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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 

mərkəzi”. Elektron Kitab N 04 (19 -  2018) 

 

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

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan 

Gənclər Fondu:  

http://youthfoundation.az 

 

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

 

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 
 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179 

 

 

   “Sağlamlığı məhdud gənclər üçün kreativ-virtual sənət 
mərkəzi” kreativ-bədii layihə çərçivəsində 

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

http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=179
https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks
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Etibar Həsənzadə (Salmanov) 
 

―Sevgi bəstəsi‖ 

 

Şeirlər və bdii nəsr əsərləri - hekayələr, povestlər 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

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

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Etibar Həsənzadə (Salmanov) 

 

 

―SEVGĠ  BƏSTƏSĠ‖ 
 

 

Şeirlər və bədii nəsr əsərləri - hekayələr, povestlər 

 

 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəĢri 

 

Bakı.  YYSİB – 2018 
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ETİBAR   HƏSƏNZADƏ 

(Salmanov) 

 

 

 

 

SEVGĠ BƏSTƏSĠ 
 

 

 

“Ləman nəşriyyat-poliqrafiya” MMC 

 

 

 

BAKI  2017 
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Kitabın tərtibatı gənc rəssam 

Əliyev Hikmət Asim 
oğluna məxsusdur. 

 

Etibar Həsənzadə, “Sevgi bəstəsi”, 

“Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, Bakı-

2017, 188 səh. 

 

Kitabın işıq üzü görməsində maddi dəstək üçün 

“Oxcuoğlu broylerin” rəhbəri 

Namiq Ələsgər oğlu Qəribova 
təşəkkür edirik. 

 

“Azərbaycan Respublikasi Müəllif Hüquqlari 

Agentliyi”nin 9512, 9515, 9518 saylı 

şəhadətnamələri ilə qeydiyyata alınmışdır 
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ÖN SÖZ 

 

GƏNC YAZAR ETİBAR HƏSƏNZADƏ 
 

Etibar Oktay oğlu 07 iyun 1992-ci ildə 

Azərbaycan Respublikasının DaĢkəsən Ģəhərində 

anadan olub.  

2010-cu ildə DaĢkəsən Ģəhər Anar Mursəlov 

adına 2 saylı orta məktəbi bitirib.  

2014-cü ilın sentyabr ayından etibarən Bakı 

Slavyan Universitetinin Yaradıcılıq fakültəsinin 

məzunudur.  

"Könlümlə söhbət" adlı ilk Ģeirlər kitabı 2014-cü 

ilın yanvar ayında ―Parlaq imzalar‖ nəĢriyyatında 

çapdan çıxıb.  

"Duyğular dinsin" adlı ikinci kitabı 2015-ci ilin 

may ayında ―Parlaq imzalar‖ nəĢriyyatında iĢıq 

üzü görüb.  

"GecikmiĢ etiraf" adlı üçüncü kitabı 2015-ci ilin 

sentyabr ayında Prezident yanında Qeyri-

Hökümət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası 

tərəfindən "Ġstedad sorağında" layihəsi 

çərçivəsində seçilmiĢ əsərlərim qalib olduğuna 

görə mükafat olaraq nəĢr edilib.  
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"Bir həyat romanı" adlı dördüncü kitabı 2016-cı 

ilin aprel ayında "Elgün" nəĢriyyatında iĢıq üzü 

görüb.  

"Avrasiya ġairleri Antolojisi"-ndə, 

"Qarabağnamə" 1və 2, "Unutulmayan Hocalım", 

"Sevirəm, sevmiĢəm, sevəcəyəm də", "Ziya" və 

"Bölgələrdən səslər" antologiyalarında Ģeirləri və 

hekayələri dərc olunub.  

2015-ci ilin fevral və may aylarında Ġstanbulda 

dərc olunan "Yeni Dönem Sanat və Ədəbiyyat 

Dergisi"ndə Ģeirləri, 2016-cı ilin may ayında 

hekayəsi dərc olunub.  

Etibar "Zaman24.net" və "Duygularım.biz" 

saytlarının baĢ redaktorudur.  

2014-cü ilin sentyabr ayından Dünya Gənc Türk 

Yazarlar Birliyinin, 2015-ci ilin sentyabr ayından 

Ġstedadlı Əlillər Ġctimai Birliyinin fəxri üzvüdür.  

2016-cı ilin may ayından Avrasya Sanat Kültür və 

Edebi-yat Derneginin, 2016-cı ilin iyul ayından 

Türkmen Edebiyatçı və Yazarlar Birliyinin 

üzvüdür. 

2015-ci il iyunun 4-də DaĢkəsən Ģəhər 

Mədəniyyət evində DaĢkəsən rayon Ġcra 

Hakimiyyətinin təĢkilati dəstəyi ilə kitab-larının 

təqdimatı keçirilib.  
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2015-ci il sentyabrın 19-da Bakıda AAAF park 

yaĢayıĢ və istirahət mərkəzində Ġstedadlı Əlillər 

Ġctimai Birliyinin təĢkilatı dəstəyi ilə kitablarının 

təqdimatı keçirilib.  

Göründüyü kimi, yazar Etibar Həsənzadə gənc 

olmasına baxmayaraq, zəngin yaradıcılıq 

bioqrafiyasına malikdir. Etibar növbəti povest, 

Ģeir və hekayələrdən ibarət kitabını rəy üçün 

mənə göndərib. Çox böyük həvəslə bu istedadlı 

gəncin kitabına "Müqəddimə"-"on söz" yazıram. 

Mən gənc yazar Etibarla sosial Ģəbəkədə -

facebookda tanıĢ olub dostlaĢmıĢam. Çox mədəni, 

vətənsevər bir Azərbaycan ziyalısıdır.  

Etibarın prozasına-hekayələrinə və povestinə 

ekskursiya edək... 

 

SEVGİ BƏSTƏSİ 

 

Hekayə gənc bəstəkar Ümidlə tələbə Nəzrinin 

sevgisi barədədir. Nəzrinin ürəyi xəstə idi, 

zaman-zaman müalicə götürürdü. 

TanıĢlıqlarından bir qədər sonra bunu Ümidə 

dedi. Ümid isə ondan vaz keçməyəcəyini bildirdi. 

Ümidin anası heç cürə onu fikrindən daĢındıra 
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bilmədi. Nəzrinin də valideyinləri onların 

münasibətini bilirdi.  

Bir gün Ümid Nəzrinə dedi ki, ikimizin sevgimizə 

musiqi bəstələyirəm, inĢaallah bəyənərsən.  

Ümid konservatoriyanı bitirdi və anasına dedi ki, 

istəyirəm bu yay elçi gedəsiniz. Hər ikisinin 

valideyinləri belə qərara gəldilər ki, yayda niĢan, 

payızda isə toy eləsinlər. Amma yayda Nəzrinin 

halı qəflətən pisləĢdi, onu xəstəxanaya yer-

ləĢdirdilər. Ümid hər gün onun yanına gedirdi, bu 

3 ay müd-dətində O, kompozisiyanı bitirməyə 

çalıĢırdı.. Bir gün Nəzrin Ümidə dedi ki, daha 

ayrılmalıyıq, mən yəqin ki, bu yataqdan qalxa 

bilməyəcəm. Ümid isə israrla - biz evlənəcəyik 

dedi. Nəzrin bəstəni dinləmək istədiyini bildirdi. 

Ümid bəstəni tamamlamağa çalıĢdığı üçün bir 

neçə gün xəstəxanaya gedə bilmədi. Nəzrinin halı 

isə daha da pisləĢmiĢdi. Bir səhər Ümid "Sevgi 

bəstəsi"ni bitirib, diskə yazdı və kom-püterini də 

götürüb xəstəxanaya qaçdı. Nəzrinə dedi ki, 

kompozisiyanı bitirmiĢəm, dinlə gör 

bəyənirsənmi.  

Ümid diski kompüterə qoydu, musiqinin həzin 

səsi otağa yayıldı. Nəzrin gözlərini yumub 

dinləyirdi. Musiqinin səsinə həkimlər, tibb 
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bacıları, xəstələr və hər ikisinin valideyinləri 

palataya gəldilər. Ümid Nəzrinin əllərindən tutub 

üzünə baxırdı. Nəzrin gözlərini açıb Ümidə baxdı 

və dedi ki, bu musiqini məzarımın üstündə 

səsləndirərsən. Nəzrin gözlərini əbədi qapadı.  

Ġllər sonra Ümid məĢhur bəstəkar olmuĢdu, Sevgi 

kompozisiyası Sevgi simfoniyasına çevrilmiĢdi və 

onun Ģah əsəri olmuĢdu.  

 

EŞQİN HEYKƏLİ 

 

Xəyal Moskva Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət 

institutunun heykəltəraĢlıq fakültəsində oxuyurdu. 

Çinarə isə Xarici dillər universitetində. Xəyal çox 

istedadlı idi, Moskvada kirayə götürdüyü evdə 

gecə yarıyadək iĢləyirdi. Universitetdə hörməti 

çox idi, bir çox müsabiqələrdə yer tutmuĢdu. 

Çinarə ilə tez-tez danıĢırdı. Artıq 2-ci kursda 

Xəyalın əsərləri böyük qalereyalarda nümayiĢ 

olunurdu.  

Yeni ilə az qalmıĢdı, Çinarə Xəyalın Bakıya gəlib 

Yeni ili onunla keçirməsini istədi. Xəyal da 

gələcəyinə söz verdi. Bir gün Çinarə dərsdən 

çıxıb evlərinə gedəndə avtomobil qəzasına düĢdü, 

onu xəstəxanaya apardılar. Çinarəni təcili 
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əməliyyata götürdülər. Yeni ilə 3 gün qalmıĢdı, 

amma Çinarə baĢına gələnləri Xəyala deməmiĢdi, 

çünki, onurğasından olunan əməliyyatdan sonra 

ayaqlarını tərpədə bilmirdi. Çinarə Xəyalın 

zənglərinə cavab vermədiyi üçün O, dostu 

Səiddən xahiĢ etdi ki, Çinarəgilə gedib bir xəbər 

öyrənsin. Çinarə isə Səiddən xahiĢ etmiĢdi ki, 

Xəyala hələlik heç nə demə. Səid isə Çinarənin 

baĢına gələnləri Xəyala danıĢıb, xahiĢ etdi ki, hər 

Ģeyi bildiyini Çinarəyə deməsin. Xəyal yenə də 

tez-tez Çinarəyə zəng edirdi. Aradan 3 ay 

keçmiĢdi, həkimlər Çinarənin daha yeriyə 

bilməyəcəyini onun valideyinlərinə demiĢdilər.  

Xəyal Çinarənin ömürlük əlil arabasına bağlı 

qalacağını ağlına belə gətirmək istəmirdi. Bir dəfə 

Çinarəyə zəng eləyəndə qız baĢına gələnləri 

Xəyala danıĢdı və daha ayrılmalıyıq dedi. Xəyal 

isə ayrılmayacağını bildirdi. Xəyal institutu 

bitirənədək Çinarəyə heç nə demədi. Bu 

müddətdə bir çox xarici ölkələrdə institutun xətti 

ilə sərgilər təĢkil etdi. Çinarə də universiteti dins-

tansion təhsillə baĢa vurdu. Xəyal Bakıya 

qayıdanda xeyli tanı-nırdı, tezliklə tanıĢ rəssam və 

heykəltəraĢ dostları ilə bərabər qalereya açdı.  
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Bir gün Xəyal dostu Səidə dedi ki, daha Çinarə ilə 

görüĢməyin vaxtıdır, ona sürprizim var. Mən 

böyük bir sərgi təĢkil edəcəm, sən isə Çinarəni o 

sərgiyə gətirəcəksən. Xəyal qısa bir vaxtda gözəl 

bir sərgi təĢkil etdi, bütün zal boyu əsərlərini 

düzdü, amma zalın baĢ tərəfindəki yeri boĢ 

saxladı. Səid ondan soruĢdu ki, buranı niyə boĢ 

saxlamısan? Xəyal da cavab vedi ki, elə sürpriz 

orada olacaq, dostum.  

Səhərisi gün zal gələn qonaqlarla dolu idi, Səid 

Çinarəni gətirdi, onun arabasını sürüb zalın baĢ 

tərəfinə apardı. Birdən gözləri dünənki boĢ yerə 

sataĢdı, orada bütöv bir lövhənin üzərində 

hündürlüyü 1-1.5 m olan bir heykəl var idi. Bu 

əlil arabasında olan bir qız və onun qarĢısında 

əllərində ürək olan, diz üstə çökmüĢ bir oğlan 

heykəli idi. Bu əsər bütöv bir eĢq abidəsi idi. 

Çinarə heykəli görəndə sərginin kimə aid 

olduğunu baĢa düĢdü. Bu vaxt Xəyal onlara 

yaxınlaĢdı, gələn qonaqları salamladı, sonra əyilib 

Çinarəni öpdü, cibindən bir qutu çıxarıb 

Çinarənin qarĢısında diz çökdü:  

- Mənimlə evlənərsənmi, Çinarə, dedi və üzüyü 

onun barmağına taxdı. 
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                AĞARAN SAÇLAR 
 

Vüsalə tarix müəlliməsi idi, səhər tezdən oğlu 

Xəyalı ġəhidlər xiyabanına gətirmiĢdi. Onlar 

məzarların üstünə gül düzə-düzə gedirdilər. 

Vüsalə Ģəhidlər haqqında oğluna qısa məlumatlar 

verirdi. Xəyal anasından onların niyə Ģəhid 

olduqlarını soruĢdu. Anası ona dedi ki, bir gün bu 

barədə sənə ətraflı danı-Ģaram. Aradan bir neçə 

gün keçəndən sonra bir axĢam Vüsalə uĢaqlarına 

dedi ki, gəlin oturun, sizə əsrlər boyu ermənilərin 

xal-qımızın baĢına gətirdikləri bəlalardan 

danıĢacam. Vüsalə özlə-rinin 1989-cu ildə 

Ermənistanın Masis rayonundan necə qaçqın 

düĢdüklərini, Bakıya necə gəldiklərini danıĢdı. 

Sonra onlara ermənilərin XVIII-ci yüzillikdən 

indiyə qədər azərbaycanlıların baĢına açdıqları 

bəlaların bütün tarixini danıĢdı. Sonra da 1990-cı 

il 19-20 yanvar hadisələrinin bütün təfərrüatlarını 

izah elədi.  

O gecə hamı yatsa da Vüsalə yata bilmədi, 

səhərədək Sarvanlar kəndində keçən 16 illik 

həyatı gözlərinin önündən keçdi. Aradan 26 il 

keçsə də hər Ģey bu günkü kimi yadında idi. Ġlk 

sevgisi Vasifi orada itirmiĢdi, hələ də onu 
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düĢünəndə içində bir ağrı, bir sızıltı duyurdu. 

qaçqınlıq həyatı onun bütün həyatının sevincini 

aparmıĢdı. Ailə həyatı qursa da Vətən və Vasif 

həsrəti onun ürəyində əbədi yaĢayırdı. Vüsalə 

səhəri beləcə açdı.  

Səhər qızı Vüsalə onun üzünə baxanda donub 

qaldı:  

- Ana, saçlarına nə oldu?  

Vüsalə dəhlizə keçib güzgüyə baxanda gözlərinə 

inan-madı, saçları tamam ağarmıĢdı, qızına baxıb:  

- Bu qədər olub-keçəni bir gecədə təkrar 

yaĢayanda belə də olmalı idi, dedi.  

 

 

KƏSİŞƏN YOLLAR 
 

Fuad atasını 5-ci sinifdə oxuyanda itirmiĢdi, anası 

Gülnaz xanımla yaĢayırdı. Fuad 11-ci sinifdə 

oxuyanda anası xəstələndi və təqaüdə çıxdı. Fuad 

həm dəeslərini yaxĢı oxuyurdu, həm də anasına 

baxırdı. Amma maddi çətinlik ucbatından 

sənədlərini ali məktəbə verə bilmədi, Bakı 

limanında bir yuk gəmisində fəhlə iĢləməyə 

baĢladı. Gününə 5-6 manat verirdilər. Sonra 
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Murad kapitanın məsləhəti ilə sənədlərini Bakı 

peĢə litseyinə verdi, həm oxudu, həm iĢlədi.  

Bir gün limanın tədbir zalında ziyafət var idi, 

Fuad zalın mətbəxinə bir neçə yeĢik gətirmiĢdi. 

Zalın arxa qapısından ke-çəndə xoĢ musiqi eĢidib 

dayandı. O, 5 il tar sinifində oxumuĢdu, 

muğamları gözəl çalırdı. Royalın arxasında 

əyləĢən 18-20 yaĢ-larındakı gözəl qız Fuadın çox 

xoĢuna gəlmiĢdi. Ziyafət bitəndə Fuad zalın 

foyesində bir tərəfdə dayanıb gözləyirdi ki, qız 

çıxsın. Qız çıxanda ona yaxınlaĢıb tanıĢ olmaq 

istədiyini bildir-di. Qız isə ona istehza ilə baxıb 

bir əyin baĢına baxsana, sənin kimilərlə tanıĢ 

olmaq mənə lazım deyil, dedi. Fuad çox pərt ol-

muĢdu, hönkürüb ağlamaq istəyirdi. Sonra öz-

özünə and içdi ki, nə olursa olsun, həyatda mütləq 

özünə layiqli bir yer tutmalıdı. O, indi ali təhsilin 

nə qədər önəmli olduğunu baĢa düĢmüĢdü. O, 

litseyi bitirdikdən sonra sənədlərini Azərbaycan 

Dövlət Dəniz Akademiyasına verdi. 

Günortayadək dərsdə olurdu, günortadan sonra 

isə iĢə gəlirdi. Bu müddət ərzində o qızı zaldakı 

tədbirlərdə 4-5 dəfə görmüĢdü, adının Türkan 

olduğunu öyrənmiĢdi, amma yaxınlaĢmamıĢdı, bir 

qarson dostu ilə sadəcə bir dəstə gül göndərmiĢdi. 
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Oğlana da demiĢdi ki, kimin gön-dərdiyini demə. 

Fuad gəmidə bacarıqlı bir iĢçi kim xeyli hörmət 

qazanmıĢdı. iĢin çətinliyinən bədəni xeyli 

bərkimiĢdi, əyni-baĢı da düzəlmiĢdi. Ġlk baxıĢdan 

diqqət çəkən yaraĢıqlı bir oğlan olmuĢdu. 

ÖyrənmiĢdi ki, qız konservatoriyada oxuyur. 

Akademiyanı bitirdikdən sonra Fuad 

magistraturanı da bitirdi. Sonra əsgərliyə çağırıĢ 

aldı, gəmidə hamı ilə görüĢdükdən sonra qarson 

dostunun yanına gəldi, ona pul verdi ki, mən 

əsgərlikdən gələnə qədər hər tədbirdə qıza gül 

alıb verərsən.  

Hərbi xidmətdən qayıdandan bir ay sonra O, 

Murad kapitanın vasitəçiliyi ilə yük gəmilərindən 

birinə kapitan təyin olundu, gəmisi ilə xarici 

dövlətlərə mal aparıb-gətirirdi.  

Bir dəfə limanın kollektivi zalda yeni il Ģənliyi 

keçirirdi, Fuad da dəvətli idi. Türkan bu axĢam 

xüsusilə gözəl idi. Fuad da öz uniformasında çox 

yaraĢıqlı görünürdü, ətrafında xeyli gənc qızlar 

var idi. Türkanın da gözləri onda idi, O, ilk 

baxıĢdan Fuada vurulmuĢdu. Fuad da bunu hiss 

edirdi. Ziyafətin sonunda qarson yenə də Türkana 

böyük bir gül dəstəsi gətirdi. Türkan dedi ki, mən 

artıq bu gülləri göndərən adamı tanımaq 
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istəyirəm, əks təqdirdə gülləri qəbul etməyəcəm. 

Bu sözləri eĢidən Fuad onlara yaxınlaĢdı:  

- Buyurun, Türkan xanım, istəyirsinizsə tanıĢ 

olaq.  

Türkan qulaqlarına inanmadı:  

- Ġndiyədək niyə özünüz təqdim etmirdiniz?  

- Çünki, o zamanlar məni bəyənmirdiniz.  

Sonra Fuad 5-6 il əvvəl olanları Türkanın yadına 

saldı. Türkan xeyli pərt halda soruĢdu ki, bu bir 

intiqmdırmı?  

- Yox, Türkan xanım, o söhbət olmasaydı, mən 

indi Sizin qarĢınızda bir kapitan kimi 

dayanmazdım.  

Bir ay sonra onlar evləndilər.  

 

MƏZARSIZ ŞƏHİD 

 

Mən Ģəhid Anar Mürsəlov adına DaĢkəsən Ģəhər 2 

saylı orta məktəbi bitirmiĢəm.  

Anar 1975-ci ildə doğulub. Onun ədəbiyyat 

müəlliməsi Duman müəl-nin dediklərindən:  

- "Anarın vətənpərvərliyi hələ 9-cu sinifdə 

oxuyandan özünü göstərmiĢdi. O, dostu RövĢənlə 

Tərtərə döyüĢ bölgəsinə getmiĢdi ki, biz də 

döyüĢmək istəyirik. Amma komandir onları geri 
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göndərmiĢdi ki, yaĢınız çatmır. Mən dərsdə Anarı 

danla-yanda O, dedi ki, müəllimə torpaqlarımız 

iĢğal altındadır, mən necə sakit dura bilərəm, mən 

də Vətənimi qorumaq istəyirəm."  

Anar sinif yoldaĢı Leylaya vurulmuĢdu, qız da 

onu sevirdi. Məktəbi bitirəndə Anar Leylaya dedi 

ki, sən sənədlərini ali mək-təbə ver, mən isə 

cəbhəyə gedəcəyəm.  

1994-cü ildə Anar hərbi xidmətə getdi. O, Tərtər-

Ağdərə istiqamətindəki döyüĢ bölgəsinə gəldiyi 

andan döyüĢə can atırdı. Türk hərbçilərin keçdiyi 

təlimlərdə iĢtirak edirdi, sərrast atıcı idi. O, həm 

öz komandir, həm də türk komandanlığı 

tərəfindən mü-kafatlandırılmıĢdı.  

Aprelin 20-dən sonra onu Ağdamın ġotlanlı 

kəndinə göndərdilər. O vaxtlar əli silahlı əsgərlər 

Ağdamı tərk edirdilər. Ağ-dam köməksiz 

döyüĢürdü. Belə bir vaxtda döyüĢə verilən çağı-

rıĢçıların hamısına təlim keçməyə imkan 

olmurdu. Ermənilər isə xeyli texnika 

gətirmiĢdilər. Anar kəĢfiyyata göndərilən dəstədə 

idi. Onlar qəfildən düĢmən texnikası ilə üz-üzə 

gəldilər. Komandir döyüĢ əmri verdi, bizimkilər 

xeyli itki verdilər. Anar 13 nəfərin cəsədini döyüĢ 

meydanından çıxarmıĢdı. Komandir vurul-du, 
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Anar onun cəsədini meydandan çıxarmaq üçün 

ayağa qalxdı, silahı qarĢıdan gələn texnikaya 

tuĢladı. DüĢmənin açdığı atəĢ Anarı yerə sərdi. 

Anar Ģəhid oldu. Üzərlərinə gələn texnikanın 

qarĢısından Ģəhidləri çıxarmaq mümkün olmadı. 

ermənilər tərəfdə çoxlu sayda cəsəd qaldı, 

onlardan biri də Anarın cəsədi idi. O vaxtdan 22 il 

keçsə də Leyla ərə getmədi. Hər il aprelin 24-də 

Anarın adını daĢıyan məktəbdə anım tədbiri 

keçirilir, məktəbin foyesində Anarın büstü 

qoyulub.  

 

 

ŞÖHRƏT PEŞİNDƏ 
 

ġaiqlə ġaiqlə Mələk universitetdə oxuyanda 

sərgilərin birində tanıĢ olmuĢdular. Amma, 

universiteti bitirdikləri vaxtdan 5 il keçsə də, 

evlənə bilməmiĢdilər.  

ġaiq 2-3 yaĢlarından atası ilə qalmıĢdı, anası 

onları tərk etmiĢdi. O, Azərbaycan Mədəniyyət və 

Ġncəsənt Universitetinin Rəssamlıq fakültəsində, 

dostu Rauf isə Azərbaycan Neft Akademiyasında 

oxuyurdu. Kompüter mühəndisi olacaqdı. Mələk 
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isə Tibb universitetində təhsil alırdı, neyro-cərrah 

olacaqdı.  

Ġnstitutu bitirdikdən sonra hər iki dost hərbi 

xidmətə getdilər, yarım il sonra məzuniyyətə 

gəldilər. Bir gün ġaiq kitab rəfindən oxumağa 

kitab axtarırdı, qalın bir kitab götürdü, vərəqlə-

yəndə arasından bir fotoĢəkil düĢdü. Qaldırıb 

baxdı və gördü ki, cavan, gözəl bir qadının 

qucağında özünün uĢaqlıq Ģəklidir. O bu qadının 

anası olduğunu baĢa düĢdü. ġəkli ev iĢlərinə 

yardım edən və onu böyüdən Nərgiz xalaya 

göstərdi. O da dedi ki, bu sənin ananın Ģəklidir. 

ġaiq o Ģəkli etibarlı bir yerdə gizlətdi.  

Hərbi xidməti bitirib qayıdandan sonra hər iki 

dost iĢə düzəldilər. ġaiqin xahiĢi ilə atası Ģəhərin 

mərkəzində ona normal bir emalatxana açdı. 

AxĢamlar ġaiq burada rəsm çəkər, Rauf isə öz 

müĢtərilərini qəbul edərdi. ġaiq anası ilə olan 

fotonun surətini tabloya köçürürdü, amma onu 

Raufa göstərmirdi. Bitirdikdən sonra ġaiq o 

tablonu gizlətdi, ürəyi sıxılan vaxtlarında o 

tablonu çıxarar anası ilə söhbət edərdi.  

Mələk də hərdənbir emalatxanaya gələrdi, amma 

nə zaman evlənməkdən söz salsa, ġaiq deyərdi ki, 

hələ tələsmə, qoy iĢlərimi qaydaya salım, ev, 
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maĢın alım, qalereya açım sonra. Mələk incisə də 

büruzə vermirdi.  

Tezliklə ġaiq maĢın və ev aldı, qalereya açdı, 

xeyli məĢ-hurlaĢdı. Bu iki ildə Rauf da ev 

almıĢdı. Səadət adlı bir müəllimə qızla 

evlənmiĢdi. ġaiq isə evlənmək istəmirdi, elə 

bilirdi ki, evlənmək onun karyerasını məhv 

edəcək, evlənmək ona axmaqlıq kimi görünürdü. 

O, xaricə tez-tez gedib-gəlirdi. Son dəfə gələndə 

Mələyə zəng elədi, o isə telefonu açmadı.  

Aradan iki il də keçdi, bir gün Rauf yadına düĢdü, 

durub onlara getdi. Onu çox xoĢ qarĢıladılar. Evin 

rahatlığı, təmizliyi, istiliyi onun çox xoĢuna 

gəlmiĢdi. Özünün soyuq, səliqəsiz, kimsəsiz evi 

yadına düĢdü, ürəyi sıxıldı. Raufun bir oğlu da 

olmuĢdu. Yeməkdən sonra Rauf ona dedi ki, daha 

evlənmək vaxtıdır, sonra Mələyi birdəfəlik 

itirəcəksən, get qızla danıĢ.  

ġaiq Mələyin iĢlədiyi xəstəxanaya gəldi, Mələklə 

görüĢüb evlənmək təklif elədi. Mələk isə daha 

onunla evlənmək istəmədiyini bildirdi. ġaiq 

xəstəxanadan çıxanda o qədər fikirli idi ki, sürətlə 

gələn maĢını görmədən yola addım atdı, nə 

olduğunu anlamadan huĢunu itirdi. Onu cəld 

xəstəxanaya qaldırdılar, ġaiqin kəllə sümüyü 
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sınmıĢdı, əməliyyatı Mələk apardı. ġaiqin beyni 

silkələnmiĢdi. O, ayıldıqdan sonra məlum oldu ki, 

həyatının son 20 ilini xatırlamır. BaĢ verən 

hadisələrdə Mələk özünü günahkar bilirdi. ġaiq 

xəstəxanadan çıxandan sonra Mələk 

valideyinlərinə dedi ki, mən ġaiqlə evlənəcəm. 

ġaiq isə heç kimi, hətta Mələyi də tanımırdı. 

Bir gün Mələklə ġaiqin atası ġaiqi uĢaqlığının 

keçdiyi köhnə məhəlləyə gətirdilər. ġaiq 

məhəlləni görən kimi tanıdı. Bir gün sonra isə 

Mələk onu qalereyaya gətirdi, ġaiq bu rəsmləri nə 

zaman çəkdiklərini xatırlamadı, bir müddət sonra 

isə emalat-xanaya gətirdi. ġaiq asta-asta 

emalatxananı gəzdi, divara söy-kədilmiĢ tablolara 

yaxınlaĢdı. Mələk bir-bir tabloları çevirib baxırdı, 

sonuncu tablonu çevirəndə ġaiq sanki inildədi, 

tablonu Mələyin əlindən aldı və dedi ki, bu 

mənim anamdır. Mən onu yanımda hiss edirəm, 

sanki əlini baĢıma çəkir. Mələk ondan soruĢdu ki, 

sən bu emalatxananı tanıdınmı? ġaiq ona baxıb 

dedi:  

- Mələk mən elə bil ki, həyata yenidən doğuldum, 

hər Ģeyi xatırladım.  

Bir neçə gün sonra onlar toy gününü təyin etdilər.  
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ġaiqlə Mələk dəniz kənarında dayanmıĢdılar, çox 

xoĢbəxt idilər. ġaiq ona baxıb dedi:  

- Əvvəllər elə bilirdim ki, həyatın mənası məĢhur 

olmaq-da, Ģöhrətdə, zirvədə olmaqdadır. Amma 

indi anladım ki, heç bir Ģöhrət ailə xoĢbəxtliyinin 

yerini verməz. Həyatda ən önəmli olan sevdiyinlə 

bir həyatı paylaĢmaqdır.  

 

BİTMƏYƏN MƏHƏBBƏT 

 

Povest 

 

Elgünlə Günel Bakıdakı uĢaq evlərindən birində 

böyümüĢdülər, bir-birlərini sevirdilər. Orta 

məktəbi bitirdikdən sonra Elgün hərbi xidmətə 

gedir, kəĢfiyyatçı olur, xidmətini bitirməyə bir 

həftə qalmıĢ minaya düĢür, qolundan, ayağından 

yaralanır. Güclü partlayıĢdan qulaqları batır, dili 

tutulur. Komandirin Ģəxsi dəstəyi ilə Bakıda 

müalicə olunur. Müalicəsi iki il çəkir, dili və 

qulağı açılır, amma ayğında qüsur qalır, axsayır.  

Günel isə uĢaq evindən çıxdıqdan sonra bir 

Ģirniyyat evində iĢə düzəlir, iki il ərzində hara 

müraciət etsə də Elgündən heç bir xəbər ala 
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bilmir. ġirniyyat evinin sahibəsi onu öz oğluna 

alır.  

Elgün tam sağaldıqdan sonra uĢaq evinə gəlib, 

tərbiyəçiləri vəmüdürəsi ilə görüĢür, Güneli 

soruĢur. Günelin bir neçə ay olar ki, evləndiyini 

öyrənir və daha onu axtarmaqdan vaz keçir. Bir 

müddət sonra o da evlənir. Ġllər keçir, həyat elə 

gətirir ki, Elgünün qızı ilə Günelin oğlu evlənir. 

Həyat onları yenə də bir araya gətirir, onların 

ölməz məhəbbəti övladlarında davam edir.  

Mən onun hekəyələri və povestinin qısa 

məzmunlarını əziz oxucu Sizə nəql etdim. 

Etibarın Ģirin təhkiyəsi var. Bədiilikdən daha çox 

publisistik ruh bu nəsr əsərlərində üstünlük təĢkil 

etsə də O, bir yazıçı kimi püxtələĢmək üzrədir. 

Gənc yazar Etibar öz üzərində çox çalıĢır, yazıçı 

qələmini püxtələĢdirir.  

 

İNCƏ - İNCƏ 
 

Gəl, nazəndə gözəl, üzündə gülüĢ,  

Əlində kamanın çal incə-incə. 

Dilləndir könlümdə çalan telləri,  

Axsın dodağımdan söz incə-incə. 
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Sən bax gözlərimə, danıĢaq səssiz,  

Qoy axsın hisslərim qəlbinə səssiz.  

Gör nə ağrılar var içimdə sənsiz,  

Qəlbimi əridir eĢq incə-incə.  

 

Çal pərdə-pərdə sən segah üstə,  

Axsın bulaq kimi ürəyim üstə.  

ġeirlər söyləyim musiqi üstə,  

Duyğular dillənsin qoy incə-incə. 

 

O gözəl gözlərin baxmasın xumar,  

Ürəyim sevgindən yenə pay umar.  

Dağınıq saçların üzündə xumar,  

Sığal çəkim onlara mən incə -incə.  

 

Ala gözlərinin baxıĢı süzgün,  

Söyləyir ahəstə eĢqini düzgün.  

Etibaram, sevgindən ürəyim üzgün,  

Qoy eĢqdən söyləyim mən incə-incə. 

 

Bu isə Etibarın Ģeirlərindən bir nümunədir. Etibar 

da poeziyanın ədəbi, əzəli mövzularında qələmini 

sınayır. Məhəb-bət mövzusunda çoxlu Ģeirləri var. 

Deyərdim Etibarın Ģeirlərinin əsas mövzusu 

doğma Qarabağımızdır. Xocalı, ġuĢa, Kəlbəcərə, 
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soyqırıma, Ģəhidlərin ruhuna gənc Ģair ürək 

yanğısı ilə misralar ithaf edirb. Xalq artisti Flora 

Kərimovaya da silsilə Ģeirlər həsr edib.... Mən 

Etibara eniĢli-yoxuĢlu sənət yollarında 

dözüm,sevgi və Ģöhrət arzulayıram.  

 

Vüqar Əhməd 

 

Filologiya elmləri doktoru, professor 
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ÜLVİ MƏHƏBBƏTDƏN SÖZ AÇAN ŞAİR 

 

 Gənc Ģair Etibar Həsənzadənin yaradıcılığına 

marağ olduğunu duymamaq olmur.Onun qələmə 

aldığı Ģeirləri,əsərləri oxucularının diqqət 

mərkəzindədır. Etibarın dörd kitabı iĢığ üzü 

görüb. "Avrasiya ġairleri Antolojisi"-ndə, 

"Qarabağnamə" , "Unutulmayan Hocalım", 

"Sevirəm, sevmiĢəm, sevəcəyəm də", "Ziya" və 

"Bölgələrdən səslər" antologiyalarında Ģeirləri və 

hekayələri dərc olunub.Müraciət etdiyi mövzular 

oxucularinin qəlbini oxĢayır. ġairin poetik 

dünyasında yaĢayan lirik qəhrəmanlarının 

ümumiləĢmiĢ obrazı yazilmiĢ Ģeirlərində aydın 

görünür.  

Onun bədii yaradıclığı ayri -ayrı Ģeirlərdən ibarət 

olsa da, ana xətti -Sevgidir.Gənc Ģairin ‖Ġncə 

yarım‖ Ģerində ülvi məhəbbətdən söz açılır: 

 

BaxıĢında gülüĢlər, dodağında təbəssüm,  
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Sanki, indi açacaq üzündə qönçə, yarım. 

Nə gözəl rəsm çəkib dodağında təbəssüm, 

Sanki, zərif çiçəksən çiçəkdən incə yarım.  

 

CilvələrduruĢunda, həm əda, həm nazında,  

Bir hava çal, sevgilim, əlindəki sazında.  

Mizrab yenə tellərdə, barmaqlar pərdələrdə,  

Ġkimizin yerinə danıĢsın incə, yarım.  

 

Qəlbdən vərəqlərə süzülən duyğuların müxtəlif 

poetik formal Ģəkillər alması təbiidir.Söz ürəkdən 

duyğulara, ordan da hisslərə yüklənir. Duyğular 

isə söz bulağına dönür.ġair baĢqa bir Ģerində 

sevgilisini güllərə, çiçəklərə tən edir, sevgisini 

ona bəyan edir: 

 

 

Sən güllərə, güllər sənə tən gələr,  

Sevgidən hisslərim tüğyana gələr.  

Misralar qəlbimdən dilimə gələr,  

Qəlbimə sığmayan hisslər nə gözəl.  
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ġeirə düzdüyüm sənə yozular,  

Qaldırma baĢını, ahəng pozular.  

Sevirəm, ay gözəl, duysan nə olar,  

Etibarın sevgisi bilsən nə gözəl.  

 

Həzin lirika, emosionalıq onun əsərlərinin baĢlıca 

məziyyətlərini təĢkil edir. Torpağa Vətənə aid 

Ģeirləri- vətənpərvərliyə, xeyirxahliğa, paklığa 

yönəldir. Vətənə bağlı qələmə aldığı Ģeirlərini 

kövrəlmədən həyəcansız oxumaq mümkün deyil: 

 

Ġstisuyu, turĢsuyu qoy hıçqırıb, ağlasın,  

Onu içən erməni qara yara bağlasın.  

Cağır dədə ġəmĢir qalxsın, gəlsin məzarından,  

Kəlbəcərin dərdinə qara dastan bağlasın.  

 

Və yaxud: 

Səsinə səs, harayına hay olmadı,  

Bağlı qalan yollarına yol olmadı,  

Xocalıya dövlətindən hay olmadı,  

Xocalının bu dərdinə tay olmadı.  
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Biri-birindən maraqlı və mənaca dolğun olan 

Ģeirləri könül oxĢayır.Hər sətirdə Ģairin ürək 

çırpıntısını hiss edirsən. 

Arzum budur ki, onun kövrək qələmi odlu-alovlu 

Ģeirlər yaratsın, qəlbinin söz və sevgi çeĢməsi 

çağlasın.Ömür yolunu daim qazandığı uğurlar 

bəzəsin.Yeni-yeni kitabları ilə, yeni fikirləri ilə 

oxucularini sevindirsin.  

 

İradə Əlili 

 

                                              BDU-un müəlliməsi, 

AMEA-nın dissertantı 
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ġ E Ġ R L Ə R 
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A L L A H 

 

Məhəbbətlə doldun Sən ürəklərə, 

Məlhəmsən yaralı, dərdli qəlblərə. 

UzanmıĢ əllərim indi göylərə, 

Ümidlər Sənədir, ya Pənah Allah. 

 

Dincliksən, Ģəfasan sən könüllərə, 

Ucadan ucasan haqq bilənlərə. 

Hakimsən yerlərə, həm də göylərə, 

Yaradan, var edən, ya Azim Allah. 

 

Həm gizli, həm aĢkar bir hikmət olan, 

Ömürlük sevdasan hər an anılan. 

Ürəkdir adınla daim çırpınan, 

Güclü, həm qüdrətli, ya Cabbar Allah. 

 

Dərgaha açılıb mənim əllərim, 

ġükrümü qəbul et, dinsin bu qəlbim. 

Mərhəmət eylə Sən, keçsin kədərim, 

Etibar qul olub, tək Sənə Allah.  

20.10.2016 
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AZƏRBAYCAN 

 

Misilsiz hüsnünlə, təbiətinlə, 

Dövlətin, sərvətin, həm qüdrətinlə, 

Sazınla, sözünlə, həm söhbətinlə 

Qafqazın zinəti- sən Azərbaycan. 

 

Nə qədər övladın tərki vətəndir, 

Bayrağın Ģəhidə axı kəfəndir. 

Yetər bu əsarət, axı nədəndir 

Bitməyir dərdlərin, can Azərbaycan? 

 

Həsrətdən ağlayan o oylaqların, 

Sinəsi qanayan o torpaqların, 

De, kimə qalıbdır buz bulaqların 

Ürəkdən yaralı, can Azərbaycan. 

 

Viranə torpaqda açmır güllərin, 

Daha nəğmə demir Ģux bülbüllərin. 

Ġstərəm oxusun gənc "bülbüllərin" 

Qarabağ elində -can Azərbaycan. 
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Qarabağ dərdlidir, səs ver səsinə, 

Qoymayaq torpağı biz özgəsinə. 

Viranə qalmıĢ yurd axı Vətəndir, 

Qəlbimdə döyünən can- Azərbaycan. 

 

10.04.2017 
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A L D A T M A 

 

Sevirəm mən səni, ay gözəl üzlüm, 

Gəl danıĢ mənimlə sən Ģirin sözlüm. 

Sən bax gözlərimə, ay qara gözlüm, 

Qəlbim sənə bağlı, de necə çözüm. 

 

Mən sevdikcə sən oyunlar oynama, 

Hisslərimi daĢdan-daĢa sən çalma. 

Mən sənə inandım, sən gəl aldatma, 

Qəlbimi hey yaralayıb, qanatma. 

 

Üzün aydan gözəl, qəlbin qap-qara, 

Qara gözlərinin aynası qara. 

Baxdıqca gözlərinə, dünyam qara, 

Saxta baxıĢların qəlbimə yara. 

 

Yetər bu oyunlar, daha oynama, 

Məni oyunlarda sən avam sanma. 

Yalan sevgin, saxta gülüĢlərinlə 

Etibarı gəl bu qədər aldatma. 

30.06.2015 
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E ġ Q Ġ M 

 

Dinlə məni, gözəl qız 

Sənə sevgimdən deyil, 

Qoy eĢqimdən söz açım. 

Odlu misralarımdan 

Sənə bir dastan açım. 

 

Məni sevməsən də sən 

Mən sənə eĢqi seçdim. 

Sənə olan eĢqimlə 

Bədbəxtliyimi seçdim, 

Özüm özümdən keçdim. 

 

Nə qədər sevdiyimi 

RiĢxənd ilə soruĢma. 

Səndə görsəm əcəli 

Tərəddüdsüz gələrəm, 

Niyəsini soruĢma. 
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Soyuq-soyuq baxma mənə, 

Etibara dəyər zərbə. 

Xəncər vurma çox dərinə, 

Çünki orda özün varsan, 

Sən özünü yaralarsan. 

 

27.06.2015 
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GƏL  ÖMRÜMƏ 

 

Bir gün qarĢıma çıxdın, 

Sanki ĢimĢəktək çaxdın. 

Mən sənə heyran-heyran 

Sən mənə çaĢqın baxdın. 

 

Günlər keçib getsə də, 

Xəyallarımda qaldın. 

Görən bilirsənmi ki, 

Röyalarımda qaldın. 

 

Hər gün o yoldan keçib 

Səni gözlədim, qaldım. 

Səni bu tərəflərdə 

Yəqin görərəm, sandım. 

 

Səni görən o gündən 

Ġnan ki, min parçayam. 

Etibaram, gəl ömrümə 

Axı sənsiz heç nəyəm. 

28.06.2015 
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GÖZƏL 

 

Ay bulaq baĢında nazlanan, gözəl, 

Suyun aynasında bəzənən, gözəl. 

BaĢın qaldır sən mənə bax, ay gözəl, 

Gözüm aynasında bəzən, ay gözəl. 

 

Mənə baxıb gözlərini süz, gözəl, 

Ürəyimə məhəbbətin düz, gözəl. 

DuruĢunla ürəyimi üz, gözəl, 

Nolar bir yol üzümə gül, ay gözəl. 

 

Ədalı yeriĢin binadan gözəl, 

BaxıĢların Ģeirlərimdən gözəl. 

O incə, o nazlı gülüĢün gözəl, 

ġükür Yaradana yaratmıĢ gözəl. 

 

Seyrindən doymuram, a türfə gözəl, 

Düz-dünya gözümdə bir heçdir, gözəl. 

Etibar heç sənsiz yazarmı, gözəl, 

Vüsalın baĢıma bir tacdır, gözəl. 
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GÜLMÜR BU SƏHƏR 

 

Yenə gəldin, ağlar gözlü son bahar, 

Kədərdən ürəyimə dolubdur qəhər. 

Havalar həm soyuq, həm də tutqundur, 

Sanki, küsmüĢ GünəĢ, gülmür bu səhər. 

 

Tökülür yarpaqlar, ağaclar küskün, 

Yağır leysan yağıĢ, buludlar küskün. 

Mənim də ömrümdən tökülür günlər, 

Göz yaĢım kükrəyir, ürəyim küskün. 

 

Sıxılır həsrətdən ürəyim, vurur bir təhər, 

Ürəyimdə ümidlər, dayanıram bir təhər. 

Bəlkə gələrsən deyə, baxıram yollarına, 

GəliĢinlə, gözəlim, güldür məni bu səhər. 

 

Gözləyirəm, ay gülüm, üzmə məni bu qədər, 

Gəlmirsən görüĢümə, üzür məni bu kədər. 

Xeyli vaxtdır getmisən, de gözləyim nə qədər, 

Etibaram, həsrətdən axı ömrüm tükənər. 

10.11.2015 
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                  ĠNCƏ  YARIM 

 

BaxıĢında gülüĢlər, dodağında təbəssüm, 

Sanki, indi açacaq üzündə qönçə, yarım. 

Nə gözəl rəsm çəkib dodağında təbəssüm, 

Sanki, zərif çiçəksən çiçəkdən incə yarım. 

 

Cilvələr duruĢunda, həm əda, həm nazında, 

Bir hava çal, sevgilim, əlindəki sazında. 

Mizrab yenə tellərdə, barmaqlar pərdələrdə, 

Ġkimizin yerinə danıĢsın incə, yarım. 

 

CoĢdur yenə təbimi, səslənim misralarda, 

Etibaram, sevgidən gözəl dastan bağlayım. 

Yalan olsun Leyli də, unudulsun  Əsli də, 

DüĢsün dildən dillərə bu dastan, incə yarım. 

 

18.04.2016 
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             ĠNCƏ - ĠNCƏ 

 

Gəl, nazəndə gözəl, üzündə gülüĢ,  

Əlində kamanın çal incə -incə. 

Dillənsin könlümdə sevgi telləri, 

Axsın dödağımdan söz incə -incə. 

 

Sən bax gözlərimə, danıĢaq səssiz, 

Qoy axsın hisslərim qəlbinə səssiz. 

Gör nə ağrılar var içimdə sənsiz, 

Qəlbimi əridir eĢq incə -incə. 

 

Ġnləsin kamanın qoy segah üstə, 

Axsın bulaq kimi ürəyim üstə. 

ġeirlər söyləyim musiqi üstə, 

Duyğular dillənsin qoy incə -incə. 

 

O gözəl gözlərin baxmasın xumar, 

Ürəyim sevgindən yenə pay umar.  

Dağınıq saçların üzündə xumar,  

Darayım onları mən incə -incə. 
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Ala gözlərinin baxıĢı süzgün,  

Söyləyir ahəstə eĢqini düzgün. 

Etibaram, sevgindən ürəyim üzgün, 

Qoy eĢqdən söyləyim mən incə -incə. 

 

09.04.2016 
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MƏNĠM    DÜNYAM 

 

Dünya dönür, baĢım dönür, 

Dünya GünəĢ sevdasında, 

Mən bir qızın sevdasında. 

Dünya çatmaz ki, GünəĢə, 

Çünki yeri, yurdu bəlli. 

Mən də çatmaram bu qıza, 

Çünki halım, yerim bəlli. 

Dünya dönür hey GünəĢin çevrəsində, 

Günlər, fəsillər öz ahəngində. 

BaĢım dönür, qəlbim dünya misalında, 

Gecələri, gündüzləri, fəsilləri ahəngində. 

Dünya dönür, ömür gedir ahəngində, 

Bədən fəsillərtək Ģəklin dəyiĢir. 

Amma, qəlbim heç qocalmaz, 

Çünki, bir gözəlin sevdasında. 

Etibar var olar öz sevdasında. 

 

19.05.2015 
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NƏ    GÖZƏL 

 

Gəzirsən bağçada, bağça nə gözəl. 

Hər yanın gül-çiçək, ətri nə gözəl. 

Saçların dağılmıĢ çiyinlərinə, 

DağılmıĢ tellərin bilsən, nə gözəl. 

 

Dalmısan xəyala, fikrin uzaqda, 

Mən də dayanmıĢam səndən qıraqda. 

Məni görməsən də, gülüm, bayaqdan, 

Baxdığım mənzərə bilsən, nə gözəl. 

 

Sən güllərə, güllər sənə tən gələr, 

Sevgidən hisslərim tüğyana gələr. 

Misralar qəlbimdən dilimə gələr, 

Qəlbimə sığmayan hisslər nə gözəl. 

 

ġeirə düzdüyüm sənə yozular, 

Qaldırma baĢını, ahəng pozular. 

Sevirəm, ay gözəl, duysan nə olar, 

Etibarın sevgisi bilsən nə gözəl. 

   23.10.2015 
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O L A R 

 

GəliĢin qəlbimdə bir bahar olar, 

SusmuĢ ürəyimə sevgilər dolar. 

Çiçəklər açılar, bülbül oxuyar, 

Hisslərim güllərdən çələng toxuyar. 

 

Sən getmə könlümdə güllərim solar, 

Ġçimdə çox dərin yaralar qoyar. 

Sənsiz cənnət dünya cəhənnəm olar, 

AtəĢlər içində yanıb kül olar. 

 

Nədir bu naz -qəmzə, etməsən nolar, 

Ürəyim nazından bil, talan olar. 

Hər nazın, gözəlim, can alan olar, 

Aldığın canımdan qalan nə olar? 

 

Etibar səninlə bəxtəvər olar, 

Sən gələn yollara bələdçi olar. 

Gəlməsən həyatım çəkilməz olar, 

Sənsiz keçən ömrün adı nə olar? 

06.08.2016 
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                 ġEĠR BAĞÇASI 

 

Qəlb evimə Ģeirdən gözəl bir bağça saldım, 

Hər Ģeiri bağçada ətirli çiçək sandım. 

ġeirli çiçəklərdən sənə bir dəstə sardım, 

Hər Ģeirdə ,gözəlim, inan ki, mən də vardım. 

 

Sevginlə coĢan təbim bağçanın bağbanıdır, 

Gülən gözəl gözlərin sevgimin qaynağıdır. 

Aç qəlbinin qapısın, qəlbdə bahar çağıdır. 

Sənsiz bağçam quruyar, gəlməyin zamanıdır. 

 

Gəl, gəz könül bağçamda, güllər çoxdan açıbdır, 

Hər gül öz ləçəyində sənə dastan açıbdır. 

Yazılan dastanların sənsən ilham pərisi, 

Etibar bu bağçada sənə qəlbin açıbdır. 

 

04.04.2016 
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SƏN MƏNĠM EġQĠMSƏN, SEVDĠYĠM DEYĠL 

 

(Bu Ģeirdə oxuduğum bəzi materiallardan istifadə 

etmiĢəm) 

 

Gəl, nazlı gözəlim, çox sual vermə:- 

Məni az sevirsən,-söyləyib keçmə. 

Səni sevənlərlə məni bir tutma, 

Sən mənim eĢqimsən, sevdiyim deyil. 

 

Ürəyimin yarasını qanatma, 

Məni görüb, məndən uzağa qaçma. 

Axı qəlbindəyəm, özündən qaçma, 

Sən mənim eĢqimsən, sevdiyim deyil. 

 

Gülüb mənə,-fərqi nədir?- deyirsən, 

Ya aĢiqsən, ya da guya sevirsən. 

Fərqini söyləyim, sən də biləsən, 

Bu aĢiq oğlanı çox üzməyəsən. 

 

Sevgiylə aĢiqlik bir qəlbə sığmaz, 

AĢiqlik dağıdar, sevgi yaradar. 
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Sevgi xoĢbəxtliklə səadət verər, 

EĢqsə bədbəxtliyin açarın verər. 

 

Sevgi dolu evlilik həyat gətirər, 

Amma eĢq sevgidən bəlalı gələr. 

Gözü kor aĢiqlik sevinc gətirər, 

Gözlər açılanda peĢmanlıq gələr. 

 

Sevgi həyatında xoĢ izlər qoyar, 

EĢqsə ürəyində dərin yaralar. 

Sevgi Ģərbət deyə baĢa çəkilər, 

EĢqi zəhər deyə qanıb içərsən. 

 

Sevgi ürəyinə meh kimi əsər, 

EĢqsə qasırğatək içinə əsər. 

Sevgini söyləyər, həm bölüĢərsən, 

EĢqisə heç zaman söyləyəməzsən. 

 

Sevmək sevdiyini qəlbdə görməkdir, 

EĢq isə hər yerdə görə bilməkdir. 

Sevgi zaman-zaman unudulursa, 

EĢq ömür boyunca unutmamaqdır. 
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Sevgii odu ürəyində yanarsa, 

EĢq odu ürəkdə zəbanə çəkər. 

Sevgi ömrə incə naxıĢ çəkərsə, 

EĢq sənin ömrünü əcələ çəkər. 

 

Sevgi özlüyündə qarĢılıq istər, 

EĢqsə qarĢılıqsız və dərin olar. 

Sevgi gözəlliyi, mümkünü istər, 

EĢqsə imkansızı və mümkünsüzü. 

 

Anlada bildimmi, bilməm ,gözəlim, 

EĢq ilə sevginin bütün fərqini. 

Səndən vüsalını kim istədi ki, 

Etibarın eĢqisən, sevdiyi deyil. 

 

12.07.2015 
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SƏN QƏLBĠMĠN ĠÇĠNDƏSƏN 

 

Geyinmisən al- əlvan sən, 

Ürəyimi qopardın sən. 

Bilirsənmi bir dənəsən, 

Gözəllərin içində sən. 

 

Bu nə duruĢ, bu nə baxıĢ, 

Ürəyimə vurdun naxıĢ. 

Seçilirsən canı yanmıĢ, 

Gözəllərin içində sən. 

 

Süzmə qara gözlərini, 

Xəlbət demə sözlərini. 

Öyməsinlər özlərini, 

Sən ömrümün içindəsən. 

 

Sevgi olmaz bil, cəfasız, 

Qoy olmasın yar vəfasız. 

Etibaram, ay insafsız, 

Sən qəlbimin içindəsən. 

13.08.2016 
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SƏNDƏN  ÖTƏRĠ 

 

Bu gün duyğuluyam səhərdən bəri, 

Hisslərim çağlayır qəlbimdən bəri. 

Nola bir baxasan mənə ötəri, 

Ürəyim ağlayır səndən ötəri. 

 

Gəlmirsən mən tərəfə o gündən bəri, 

Bilsən, deməmiĢəm sənə nələri. 

Qəlbimdən tökülən odlu sözləri, 

Nola deyə biləm sənə ötəri. 

 

YaĢaya bilmirəm acı günləri, 

Sənə verəmmirəm gözəl gülləri. 

Bir yada salsaydın ötən günləri, 

Axtarardın məni, hərdən ötəri. 

 

Etibar unutmaz sənli günləri, 

Gözlərinin söylədiyi sözləri. 

Gözləyirəm dönəcəyin günləri, 

Yazaram yenə də səndən ötəri. 

23.07.2016 
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          SƏNĠN    DEYĠLMĠ 

 

Bu həsrət səninmi, yoxsa mənimmi? 

Ġkimizin adına, de mən çəkimmi? 

Sən çəkmə, qəlbini bu həsrət yıxar, 

Qəlbindəki surətim sənlə deyilmi? 

 

Aramızda məsafə baxıĢlar qədər, 

De, baxım üzünə axı nə qədər? 

Qəlbimdə atəĢlər məhĢərə qədər, 

DanıĢan baxıĢlar bəsin deyilmi? 

 

Bu dilsiz söhbətlər bir dastan qədər, 

Ġkimizin sevgimiz ömrümüz qədər. 

Əllərim çatmır ki, baxıĢlar qədər, 

DanıĢan ürəklər bəsin deyilmi? 

 

Tələsmə, bu həsrət bir vaxta qədər, 

Zamanı gəlincə ayrılıq bitər. 

Aradan keçsə də, fəsillər, illər, 

Etibarın sevgisi sənin deyilmi? 

    27.11.2015 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

 

         SON   NÖQTƏLƏR 

 

Getdin, səndən nə bir səs, nə səda, 

Gedərkən etmədin belə vida. 

Sanma ki, darıxıram arada, 

Sənlə olan hər günə, saata, 

Sevgiyə son,- deyə qoydum nida. 

Ġçimdə bir sakitlik, rahatlıq, 

Sanki, GünəĢ daha parlaq, fərah, 

QuĢlar daha nəğməkar və Ģaqraq, 

Baxıram təbiət daha füsunkar. 

Yenidən gəlmiĢ kimi həyata 

Qəlbimdə bir təzəlik, saf hisslər 

Yeni sevgiyə bəslər ümidlər. 

BaĢlanğıca yol verər son nöqtələr... 

 

04.07.2015 

 

            

 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

T A L A N 

 

Qəlbimdə ağrılar, eĢqimdir bəlam, 

Yorğunam sevgindən, sən isə yalan. 

Nə qədər gözləyim, müddəti yox ki, 

Cavabsız sevgidən bu könlüm talan. 

 

Bəlalı sevgindən baĢımda duman, 

Baxdım gözlərinə qəlbimdə güman. 

Sənin heç insafdan xəbərin yox ki, 

Sənsiz keçən həyat talandır, talan. 

 

Bir gəldin, bir getdin, gediĢin yaman, 

Arxanca baxmaqdan gözlərim nalan. 

Geriyə bir kərə baxmağın yox ki, 

Sanki, getdiyin yol olubdur talan. 

 

Varlığım səninlə olubdur tamam, 

Sənsiz bu həyatı var deyə sanmam. 

Etibaram, səndən dönməyim yox ki, 

Nə qədər etsən də ömrümü talan. 

 08.07.2016 
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    AÇ  GÖZLƏRĠN 

 

GörüĢümə gələn gözəl, 

Qəlbim uçur sevincindən. 

Ədalısan yenə, gözəl, 

Naz saçırsan gül içindən. 

 

Yumma gözəl gözlərini, 

Qoy mən baxım gözlərinə. 

Çilə sevgi sözlərini, 

Ürəyimin közlərinə. 

 

Aç gözlərin, Ģıltaq gözəl, 

BaxıĢından qəlbim coĢsun. 

Axsın sözlər gözəl-gözəl, 

Yenə sənə nəğmə qoĢsun. 

 

Dinlə məni nazlı-nazlı, 

Məclis quraq sözlü-sazlı. 

Etibar eĢqdən söyləsin, 

Sən də oxu nazlı-nazlı. 

01.02.2017 
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     SONUNCU  ZƏNG 

 

Ġstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

Arxada çox gözəl illərim qalıb. 

Ġstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

Gözlərim müəllimin üzündə qalıb. 

 

Bizə söylənilən arzu, diləklər, 

Əlimizi sıxan mehriban əllər 

Çox dərin iz qoyur qəlblərimizə, 

Qürurla baxırlar hər birimizə. 

 

Ġstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

On bir il səbr ilə, ümidlər ilə, 

Əridib Ģam kimi ömürlərini 

Bizim ömrümüzə töhfə verdilər.  

 

Ġstəmirəm çalım sonuncu zəngi, 

Bizi ayıracaq məktəbimizdən. 

O Ģən, o qayğısız illərimizdən. 

Geri dönməyəcək günlərimizdən.                                        

28.05.2016 
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X O C A L I 

 

Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlıq 

tarixinən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri 

kimi daxil oldu. 

H.Əliyev 

 

Qara bir səhifədir tariximizdə, 

Bu vəhĢilik, soyqırım Xocalımızda. 

DüĢmən səndə nə görübdür, nə istəyib? 

Bir yandırıb, əl çəkməyib inadında, 

Dönə-dönə məhv eləyib alovlarda. 

 

VəhĢilərin Qarabağa sevgisinin 

Yolu üstdə əngəliydi Xocalı. 

Satqınların dığalara sevgisinin 

Yolları bağlı qurbanıydı Xocalı. 

 

Səsinə səs, harayına hay olmadı, 

Bağlı qalan yollarına yol olmadı, 

Xocalıya dövlətindən hay olmadı, 

Xocalının bu dərdinə tay olmadı. 
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Mühasirən, ay Xocalı dörd ay çəkdi, 

O satqınlar taleyinə qələm çəkdi. 

Körpəsinə, qocasına rəhm etmədən, 

Silahlılar Xocalıya hücum çəkdi. 

 

Səhər saat beĢ olmamıĢ 

Alovlara O qalandı. 

Bu dəhĢətli soyqırımdan 

Minlərlə can Ģəhid qaldı. 

 

Bircə gündə yer üzündən 

Xocalı belə silindi. 

Tarixlərdə, yaddaĢlarda 

Xocalı belə bilindi.... 

 

26.12.2015 
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ġUġAM  MƏNĠM 

 

 

Qarabağın göz bəbəyi, ürəyisən,                 

Sən Cabbarın, sən Bülbülün vətənisən.       

Xan əminin nəfəsisən, nəğməsisən,             

Qarabağın Ģikəstəsi sən özünsən                  

ġuĢam mənim. 

 

Neçə-neçə sənətkarlar yetirmisən,           

Böyük ġərqin sən musiqi beĢiyisən,         

Üzeyirlər, Niyazilər yetirmisən,                

Xalqımızın varlığısan ruhusan sən  

ġuĢam mənim. 

 

Qarabağ müğamın ilk notlarıdır,            

Tarda çalan sarı simi ġuĢadır.                     

Muğam oxuyanlar Qarabağdadır,               

Gözüm mənim Dolama yollardadır           

ġuĢam mənim. 
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Topxana meĢələrin, Cıdır düzün,        

DüĢmən tutub Ġsa bulağın gözün. 

Ġgidlərin bir gün deyəcək sözün, 

Bit vaxt dastan idin dillərdə özün 

ġuĢam mənim. 

 

Sən canlı bir muzeyisən Qafqazın,         

TamaĢaydı həm qıĢın, həm də yazın.       

Gül içində bəzənmiĢdi torpağın, 

Bir tarixdir o qayalar, o dağın       

ġuĢam mənim. 

 

Gözəlliyin düĢmənin gözün tökdü,           

Ruslar tanklarını üstünə sürdü. 

Qarabağa, ġuĢaya qoĢun tökdü.              

DaĢaltında neçə igidin öldü         

ġuĢam mənim. 

 

ġuĢaya gələn qüvvələr vuruĢmadı,    

Yağılara meydan verdi, döyüĢmədi.   

Xalqımızın bu dərdini bölüĢmədi,      
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Dağıdıldı, yandırıldı, məhv edildi       

ġuĢam mənim. 

 

Qalmadı məzarlıqlar, talan oldu muzeylər,    

Natəvanın evini, Bülbülün heykəlini,              

Vaqifin məqbərəsin gülləbaran etdilər.            

Səsinə, harayına hay verən olmadı ki,             

ġuĢam mənim. 

 

Gur-gur axan o çayların, bulaqların,    

Pıçıldayan meĢələrin, çəmənlərin,        

Qorxusundan boynun bükən Xarı bülbül,   

Erməniyə pay verildi, bağıĢlandı                

ġuĢam mənim. 

 

El bilmədi səni necə satdılar,     

Cıdır düzün tapdaq altda atdılar.   

Topxananı dibindən doğradılar 

Ġllərdir sızlayır qəlbdə yaralar      

ġuĢam mənim. 

 

Dahilərinin pəriĢandır ruhları,    
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DolaĢırlar sərkərdan o yurdları.      

ġuĢa özünə deyir hey ağıları,           

Bizdən küsən, azadlığın bizdən uman  

ġuĢam mənim. 

 

19.01.2016 
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K Ə L B Ə C Ə R 

 

(İşğalından bir gün əvvəl,Çıxarıldı silah - sursat. 

     Fərman gəldi yuxarıdan: Kəlbəcəri bu gün boşalt) 

 

Erməniyə pay verildi Kəlbəcər. 

Aldı istisuyu yağı düĢmənlər. 

BoĢaldı dalbadal orada kəndlər 

Alınmaz qalaydı axı, Kəlbəcər. 

 

Qarabağa nərdivandır Kəlbəcər, 

Yurdumuza bir divardır Kəlbəcər. 

Xəyanətin qurbanıdır Kəlbəcər, 

Talanıldı, yandırıldı Kəlbəcər. 

 

Sərt qayaları, ucadı dağları, 

Gur Ģəlalələri, dəli çayları, 

Sıx meĢələri, nazlı bulaqları, 

Dığalara məskən qaldı Kəlbəcər. 
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Ġstisuyu, turĢsuyu qoy hıçqırıb, ağlasın, 

Onu içən erməni qara yara bağlasın. 

Cağır dədə ġəmĢir qalxsın, gəlsin məzarından, 

Kəlbəcərin dərdinə qara dastan bağlasın. 

 

27.12.2015 
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A Ğ D A M 

 

Ağdam Qarabağın bir qeyrət qapısıdır,    

Bu cənnət məkanın ürəyidir, canıdır.  

Zəngin abidələr tarixin öz Ģanıdır,       

Saranın, Arifin, Qədirin avazıdır.         

 

Ağdam Qarabağımın alınmaz qalasıdır,   

Hünərin, comərdliyin elə öz aynasıdır.      

Mübarizlik, igidlik, qəhrəmanlıq xasıdır,  

Sənətkarlar, alimlər, memarlar qalasıdı.   

 

Ağdam əsrlərdir dığaların göz dağıdır,       

Ən çox quyruq qısıb, qorxduğu torpağıdır.  

Əvvəl, ya axır rədd olacaq "qonağıdır",      

Ağdam gözəl Qarabağın güc dayağıdır.       

 

BeĢ il tamam hücumlara sinə gərdi,     

Erməniyə hər hücumda dərsin verdi,    

Çox vuruĢdu, döyüĢdü, Ģəhidlər verdi,  

Qaçqınlara, köçkünlərə evin verdi.       
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Ağdamı erməniyə ağdamlılar vermədi,    

BaĢqa rayonlar kimi bir günə verilmədi,   

Günbəgün xəyanətlə qurban kimi verildi.  

Yanan bir Ģam misalı gilə-gilə əridi.          

 

Ağdamdakı qoĢunlar dəstə-dəstə köçdülər.       

Silah-sursat və tanklar onlar ilə köçdülər,         

Rəhbərlər namərd olub lap əvvəldən köçdülər,  

Ağdamın süqutuna imza atıb köçdülər.              

 

Ağdamlılar döyüĢdə nər kimi dayandılar,       

Altı igid komandir:-Qatır Məmməd, Fred Asif,   

Allahverdi, ġirin, Ġbad lap öndə dayandılar ,     

ġanlı döyüĢlərilə tarixə ad yazdılar.    

 

 

"Paprəvənd qartalları" baĢda Həsən olmaqla,   

Bütün Azərbaycana Ģanlı tarix yazdılar.            

Tökülən qanlarilə Ģəhidlik zirvəsinə                  

Qəhrəman adlarını Ģücaətlə yazdılar.                 
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Ağdamlılar 43 gün qeyrətlə döyüĢdülər, 

DüĢmən üç bir tətəfdən Ağdama hücum etdi.  

Rəhbərliksə Ağdamı kəndbəkənd təslim etdi.          

Haray çəkən Ağdamı köməkdən məhrum etdi.          

 

Ağdamın üzərinə raketlər tökülürdü,       

Vətənpərvər oğullar xəlbət öldürülürdü.   

Ağdam belə zülümlə yavaĢ-yavaĢ ölürdü,  

Baltalanan ağactək Ģəhər belə çökürdü.      

 

Evləri, muzeyləri talan etdilər,             

Yandırdılar, dağıtdılar, məhv etdilər,    

Ağdamı Qafqaza Xirosima etdilər.        

Böyük bir Ģəhəri xarabazar etdilər.        

 

134 kəndindən cəmi onu qalıbdır, 

Dağıdılan məscidlər azan səsinə,      

Ağlayan torpaqları muğam səsinə,   

Sızlaya-sızlaya həsrət qalıbdır.           

 

Ağlama, ey dərdli torpaq, ağlama, Ağdam,  
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Gün gələr baĢından qara buludlar gedər.       

Yenə mərd oğulların yolunda cihad edər,       

Səni bu zülümlərdən bil, xalqın azad edər.     

 

22.01.2016 
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ġƏHĠD  RƏHĠLƏ 

QARAYEVANIN  XATĠRƏSĠNƏ 

 

Baxıram Ģəkildə bir Ģəhid məzarına, 

Üstündə rəsmi var bir gözəl qızın. 

Üzündə qətiyyət, cəsarət, mərdlik, 

Qara gözlərində sabaha inam. 

 

Qədirli kəndinin qəhrəman qızı, 

Dünyaya göz açdın sən ilk baharda. 

Baharın öz hüsnü sanki ruhunda, 

Cəmi 23 bahar keçdi ömür yolunda. 

 

Tovuzun ilk qadın Ģəhidi oldun, 

Qubadlının igid bir qızı oldun. 

Qorxmazlar dəstəsində Ģəfqət bacısı, 

Sonra da bir sərrast atıcı oldun. 

 

Ġgidlik öyrəndin Qorxmaz Həsəndən, 

Cəsədi düĢməndə qalmasın deyə, 

Cəsarətlə çox uzaq məsafədən 

Onu kürəyinə alıb gətirdin. 
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Ġgidtək döyüĢdün sən Qubadlıda, 

QardaĢın Qabilə silahdaĢ oldun. 

Qubadlı uğrunda gedən döyüĢdə 

ġəhidlik zirvəsinə yüksələn oldun. 

 

Allahın iznilə o zirvəyə ucaldınız, 

Sizlər əbədiyən dirisiniz, yaĢarsınız. 

Cənnətin qapısını Ģəhidliklə açarsınız, 

Tanrının hüzurunda Ģərəflə dayanarsız. 

 

Gəl, xalqımın igid, qəhrəman qızı, 

ġəninə dastanlar, nəğmələr yazım. 

Keçdiyin Ģərəfli döyüĢ yolunu, 

Etibaram, istəyirəm baĢdan yazım. 

 

22.05.2015 
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D U S T AQ 

 

Azərbaycanın Xalq Artisti Flora Kərimovaya 

 

 

Qəlbim elə həzin səsinə dustaq, 

Gözlərim o gözəl rəsminə dustaq. 

Röyalarım gözəl Floraya dustaq, 

Bu zindandan çıxmağı mən istəmirəm. 

 

Səsinlə bu dünya cənnətə bənzər, 

Mən bu cənnətdəki bülbülə dustaq. 

ġaqraq nəğmələrin cənnəti bəzər, 

Bu cənnətdən çıxmağı mən istəmirəm. 

 

Mahnılarda ürəyin bir dağa bənzər, 

Mən bu gözəl ürəyin özünə dustaq. 

Səhnələrin bir gözəl tabloya bənzər, 

Səhnələrin sonunu mən istəmirəm. 

 

Ruhumun telləri səsinlə çalar, 
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Mən elə mizrabın səsinə dustaq. 

Etibarın ürəyi səninlə çarpar, 

Etibarsız olmağı mən istəmirəm. 

 

 22 01 2016 
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BƏNZƏRI   YOX 

 

Azərbaycanın Xalq Artisti Flora Kərimovaya 

 

Gəldin bu gün yanıma, 

Sevincimin həddi yox. 

Ömrümə yazılacaq, 

Bu gündən gözəli yox. 

 

Mən sənə gül dəstəsi, 

Sən mənə mahnı verdin. 

Hədiyyələr içində 

Heç bundan gözəli yox. 

 

Mən bu səsə nə yazım, 

Deyiləcək sözüm yox. 

Səslər içində, gülüm, 

Səsinin bənzəri yox. 

 

Səsin bir Ģəlalədir, 

Ondan gur Ģəlalə yox. 
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Nəğmələr arasında 

Nəğmələrinə tay yox. 

 

Bu zirvə ki, sənindir, 

Bunadan uca zirvə yox. 

Qəlbindəki dünyadan 

Daha böyük dünya yox. 

 

O gözəl gözlərinin 

Misli bərabəri yox. 

Etibaram, qəlbimdə 

BaĢqasına heç yer yox. 

 

19.09.2015 
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H E K A Y Ə L Ə R           
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SEVGİ  BƏSTƏSİ 

  

 

     Günün qürub vaxtı idi,Ümid bu gün son 

bəstəsini tamamlamağa çalıĢırdı, çox gərgin 

iĢləyirdi, eyni parçaları dönə-dönə çalırdı. Vaxtın 

necə keçdiyini belə hiss etmirdi, anası Məryəm 

xanım otağın qapısında görünəndə baĢını qaldırdı. 

Anası yaxınlaĢıb: 

   - Gec deyilmi, oğlum, niyə yatmırsan, sabah 

davam edərsən, dedi. 

     Ümid anasına baxıb gülümsədi: 

   - Yox, ana, yuxum gəlmir, bir az daha 

iĢləyəcəm, sən get yat. 

     Anası onu öpüb getdi, bu gecə xəstəxanada 

qalmalı idi. Gecə yarısını ötsə də O royalın 

arxasından qalxmaq istəmirdi. Ġçindən bir səs bu 

bəstəni bu gün tamamlamalı olduğunu deyirdi. Bu 

bəstə böyuk sevgi barədə bir kompozisiya idi. 

Ġndiyə qədər musiqilər bəstələyəndə  qəlbində bu 

qədər coĢqu, bu qədər hiss-həyəcan, təlatüm hiss 

etməmiĢdi. Sanki, Nəzrinə olan sevgisinin 
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böyüklüyünü bu musiqiyə hopdurmaq istəyirdi. 

Barmaqları klaviĢlərin üzərində o qədər sürətlə 

hərəkət edirdi ki, elə bil bütün hissləri 

barmaqlarından notlara süzülürdü. Ümid sanki, 

baĢqa bir aləmdə idi, ətrafda heç nəyi hiss 

etmirdi, alnından süzülən təri belə hiss etmirdi, ağ 

köynəyinin sinəsi, kürəyi su içində idi. Gözləri 

yumulu olsa da sanki bir film izləyirdi, dodaqları 

nə isə pıçıldayırdı. Bu 25 yaĢlı, ağbəniz, qara 

parlaq saçları alnına tökülən arıq, orta boylu 

oğlan elə bil musiqinin özü idi. Bu mənzərə gözəl 

bir musiqinin həyata doğulduğu an idi. 

      Ümid konservatoriyanı bu il bitirmiĢdi, çox 

istedadlı idi, müəllimləri həmiĢə ona deyərdilər: 

    - Ümid, sən böyük bəstəkar olacaqsan. 

       Ümid Nəzrini iki il olardı ki, tanıyırdı, 

təsadüfən metroda rastlaĢmıĢdılar. Nəzrin Neft 

Akademiyasında oxuyurdu. Mütənasib bədənli, 

əsmər bənizli, uzun saçları kürəyinə tökülən, qara 

qaĢ, qara göz, qətiyyətli baxıĢları, güclü xarakteri 

olan bir qızdı. Metroda bir vaqonda gəlirdilər, hər 

ikisinin də tələsdiyi hiss olunurdu. Ümid çoxdan 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

itirdiyini tapan bir adam kimi gözlərini qızdan 

çəkə bilmirdi, içindəki hiss ona bu qız sənin 

qismətindir deyirdi. Qatar 28 may stansiyasına 

çatdı, hər ikisi düĢdülər. Ümid çıxıĢda ona 

yaxınlaĢıb salam verdi, tanıĢ olmaq istədiyini 

bildirdi. Nəzrin onun salamını alıb: 

     - Üzürlü sayın, çox tələsirəm, Sizi dinləyə 

bilməyəcəm, dedi. 

       Ümid təbəssümlə: 

     - Elə mən də dərsə tələsirəm, konservatoriyada 

oxuyuram, olarmı dərsdən sonra görüĢək. 

        Nəzrin bir az düĢünüb həddindən artıq 

mədəni olan bu oğlana: 

     - Olar, saat 2-də dərsdən çıxacam, sarayın 

qarĢısındakı parkda görüĢərik, dedi. 

        Ümid qulaqlarına inanmadı, qızın hələ bir 

müddət özünü dartıb naz edəcəyini düĢünürdü. 

Sevincək: 

      - Saat iki tamamda gözləyəcəm, dedi. 

        Ayrıldılar, hərəsi öz təhsil aldığı ali məktəbə 

tərəf iti addımlarla getdilər. Ümid dərslərin 

bitməsini səbirsizliklə gözləyirdi. Ġçində elə bir 
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hiss vardı ki, elə bil bu qızı çoxdan tanıyırdı. Axır 

ki, dərslər bitti, O qaça-qaça parkdakı fəvvarənin 

yanına gəldi, Nəzrin hələ gəlməmiĢdi. 

Skamyaların birində oturub gözləməyə baĢladı. 

10-15 dəqiqə sonra Nəzrin ona yaxınlaĢdı: 

      - Nə tez gəlmisiniz? 

      - Nə bilim, elə zəng vurulan kimi çıxdım. 

        Nəzrin onun yanında oturub: 

      - Məni hardansa tanıyırsınız, yoxsa ilk dəfədi 

rastlaĢmıĢıq? 

      - Yox, tanımıram, elə birinci dəfə idi, amma 

elə bil ki, Sizi çoxdan tanıyıram, mənə elə gəlir. 

Ona görə də tanıĢ olmaq istədim. Mən Bakılıyam, 

Konservatoriya- 

nın bəstəkarlıq fakultəsində oxuyuram, ailəmizin 

tək uĢağıyam. 

      - Mən də Neft Akademiyasında oxuyuram, 

iqtisadçı mühəndis olacam, 2-ci kursdayam, 

Gəncəliyəm, biz üç uĢağıq, böyükləri mənəm. 

      - Mən 4-cü kursdayam, Gəncədə bir neçə dəfə 

olmuĢam. Dahi Nizaminin məqbərəsində, 

muzeyində, Məhsəti Gəncəvi Mərkəzində, baĢqa 
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muzeylərində, bir çox görməli yerlərində 

olmuĢam. Göy-gölu, Maral gölü görmüĢəm. 

       Onlar bir az daha ordan-burdan danıĢdıqdan 

sonra metroya tərəf gəldilər, hər ikisi bu görüĢdən 

çox razı idi. Sanki, köhnə tanıĢlar uzun ayrılıqdan 

sonra rastlaĢmıĢdılar. Metroda bir-birindən 

telefon nömrələrini alıb ayrıldılar. Ümid o qədr 

həyəcanlı idi ki, evə necə çatdığını bilmədi. 

Qapıdan içəri girəndə nə isə bir mahnı 

mızıldanırdı. Anası onu qarĢılayıb: 

      - Xeyir ola, oğlum, keyfin yerindədir 

deyəsən?- deyə soruĢdu.  

      - Hə, ana, inanmazsan, bu gün həyatımın 

mənasını tapmıĢam. 

      - Nə məna, ay oğul, düz-əməlli anlatsana. 

      - Evlənəcəyim qızla tanıĢ oldum. 

      - A bala, adam da ilk tanıĢ olduğu qızla 

evlənərmi? 

      - Ana, onu ilk görəndə bunu anlamıĢdım, sən 

mənə yemək gətir, sonra danıĢaq. 

        Ümid əllərini yuyub əynini dəyiĢənədək 

anası süfrəni açıb yeməkləri düzdü. Sonra Ümidlə 
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üz-üzə oturub səbirsizliklə onun yeyib 

qurtarmasını gözlədi. Ümid o qədər ac idi ki, az 

qala tikələri çeynəməmiĢ udurdu. Məryəm xanım 

musiqi müəlliməsi idi, atası isə dövlət məmuru 

idi. Ümid yeməyini bitirib, bir stəkan da çay içdi, 

sonra olanları anasına danıĢdı: 

      - ĠnĢallah bir gün tanıĢ edərəm, indi isə gələn 

həftəki konsertimiz üçün məĢq eləməliyəm. 

        O öz otağına keçib royalda məĢq edəcəyi 

musiqiləri çalsa da, fikri Nəzrinin  

yanında idi. Qızın iri, qara gözləri,cəsarətli 

baxıĢları gözünün qabağından getmirdi. Ona elə 

gəlirdi ki, bu gözlərdə qızın gizlətməyə çalıĢdığı 

bir kədər var. Bir az sonra anası otağa gəlib: 

     - Oğlum, nə çalırsan, bu sənin məĢq elədiyin 

musiqi deyil, amma gözəldir. 

     - Yox, ana, sənə elə gəlir, elə o musiqidir. 

     - Bir daha çal görüm. 

       Ümid çalmağa baĢladı, anası bir az dinləyib 

dedi: 

     - Hə odur, yəqin mənə elə gəlib. 
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       Məryəm xanım bir az daha qulaq asıb, sonra 

getdi. Ümid telefonu götürüb Nəzrini yığdı: 

     - AxĢamın xeyir, narahat etmirəm ki? 

     - Yox, buyur, bir sözünmü vardı, sabaha 

dərslərim çoxdu. 

     - Yox, elə səsini eĢitmək istədim, sabah görüĢə 

bilərikmi? 

     - Bu həftə iĢlərim çoxdu, bazar günü 

görüĢərik. 

     - Olsun, gecən xeyrə. 

     - Sənin də. 

       Ümid bir az daha məĢq edib, qalan dərslərini 

hazırladı. Bütün həftəni bitməyəcəkmiĢ kimi 

çətinliklə gözlədi. Nəhayət, bazar günü gəldi, 

görüĢdülər, bir-iki saat bərabər vaxt keçirdilər, 

daha yaxından tanıĢ olmağa çalıĢdılar. Ümid ona: 

    - Ġki gün sonra konsertimiz var, 

konservatoriyanın konsert zalında, axĢam saat 6-

da baĢlayır, gəlsən Ģad olaram, yeni bəstəmi 

çalacam. 

    - ÇalıĢaram gəlim, səni dinləmək istəyərəm. 
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      Ümid onu evlərinə yola salıb qayıtdı. Sonrakı 

iki günü görüĢməyə fürsət olmadı.Konsertin 

baĢlamasına bir neçə dəqiqə qalmıĢdı, Ümid 

səbirsizliklə pərdənin arxasından zala baxırdı, 

Nəzrin gözünə dəymirdi. Birdən arxa qapıdan səs 

eĢidib döndü, kimsə kimə isə -olmaz xanım, 

deyirdi. Ümid cəld qapıya tərəf getdi, Nəzrinin 

dönüb getdiyini görüb səslədi: 

     - Dayan, Nəzrin, hara gedirsən? 

     - Konsertdən əvvəl səni görmək istəyirdim, 

zala gedirəm. 

     - Bu gün sənin üçün çalacam. 

        Elə bu vaxt aparıcı konsertin baĢlandığını 

elan elədi və ilk olaraq səhnəyə Ümidi dəvət etdi. 

Ümid səhnəyə çıxıb,tamaĢaçılara baĢ əyib royalın 

arxasına keçdi. Nəzrinin gəliĢi onu çox 

sevindirmiĢdi, əsəri elə coĢqu ilə çalırdı ki, ancaq 

musiqi bitəndə baĢını qaldırdı və tamaĢaçıların 

onu necə alqıĢladıqlarını gördü. Zaldan -bir daha 

səsləri eĢidilirdi. Aparıcı onun təkrar çalacağını 

elan etdi. Ümid alqıĢlardan fərəhlənib 

əvvəlkindən də yaxĢı çalırdı. Musiqi bitəndə 
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aıqıĢlar uzun zaman dayanmadı. Çoxli gül-çiçək 

dəstələri də verdilər. Sonra səhnədən düĢüb 

Nəzrini valideyinləri ilə tanıĢ etdi. Konsertdən 

sonra O atasından maĢının açarlarını alıb, 

Nəzrinlə bir az gəzəcəyini bildirdi. Atası ilə 

anasını taksi ilə evə yola saldı. Ümid gülləri 

maĢına yığıb: 

     -  Bunlar sənindir, Nəzrin, gəlməsəydin elə 

çala bilməzdim, dedi. 

        Sonra maĢını dəniz kənarına sürdü. Nəzrin 

danıĢmasa da sehirlənmiĢ kimi ona baxırdı. Bu 

cür istedadlı bir musiqiçinin onu sevməsi ilə qürur 

duyurdu. Amma zaman-zaman gözləri dolub 

boĢalırdı.Ümid bunu hiss edib dedi: 

    - Sənə nolub, sevinmək əvəzinə gözlərin niyə 

dolur? 

    - Yox, elə demə, hamıdan çox mən sevinirəm. 

    - Bəs gözlərin nədən dolur? 

    - Ümid bu gün danıĢmayaq, bu gecənin 

gözəlliyini pozmayaq. 

    - Amma sonra səbəbini yəqin ki, deyəcəksən. 

    - Əlbəttə. 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

      Beləcə bir xeyli sahildə gəzdilər. Ümid 

astadan bir Ģeir söyləyirdi: 

                               Sahilə çox yaraĢır bizim qoĢa 

rəsmimiz, 

                               Dənizin sularından bizə baxır 

əksimiz. 

                               Dalğalarla dənizə qoy yayılsın 

sevgimiz, 

                               Dənizin bəstəsiylə qoy 

səslənsin nəğməmiz. 

 

     Ümid Nəzrinə tərəf dönüb: 

    - Daha gecdir, gedək, dedi. 

      MaĢını Nəzrinin kirayədə qaldığı binanın 

qarĢısında saxladı. Nəzrin minnətdar- 

lıqla Ümidə baxıb: 

    - Bu gözəl gecə və çiçəklər üçün sağ ol. 

      Ümid evə çatanda saat 11-ə qalırdı, anası onu 

qarĢılayıb: 

    - Hardasan, ay bala, gözləməkdən yorulduq. 

    - Nəzrinlə idim, ana. 
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    - Biz də bayaqdan atanla konsertdən danıĢırıq, 

maĢallah gözəl çaldın, qız da çox xoĢumuza gəldi. 

      Ümid anasını öpüb otağa keçdi, atası onu 

təbrik edib: 

     - Halal olsun, oğlum, gözəl çaldın. Bəs Nəzrini 

nə zaman evimizə dəvət edəcəksən, bir yaxından 

tanıĢ olaq? 

      - Tələsməyin, vaxtı çatanda gətirəcəm, hələ 

tezdi. 

      Aradan on gün keçmiĢdi, bu arada Nəzrinlə 

cəmi bir dəfə görüĢə bilmiĢdilər. Bu görüĢdə 

Nəzrin bir az solğun görünürdü, Ümid ona baxıb: 

   - Sənə nolub, xəstə deyilsənki? 

   - Yox, narahat olma yaxĢıyam. 

   - Amma rəngin- rufun yerində deyil. 

   - Bu aralar bir az soyuqlamıĢdım, keçdi. 

   - Nəzrin istəyirəm səni evimizə dəvət 

edəm,anamgillə daha yaxından tanıĢ olasan 

     - BaĢqa bir vaxt, Ümid, bir az halsızam. 

     - Olar, nə zaman özünü yaxĢı hiss etsən, 

deyərsən. 
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       Onlar bir az gəzib ayrıldılar, Ümid Nəzrini 

çox yormaq istəmədi. Amma, qızın gözlərindəki 

kədər onun gözündən qaçmadı, baxmayaraq ki, 

Nəzrin gizlətməyə çalıĢırdı. Ümid evə gəlib öz-

özünə mən bu kədərin səbəbini mütləq 

aydınlaĢdırma- lıyam dedi. Nəzrin nəyi isə 

gizlədir deyə düĢündü. 

        Yay tətilinə az qalırdı, Ümid Nəzrinin 

Gəncəyə, evlərinə gedəcəyini bilirdi, amma onsuz 

necə dözəcəyini bilmirdi. Bir neçə gün sonra 

imtahanlr qurtardı. Onlar Nəzrin getməmiĢdən bir 

gün qabaq görüĢdülər. Ümid onun əllərindən 

tutub: 

     - Nəzrin gəl bu gün bizə gedək, anamgillə bir 

az da yaxından tanıĢ ol. 

     - Yox, Ümid, qoy qalsın payıza, hazır deyiləm. 

     - Nəyə hazır deyilsən? 

     - Çox sual vermə, danıĢmaq istəmirəm, amma 

unutma, səni çox sevirəm. 

      Ümid təəccüblə qıza baxırdı, qızın 

danıĢığından heç nə anlamırdı, qız da inadla 

susurdu, nəhayət: 
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     - Necə istəyirsən, sabah səni yola salımmı? 

     - Yox, lazım deyil, tək deyiləm otaq 

yoldaĢımla gedirəm, o da Gəncəlidi. 

     - Yəqin ki, telefonla danıĢacağıq, deyilmi? 

     - Əlbəttə, yoxsa necə dözərik. 

     -  Bu yay Gəncəyə gələcəm, yəqin ki, 

görüĢərik. 

     - ĠnĢallah, Ümid, indi isə qal sağlıqla. 

       Nəzrin onu öpüb iti addımlarla uzaqlaĢdı. 

Ümid onun arxasınca baxıb, öz-özünə mən bu 

kədəri çözməliyəm, dedi. 

        Artıq bir ay keçirdi, Nəzrinlə tez-tez 

danıĢsalar da, Ümid artıq dözə bilmirdi, anasına 

yaxınlaĢıb: 

      - Ana, mən Gəncəyə gedirəm, Nəzrini 

görməliyəm. 

      - Get, oğlum, bizdən də salam de, razı olsa lap 

elçi də gedərik. 

         Səhər tezdən Ümid Gəncə avtobusu ilə yola 

düĢdü, Gəncəyə çatanda günorta saat 2 olardı. 

Taksiyə minib qohumlarıgilə getdi, bir az dincəlib 

Nəzrinə zəng etdi: 
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      - Nəzrin, Gəncədəyəm, harda görüĢək? 

        Nəzrin qulaqlarına inanmadı, sevincək: 

      - Gəl Xan bağına, yarım saata ordayam. 

         Ümid Xan bağına necə gəldiyini bilmədi, 

sevindiyindən sanki uçurdu. Az keçməmiĢ Nəzrin 

də gəldi, üz-üzə dayanıb bir-birlərinə baxırdılar, 

heç biri danıĢmaq istəmirdi. Aradan keçən bir ay 

onlara çox uzun gəlmiĢdi. Yaxınlıqdakı skamyada 

oturdular, danıĢılacaq çox söz olsa da, heç biri 

danıĢmaq istəmirdi. nəhayət Nəzrin doluxsunmuĢ: 

      - Nə yaxĢı ki, gəldin, çox darıxmıĢdım. 

      - Mən də, amma düĢünəndə ki, daha bir ay 

dözməliyik dəli oluram. 

     - Ümid, sanılı gün tez bitər, amma mən səninlə 

bir məsələni açıq danıĢmalıyam. 

     - DanıĢ, nə məsələdi ki? 

     - Bilirsən ki, səni dünyalar qədər sevirəm, 

amma evlənə biləcəyimizi sanmıram, bilmən 

gərəkən bir məsələ var. Mənim ürəyim xəstədir, 

zaman-zaman müalicə götürürəm, bunu bilməyin 

vacibdir. 

       Ümid çaĢqınlıqla ona baxıb: 
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     - ĠnĢallah, sağalarsan, Nəzrin, bunu düĢünmə, 

mən səni hər halında çox sevirəm, istəyirsən 

sabah anamgil elçi gəlsinlər. 

     - Yox, istəmirəm, anlamırsan, ürək 

xəstəsiyəm. 

     - Nəzrin, nə olursan ol, mən səndən vaz keçəsi 

deyiləm, sənsiz yaĢaya bilmərəm. 

       Nəzrin daha heç nə demədi, xeyli ordan-

burdan, Ümidin yeni bəstələrindən danıĢdılar. 

Səhərisi gün Ümid Bakıya qayıtdı. Nəzrinin xəstə 

olduğunu anasına dedi: 

     - Ana, nə olurasa olsun onunla  evlənəcəyəm. 

       Anası kədərlə ona baxıb: 

    - Oğlum, həyatını puç etmə, elə xəstələr 

sağalmırlar. 

    - Olsun, ana, ondan ayrıla bilmərəm, bu onu da 

öldürər, məni də, anlayırsan, deyilmi? 

    - Əlbəttə anlayıram, oğlum, amma sən yenə də 

düĢün, sonra peĢman olma. 

      Dərslər baĢlamıĢdı, Ümid son kursda idi, 

konservatoriyanı bitirən kimi, Nəzrinlə 

evlənəcəyini qəti qərara almıĢdı, bunu həm 
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valideyinlərinə, həm də qıza demiĢdi. Bu arada 

Nəzrinə: 

    - Ġkimizin sevgimizə bir musiqi bəstələyirəm, 

inanıram ki, bəyənəcəksən, demiĢdi. 

    - Sən bəstələyərsən, mən bəyənmərəmmi, 

Ümid? 

      Ümid hər axĢam yeni bəstəsi üzərində inadla 

iĢləyirdi. Amma dərslərin, konsertlərin, 

imtahanların çoxluğundan bitirə bilmirdi, 

düĢünürdü ki, yaya qədər bitirər. Nəzrinlə tez-tez 

görüĢürdülər, evlərinə gətirib anasıgillə daha 

yaxından tanıĢ eləmiĢdi. Məryəm xanım bu qızı 

öz balası kimi çox istəyirdi, həmiĢə də: 

     - Qızım, müalicələrini ləngitmə, vaxtlı-

vaxtında götür, deyirdi. 

       Nəzrinin valideyinləri də bu münasibəti 

bilirdilər, belə qərara gəlmiĢdilər ki, yayda niĢan 

etsinlər, payızda da toy. Amma deyir sən 

saydığını say.... Yaz ayları idi, Nəzrinin halı 

qəflətən pisləĢməyə baĢladı, ürək ağrıları 

artmıĢdı. Valideyinləri onu xəstəxanaya 

yerləĢdirdilər Ümid indi vaxtının çoxunu 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

xəstəxanada keçirirdi. Hər gün dərsdən çıxıb 

xəstəxanaya gəlir, gecəyədək otururdu. Beləcə 3 

ay keçdi, Nəzrin bir az yaxĢılaĢsa da həkimlər evə 

buraxmırdılar.Artıq imtahanlar baĢlamıĢdı Ümid 

konservatoriyanı əla qiymətlərlə bitirdi, Nəzrin 

xəstəliyi ilə bağlı təkrar 3-cü kursda qaldı. Bir 

gün Nəzrin Ümidə baxıb: 

    - Daha bəsdi, Ümid, məndən sənə həyat yoldaĢı 

olmaz, ayrılmalıyıq. 

      Ümid gülərək: 

   - Sən özün bilərsən, mən ayrılmıram, dedi. 

   - Səndən bir xahiĢim var, bizim bəstəmizi 

tamamla, dinləyim, birdən ölərəm, eĢitmərəm. 

   - Hara ölürsən, özbaĢınasan, sən mənə lazımsan, 

amma bəstəni doğrudan da tamamlamaq lazımdır. 

      Ġndi Ümid gündüzləri 1-2 saat Nəzrinin 

yanında oturar, sonra evə gəlib bəstəni 

tamamlamağa çalıĢardı. Bəzən elə olurdu ki, 

xəstəxanaya bir neçə gün gedə bilmirdi. Bu arada 

Nəzrinin halının pisləĢdiyindən də xəbəri yox idi, 

anası hər gün qızın yanına getsə də ona heç nə 

demirdi, çünki, Nəzrin icazə vermirdi: 
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    - Sizdən xahiĢ edirəm,Ümidə heç nə deməyin, 

bəstəni bitirsin, onu dinləyib sonra ölmək 

istəyirəm.Nəhayət bu gün Ümid səhərə yaxın 

"Sevgi"kompozisiyasını bitirib, tezdən royalda 

çalıb diskə yazdı, kompüteri də götürüb 

xəstəxanaya qaçdı, palataya girib: 

    - Nəzrin axır ki bəstəmizi bitirdim, gətirmiĢəm 

dinləyəsən, dedi. 

      Amma Nəzrinin avasımıĢ üzünü, çətinliklə 

nəfəs aldığını görüb: 

   - Sənə nə oldu, həkimi çağırımmı? 

   - Yox, lazım deyil, musiqini qoy dinləyim, 

vaxtım azdır, həkimlik deyiləm. 

      Ümid sakitcə kompüteri açıb diski qoydu, 

musiqinin həzin səsi otağa yayıldı. Nəzrin 

gözlərini yumub qulaq asırdı. Musiqinin səsinə 

həkimlər, tibb bacıları, yaxınlıqdakı xəstələr, 

Ümidin və Nəzrinin valideyinləri də palataya 

gəldilər. Son günlər hər iki ana xəstəxanada 

qalırdılar. Hamı sehirlənmiĢ kimi bu ecazkar 

musiqini dinləyirdi. Ümid Nəzrinin əllərindən 

tutub onun üzünə baxırdı. Musiqi sona 
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yaxınlaĢırdı, Nəzrin gözlərini açıb Ümidə baxdı, 

gözlərindən süzülən yaĢlar yastığa tökülürdü, zəif 

səslə: 

    - Çox sağ ol, əzizim, minnətdaram, çox gözəl 

musiqidi, bu musiqini məzarımın baĢında 

çaldırarsan, səni çox sevirəm. 

     Nəzrin gözlərini əbədi qapadı, Ümidin 

hönkürtüsü palatanı baĢına götürmüĢdü. 

Palatadakı hər kəs ağlayırdı. Ümid baĢını 

Nəzrinin baĢına yaxınlaĢdırıb asta səslə: 

 

                                   Son kəs gözlərimə baxıb 

getdin, 

                                   Qəlbimdə lal olmuĢ 

hisslərim var. 

                                   Qəlbimdə hərəkətsiz 

yarpaqlar var, 

                                    Leysan öncəsi sakitlik 

kimi.... 

 Sonra Nəzrinin alnından öpüb palatadan çıxdı. 
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Ġllər sonra Ümid məĢhur bəstəkar olmuĢdu,  

"Sevgi" kompozisiyasını "Sevgi" simfoniyasına 

çevirmiĢdi və bu əsər onun ġah əsəri olmuĢdu.    

 

 

                                         EġQIN HEYKƏLI 

 

         Xəyal bu gün çox həyəcanlı idi, sabahki 

sərginin son tamamlama iĢləri gedirdi. Dostu Səid 

sərginin mükəmməl təĢkili üçün əlindən gələni 

etmiĢdi. Xəyal kimi istedadlı bir heykəltəraĢın 

yanında olmaq, onun iĢlərinə nəzarət etmək ona 

qürur verirdi. Xəyal ona yaxınlaĢıb: 

    - Səid, sabah mənim həyatımın dönüĢ nöqtəsi 

olacaq, hər Ģeyin mükəmməl olmasını istəyirəm. 

    - QardaĢım, iĢlər bitsin, son dəfə özün bir də 

gözdən keçirərsən. Ġnan ki, sənin yerinə mən daha 

çox həyəcan keçirirəm. Dəvət olunan insanlara 

özüm Ģəxsən zəng eləmiĢəm. ĠnĢallah sabah 

həyatının unudulmayacaq bir günü olacaq. 

Çinarəni də özüm gedib gətirəcəm. 
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      BeĢ il əvvəl Xəyal orta məktəbi bitirib 

sənədlərini Moskva Dövlət Mədəniyyət və 

Ġncəsənət universitetinin HeykəltəraĢlıq ixtisasına 

vermiĢdi və yüksək balla qəbul olunmuĢdu. Xəyal 

ucaboy, əsmər bənizli, iri, qara gözlü, qətiyyətli 

baxıĢları olan, sivri burunlu, arıq bir oğlan idi. 

Sinif yoldaĢı və sevgilisi Çinarə isə sənədlərini 

Azərbaycan Xarici Dillər universitetinə vermiĢdi 

və qəbul olunmuĢdu. Hər ikisi Bakıda, qonĢu 

məhəllələrdə doğulmuĢdular. Çinarə orta boylu, 

ağ bənizli, qara, uzun və gür saçlı, ağıllı, qara 

gözlü bir qızdı. Ġmtahanlardan sonra tez-tez 

görüĢürdülər, bərabər xeyli vaxt keçirirdilər. Bu 

gün də Dağüstü Milli Parkda görüĢdülər. Hava 

çox isti olduğu üçün gəzinti qayığına mindilər. 

Dənizin sərin küləyi Çinarənin uzun, gür saçlarını 

Xəyalın üzünə toxundururdu. Xəyal həm dənizin, 

həm də Çinarənin saçlarının ətrini içinə çəkib 

gözlərini yummuĢdu. Çinarə təbəssümlə ona 

baxdı: 

     - Deyəsən yuxun gəlir. 

       Xəyal gözlərini açıb: 
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    - Hə, doğrudan da elə bil yuxudayam, dedi. Sən 

yanımdasan, saçlarının, dənizin qoxusu, sərin 

külək, özümü lap cənnətdə hiss elədim. 

    - Hə, Xəyal, elədi, ətrafda hər Ģey o qədər 

gözəldir ki, sən də yanımdasan, daha həyatdan nə 

istəyim ki. 

      Xəyal onun gözəl üzünə, sevgi dolu parlaq 

gözlərinə baxıb asta səslə: 

 

                                   Baxırıq bitməyən sonsuz 

üfüqə, 

                                   Dənizin parlayan mavi 

səthinə. 

                                   Gözlərimiz danıĢır 

üfüqlərdə, dənizdə, 

                                   Sevgimizə Ģahiddir bu 

qocaman dəniz də. 

 

     Çinarə sevgi dolu gözlərini ondan çəkmədən: 

     - Sənin yanında özümü o qədər sakit, rahat 

hiss edirəm ki, Xəyal, bu saatların bitməsini heç 

istəmirəm. 
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       Gəmi sahilə çatıb dayandı, Xəyalla Çinarə 

gəmidən düĢüb, bir az da sahildə gəzdilər. Çinarə 

ona baxıb bir az qüssəli: 

    - Sentyabrda sən Moskvaya gedəcəksən, mən 

isə sənsiz bu boĢ qalmıĢ Ģəhərdə günləri sayacam. 

   - Hə, elədi, amma sanılı günlər tez bitər, həm də 

bayramlarda gələcəm da, təyyarə ilə iki saatlıq 

yoldu, üstəlik hər gün zəng də eliyəcəm. 

   - Amma, sən oralarda sarıĢın rus gözəllərinə 

baxma ha. 

   - Baxsam da, gözlərim səndən baĢqasını görməz 

ki, o rus qızlarının hamısı sənin bir baxıĢına belə 

dəyməz. 

     Çinarə nazla onu süzüb, yoluna davam elədi. 

Bir az daha gəzdilər, çay içdilər sonra Xəyal onu 

evlərinə yola saldı. 

     Avqustun axırları idi, Xəyal Çinarəyə zəng 

eləyib iki gün sonra Moskvaya gedəcəyini, 

görüĢmək istədiyini dedi. Çinarə günortadan 

sonra dəniz kənarına düĢəcəyini söylədi. Saat 3-4 

arası həmiĢəki yerdə görüĢdülər, xeyli söhbət 

elədilər. Çinarə: 
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    - Bax, çatan kimi zəng elə ha, nigaran qalaram, 

bəs orda harada qalacaqsan? 

    - Universitetin yataqxanasında, sən narahat 

olma orada qohumlarımız da var. 

       Ġki gün sonra Xəyal Moskvaya getdi, 

qalacağı yataqxanada yerini rahatladı, otaq 

yoldaĢları ilə tanıĢ oldu. AxĢama tərəf Çinarəyə 

zəng eləyib hər Ģeyin qaydasında olduğunu 

söylədi. 

       Dərslər baĢlamıĢdı, Xəyal baĢarılı bir 

heykəltəraĢ olmağı o qədər çox istəyirdi ki, kirayə 

götürdüyü emalatxanada gecə yarıya qədər 

çalıĢırdı.Ġstedadlı heykəltəraĢ olan 

müəllimlərindən öyrəndiklərini sönməz bir həvəs 

və inadla emalatxanada gipslərlə, gillərlə 

düzəltməyə çalıĢırdı. Verilən tapĢırıqları o qədər 

baĢarıqla yerinə yetirirdi ki, tezliklə universitetdə 

tələbələr və müəllimlər arasında yaxĢı hörmət də 

qazanmıĢdı.  

     Aradan yarım il keçmiĢdi, bir gün 

müəllimlərindən biri dərsdə dedi ki, uĢaqlar 

Ģəhərdəki sərgi qalereyalarının birində istedadlı 
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gənc rəssamların və heykəltəraĢ- ların əl 

iĢlərindən ibarət müsabiqə olacaq. Özünə 

güvənənlər iĢtirak edə bilərlər, nə kömək lazım 

olsa çəkinmədən müəllimlərinizə yaxınlaĢa 

bilərsiniz. Müsabiqənin sonunda sərgidəki 

əsərlərin satıĢı da təĢkil olunacaq. Xəyal da baĢqa 

gənclərlə bərabər qeydiyyatdan keçib, bir neçə 

əsəri ilə müsabiqəyə qoĢuldu. Bir ay sonra yer 

tutanların arasında onun da adı var idi. Zəng 

eləyib Çinarəyə də bu uğurunu söyləmiĢdi. 

      Çinarə də universitetdə dərslərə davam edirdi, 

Xəyalla tez-tez danıĢsa da çox darıxırdı. Xəyala 

yazmıĢdı ki, yaxın vaxtlarda kompüter alacam, 

ondan sonra skupe ilə danıĢarıq. 

       Birinci kurs ərzində Xəyal Bakıya  ancaq bir 

dəfə Novruz bayramında gələ bilmiĢdi. Çinarə ilə 

o ki var Ģəhərdəki tədbirləri gəzmiĢdilər. Sonra 

yay tətilində görüĢdülər. Bütün yayı bərabər 

keçirdilər. Bir gün Xəyal ona demiĢdi: 

     - Çinarə, bəlkə anamgili elçi göndərim, bir 

üzük gətirsinlər. 

     - Niyə tələsirsən ki, universiteti bitirək sonra. 
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     - Nə bilim, dedim yəni ailəlikcə get gəlimiz də 

olsun. 

     - Tələsmə, Xəyal, sonuncu kursda 

niĢanlanarıq. 

     - Necə istəyirsən.  

       Ġkinci kursda Xəyalı universitetdə artıq hamı 

istedadlı bir heykəltəraĢ kimi tanıyırdı. O, artıq 

bir çox sərgilərdə iĢtirak edirdi, bir neçə 

qalereyalarda əsərləri daim olurdu. 

        Yeni ilə az qalırdı, Çinarə Xəyalın Bakıya 

gəlməsini, yeni ili onunla birgə qarĢılamasını 

istəyirdi. Bu barədə Xəyala da demiĢdi, o da söz 

vermiĢdi ki, mütləq gələcəm. Bir gün dərsdən 

sonra Çinarə dayanacaqda avtobus gözləyirdi, 

hava çox soyuq və küləkli idi. Bir neçə gün əvvəl 

yağan qar bir az ərisə də yollar çox sürüĢkən idi. 

Avtobus dayanacağa yaxınlaĢdı, gözləyənlər 

maĢının qapısına tərəf axıĢdı, Çinarə də onların 

arasında idi. Camaat basabasla avtobusa mindilər, 

Çinarə minə bilmədi. Avtobus yerindən tərpəndi, 

Çinarə səkiyə çıxmağa macal tapmamıĢ arxadan 

gələn maĢın sürüĢüb onu vurdu. MaĢının sürücüsü 
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cəld düĢüb ona yaxınlaĢdı, camaat da baĢına 

yığıldılar. Çinarə isti-isti ağrını hiss etmirdi, 

sürücü onu maĢına qoyub cəld xəstəxanaya sürdü. 

Onu təcili əməliyyata götürdülər, sonra nələr 

olduğunu bilmədi. 

      Tibb bacılarından biri onun çantasından 

telefonunu götürüb anasına zəng edib vəziyəti 

demiĢdi. Çinarə gözlərini açanda anası Almaz 

xanımla atası Əhməd kiĢi və qohum- əqrəbası 

yanında idilər. Polis də gəlmiĢdi, Çinarədən 

izahat almağa. Çinarə olanları danıĢdıqdan sonra 

atası polisə Ģikayətçi olmadıqlarını, əməliyyatın 

bütün xərcini sürücünün çəkdiyini, Çinarəni 

xəstəxanaya onun gətirdiyini söylədi. 

Almaz xanım uĢaq bağçasında müdürə, Əhməd 

kiĢi isə Statistika idarəsində iĢləyirdi. 

      Əməliyyatdan bir neçə gün keçmiĢdi, yeni ilə 

3 gün qalmıĢdı, Çinarə hələ də Xəyala zəng edib 

vəziyyəti deməmiĢdi. Bu gün atası həkimlə 

danıĢıb onu nə zaman evə apara biləcəklərini 

soruĢmalı idi. Çinarə Xəyalın davamlı gələn 

zənglərinə cavab vermək istəmirdi, içindən bir 
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hiss onu danıĢmağa qoymurdu. Bir yandan da 

onurğasındakı əməliyyatdan sonra hələ də 

ayaqlarını tərpədə bilmirdi. Həkimdən dəfələrlə 

soruĢsa da dəqiq bir cavab ala bilməmiĢdi. 

      Səhər saat 11 olardı, atası ilə anası gəldilər, 

onunla görüĢüb həkimin yanına getdilər.Çinarənin 

vəziyyəti barədə həkimlə bir xeyli söhbət etdilər, 

onun nə zaman ayaqlarını tərpədə biləcəyini, nə 

zaman ayağa qalxacağını bilmək istəyirdilər. 

      Həkim orta yaĢlarda, xaricdə təcrübə keçmiĢ 

bir kiĢi idi. O, əlindəki rentgen kağızını Əhməd 

kiĢiyə uzatdı, əli ilə onurğadakı zədəni göstərib: 

   - Baxın, bu zədə qızınızın ayaqlarını iflic 

etmiĢdir, biz fizioterapik müalicələri davam 

edəcəyik, yəni əlimizdən gəldiyi qədər onu 

qaldırmağa çalıĢacağıq, Allahdan ümid kəsilməz. 

   Almaz xanım səssizcə ağlayırdı, qızına bu 

vəziyyəti necə izah edəcəyini bilmirdi.      

   Həkim Almaz xanıma baxıb: 

 - Çinarəni sabah evə apara bilərlərsiniz, amma 

bayramdan sonra müalicəni davam etdirmək üçün 

təkrar xəstəxanaya gətirməlisiniz. Hələlik qızınıza 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

heç nəyi bildirmiyin, psixoloji durumu bir az 

düzəlsin sonra vəziyyəti izah edərik. 

     Səhərisi gün valideyinləri Çinarəni evə 

gətirdilər. Ona bir müddət ayağa qalxa 

bilməyəcəyini söylədilər. Çinarə evin tək uĢağı 

olduğuna görə ata-anası onu hər zaman 

əzizləmiĢdilər. O, ata- anasının onun üstündə necə 

əsdiklərini bilirdi. Ona görə də bacaqdığı qədər 

üzüldüyünü gizlətməyə çalıĢırdı. Bir yandan da 

Xəyala heç nə bildirmək istəmirdi, ona görə də 

onun zənglərinə cavab vermirdi. 

    Çinarənin bu səssizliyi Xəyalı əməlli-baĢlı 

narahat eləmiĢdi. O,dostu Səidi yığıb: 

  - Səid, neçə gündü Çinarə telefonu açmır, 

zənglərimə cavab vermir, sən bir ona zəng elə, ya 

da evlərinə get, mütləq mənə bir xəbər de. 

  - Narahat olma, Xəyal, mən maraqlanıb sənə bir 

xəbər deyərəm. 

    Səid də Xəyal və Çinarə ilə bir sinifdə 

oxumuĢdu, ayrılmaz üçlük idilər. Səid ĠnĢaat və 

Memarlıq universitetində oxuyurdu. Amma O, 

Xəyaldan fərqli olaraq Çinarəgilə gedib gəlirdi. 
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Onun anası ilə Almaz xanım yaxın rəfiqə idilər. O 

gün Səid axĢama tərəf  Çinarəgilə getdi, qapını 

Almaz xanım açdı: 

   - XoĢ gəlmisən, oğlum, keç içəri, anangil 

necədirlər? 

   - XoĢ gördük, Almaz xanım, sağ olun 

yaxĢıdırlar, salamları var. Mən Çinarəni görməyə 

gəldim, neçə gündü zənglərimə cavab vermir. 

   - Çinarə qəzaya düĢmüĢdü, xəstəxanada idi, 

onurğasından əməliyyat olundu. 

      Səid qonaq otağına keçdi, Çinarə divanda 

uzanıb kitab oxuyurdu, Səidi görəndə çox sevindi: 

   - Səid xoĢ gəlmisən, nə yaxĢı yadına düĢmüĢəm. 

     Səid ona bu aralar zəng eləməsə də Almaz 

xanım heç nə hiss eləməsin deyə: 

   - Nə bilim, zənglərimə cavab vermirsən, mən də 

səbəbini öyrənməyə gəldim. 

     Çinarə onun nəyə iĢarə vurduğunu anlayıb, 

gülümsədi: 

   - Vəziyyətimi görürsən də, üzürlü sayarsan. 

      Almaz xanım onlara baxıb: 
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   - Siz söhbətinizi edin, mən də bir çay gətirim, 

dedi. 

     Səid ona baxıb: 

   - Hə, Almaz xala, yaxĢı olar, mən çox 

üĢümüĢəm. 

     Almaz xanım mətbəxə gedəndən sonra Səid 

Çinarəyə baxıb: 

    - Xəyal çox nigaran qalıb, niyə telefonu 

açmırsan? 

    - Səid, açım nə deyim, mən hələ ayağa qalxıb 

qalxmayacağımı belə bilmirəm. Onu da üzmək 

istəmirəm. Amma səndən çox xahiĢ edirəm, ona 

heç nə bildirmə. 

    - Məndən cavab gözləyir, necə yəni heç nə 

demə. 

    - Denən ki, getmiĢdim evlərinə, Çinarə rayona 

xalasıgilə gedib, görə bilmədim, telefona da niyə 

cavab vermədiyini bilmirəm, heç mənə də telefon 

açmır. 

      Səid bir az düĢünüb: 

   - Çinarə, nə zamana qədər gizlədə bilərsən ki? 
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   - Bilmirəm, Səid, zaman göstərər, amma, 

hələlik səndən xahiĢim budur ki, heç nə 

deməyəsən. 

     Səid Almaz xanımın gətirdiyi zoğal mürəbbəsi 

ilə çayı içib durdu: 

   - Mən daha gedim, Almaz xanım, sağ olun çay 

üçün. 

     Almaz xanım onu qapıyadək ötürüb qayıtdı 

otağa: 

   - Qızım, nə məsələdi, bəlkə deyəsən mən də 

biləm. 

      Çinarə kədərlə anasına baxıb hər Ģeyi danıĢdı. 

Almaz xanım onu axıradək dinləyib: 

   - Qızım, əvvəl-axır biləcək, gizlətməyin nə 

mənası var. 

   - Nə bilim, ana, bir az zaman keçsin, sonra 

deyərəm, hələ vəziyyətimin necə olacağını özüm 

də bilmirəm. 

     Səid Çinarəgildən çıxandan sonra bir xeyli 

fikirləĢdi ki, olanları Xəyala deyim-deməyim. 

Desəm, Çinarəyə xəyanət olar, deməsəm Xəyala. 

Hər ikisinin xətrini çox istədiyi üçün heç birini 
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incitmək istəmirdi. YavaĢ-yavaĢ evlərinə tərəf 

gedirdi, onların evi ilə Çinarəgilin evləri arasında 

on dəqiqəlik piyada yol var idi. 

      AxĢam televizorda veriliĢə baxsa da fikir onu 

aparırdı. Otaqda onunla üzbəüz oturan atası onun 

fikirli olduğunu hiss edib soruĢdu: 

   - Oğlum, bir çətinliyinmi var, fikirlisən, desən 

yardımçı olaram. 

      Səid ona baxıb: 

   - Hə, ata, bir iĢdə iki yolun arasında qalmıĢam, 

məsləhətinə ehtuyacım var. 

      Sonra olanları atasına danıĢdı. Atası bir qədər 

fikirləĢib: 

   - Oğlum, dostun Xəyal sirr saxlamağı 

bacarırmı? 

   - Əlbəttə, yanında baĢ da kəssən, səsi çıxmaz. 

   - Elə isə sən olanları Xəyala danıĢ, amma, ona 

de ki, qız özü məsələni açıqlama- yana qədər 

bildiyini üzə verməsin. Ona izah elə ki, Çinarə 

aranızdakı söhbəti bilməməlidi. 

     Səid atasına təĢəkkürünü bildirib öz otağına 

keçdi, Xəyala zəng edib olanları danĢdı, sonra da: 
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   - QardaĢım, bilirsən, Çinarə bilsə ki, sənə 

demiĢəm, məni ömürlük danıĢdırmaz. Bu sirr 

ikimizin arasında qalsın. Çinarə nə zaman bir 

qərara gəlsə özü sənə zəng edəcək. Amma, sən 

yenə də ona tez-tez zəng elə, sənə olan ümidlərini 

qırma. 

    - Narahat olma, dostum, sağ ol ki, gizlətmədin, 

neçə vaxtı nigarançılıqdan özümə yer tapa 

bilmirdim. Yəqin ki, yeni ili elə burada 

keçirəcəm, Çinarəni görə bilməyəcəyim üçün ora 

gəlməyin də mənası yoxdu, ailəmizi də elə 

buradan təbrik edərəm.  

     O gündən sonra nigarançılıqdan Xəyalın 

gecəsi -gündüzü yox idi. Çinarə bir iki dəfə 

telefona cavab versə də çox qısa danıĢmıĢdı. 

Xəyal fikrini dağıtmaq üçün dərsdən sonrakı 

bütün vaxtını emalatxanada keçirirdi. Bir-birindən 

gözəl və mükəmməl heykəllər düzəldirdi.  

      Aradan üç ay vaxt keçmiĢdi, aprel ayı idi, 

Çinarə növbəti müalicə kursunu götürmək üçün 

xəstəxanada idi. Bu üç ayda üç dəfə müalicə 

götürsə də ayaqlarında heç bir hərəkət yox idi. Bu 
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ərəfədə Türkiyədən bu xəstəxanaya gələn bir 

həkim də Çinarəni yoxlamıĢdı, amma ümidverici 

bir söz deməmiĢdi. Kursun axırları idi, Çinarənin 

atası həkimin yanına gəlib müalicənin nəticəsini 

öyrənmək istəyirdi. Həkim onun üzünə baxıb: 

   - Bilirsiniz, Əhməd müəllim, biz əlimizdən 

gələni elədik, burdakı həkimlərlə də 

məsləhətləĢdik, müalicə Çinarənin ümumi 

durumuna müsbət təsir etsə də onurğadakı 

zədənin verdiyi fəsadı aradan qaldırmadı. Belə 

nəticəyə gəldik ki, qızınız bir daha yeriyə 

bilməyəcək. Amma Siz onu xaricə də aparın, 

oralarda da yaxĢı həkimlər var, ola bilsin ki, bir 

köməkləri olar. 

    Əhməd kiĢi zərbə almıĢ adam kimi, yerində 

donub qalmıĢdı, nə deyəcəyini bilmirdi, nəhayət: 

  - Mən bu xəbəri qızıma, anasına necə deyim, 

onların ümidlərini necə qırım? 

    Həkim nə deyəcəyini, bu dərdli ataya necə 

təskinlik verəcəyini bilmirdi. Əhməd kiĢi həkimin 

otağından çıxıb Çinarənin yatdığı palataya gəldi, 

Almaz xanım artıq hər Ģeyi yığıb bağlamıĢdı, 
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Çinarə də geyinib oturmuĢdu. Tibb bacısı 

Çinarənin istifadə etdiyi əlil arabasını gətirdi. 

Onlar evə gələndə saat 6-ya qalırdı. Atası 

darvazanı açıb maĢını həyətə saldı. Hava xoĢ 

olduğu üçün Çinarə bir az həyətdə oturmaq istədi. 

Anası ilə atası zənbilləri evə daĢıdılar. Bir az 

sonra anası gəlib Çinarəni də evə apardı. Evdə 

ürəksıxıcı bir sakitlik var idi, Çinarə bu 

sakitlikdən bezib atasına baxdı: 

    - Həkimlə danıĢdınmı, ata, niyə bu qədər 

müalicədən sonra ayaqlarımda heç bir hərəkət 

yoxdur. 

      Əhməd kiĢi fikirli-fikirli qızına baxıb 

düĢünürdü ki, daha gizlətməyin mənası yoxdu, 

gec-tez onsuz da Çinarəyə vəziyyəti deməlidirlər. 

Ona görə də asta səslə: 

   - Qızım, sən artıq böyük qızsan, hər bir 

vəziyyətə real baxa bilirsən, ona görə də səninlə 

açıq danıĢacam. Həkim dedi ki,burada sənin 

müalicən yoxdur, gərək xaricə  

gedəsiniz. Bir müddət keçsin, pul-para düzəldək, 

səni Türkiyəyə müalicəyə aparaq. 
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     Çinarə atasına qulaq asdıqca elə bil dünya 

baĢına dolanırdı, qulaqları küylə dolurdu. Amma 

atasının nə qədər üzgün olduğunu görüb özünü 

toparlamağa çalıĢırdı. Anası da otağın qapısına 

söykənib qalmıĢdı, eĢitdiklərinə inanmaq 

istəmirdi, gözlərindən süzülən yaĢları belə silə 

bilmirdi. Çinarə onlara baxıb sakit səslə: 

    - Siz niyə üzülürsünüz ki, olacağa çarə yoxdur, 

qismət belə imiĢ, alnımıza nə yazılıbsa o da 

olacaq. 

     Çinarənin oxuduğu universitetdən ona 

dinstansion dərs təĢkil etmiĢdilər ki, dərslərindən 

geri qalmasın, dərsləri kompüter vasitəsilə 

soruĢurdular. 

     Almaz xanım onun yanında oturub, saçlarını 

tumarlayırdı, sonra: 

   - Ġlk fürsətdə səni mütləq Türkiyəyə apararıq, 

inĢallah orda müalicə götürərsən. 

     Xəyal isə iki gündən bir Çinarəyə zəng 

eləyirdi, qısa da olsa danıĢmağa çalıĢırdı. 

Çinarənin əlil arabasına bağlı qalacağını fikrinə 

belə gətirmək istəmirdi. Daha əvvəlki kimi deyib-
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gülən, zarafatcıl deyildi, bu 3-4 ayda elə bil on il 

qocalmıĢdı. Bütün fikrini sənətinə, dərslərinə 

verdiyi üçün indi daha mükəmməl sənət əsərləri 

yaradırdı, bir də əsərlərində həzin bir kədər 

duyulurdu. Yay tətili yaxınlaĢsa da Bakıya 

gəlmək istəmirdi, müxtəlif təĢkilatlardan da xeyli 

sifariĢlər götürdüyü üçün yayı Moskvada qalıb 

iĢləmək istəyirdi. Ailələri bir qədər imkansız 

olduğu üçün özü pul qazanmağa çalıĢırdı. 

      Bu axĢam yenə də Çinarəyə zəng elədi, 

Çinarənin səsini eĢidəndə çox sevindi: 

    - Çox Ģükür, Çinarə, axır ki, cavab verdin, sən 

mənim canım bu dəfə qısa danıĢma, icazə ver 

səsini doyunca eĢidim. Yayı gəlimmi Bakıya, 

yoxsa yenə də bir bəhanə gətirib mənimlə 

görüĢməyəcəksən. 

    - Xəyal elə mən də səninlə bir məsələni 

danıĢmaq istəyirdim, açıq danıĢacam, mən yeni 

ilə az qalmıĢ bir qəza keçirdim, onurğamdan zədə 

aldım, indiyə qədər də müalicə olunurdum. Ona 

görə də səninlə həmiĢə qısa danıĢmağa çalıĢırdım, 

istəmirdim vəziyyətimi biləsən, sağalacağıma 
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ümid edirdim. Amma bu dəfəki müalicə kursunun 

sonunda həkim mənim daha yeriyə 

bilməyəcəyimi söylədi. Bəlkə xaricdə mənə 

kömək ola biləcəyini dedi. Anlayacağın mən indi 

əlil arabasına bağlıyam, ona görə də səndən 

ayrılmaq qərarına gəldim. Yolun açıq olsun, 

inĢallah rastına yaxĢı bir qız da çıxar, xoĢbəxt 

olarsan. 

      Xəyal onun sözünü kəsmədən axıradək 

dinlədi, sonra: 

    - Çinarə, sözünü bitirdinsə, mən də fikrimi 

deyim. Gərək hər Ģeyi mənə elə o vaxtdan 

deyəydin, heç nədən çəkinməyəydin. Sənin əlil 

arabasında olmağın heç nəyi dəyiĢməz, məni 

səndən ayıra biləcək bir qüvvə yoxdur, bunu 

bilməni istədim. Mənimlə görüĢmək istəsən də, 

istəməsən də mənim hisslərim dəyiĢməz. 

    - Xəyal, bir daha mənimlə görüĢməyə, mənə 

zəng eləməyə çalıĢma, onsuz da zənglərinə cavab 

verməyəcəm, sağlıqla qal. 

      Xəyal əlində telefon bir müddət heykəl kimi 

hərəkərsiz dayandı, sonra telefonu stolun üstünə 
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atıb eyvana çıxdı. Aprel ayında Moskvada havalar 

çox soyuq olsa da Xəyal soyuğu hiss etmirdi, elə 

bil içində bir yanğın vardı, nəfəsi təngiyirdi. 

Ġçindəki ağrını, acını susdura bilmirdi: 

 

Bir həsrət qovrulur içimdə mənim, 

                                Sovrulur duyğular qəlbimdə 

mənim, 

                                Hayqırır, hıçqırır qəlbim də 

mənim, 

                                Harayım sevdiyimə yetməyir 

mənim. 

 

                                Ürəyim Ģam kimi əriyir 

mənim, 

                                Yaralar qəlbimdə sızlayır 

mənim, 

                                Sevgimdən çəkilmir 

dumanım,çənim, 

                                Göz yaĢım dərdimə yetməyir 

mənim. 
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     Eyvanda nə qədər dayandığını hiss etməmiĢdi, 

bir də onda ayıldı ki, soyuq iliklərinə iĢləyir. 

Otağa girib bir stəkan çay tökdü, sonra telefonu 

götürüb dostu Səidi yığdı, Çinarə ilə olan söhbəti 

ona danıĢdı. Səid ona qulaq assa da nə deyəcəyini 

bilmirdi. Xəyal ürəyini boĢaltıqdan sonra: 

    - Səid, qoy hələlik onun istədiyi kimi olsun, 

universiteti bitirənədək onu narahat eləmiyəcəm, 

sonra Bakıya gəlib zorla, ya da xoĢla onunla 

evlənəcəm, mən onsuz yaĢaya bilmərəm, istər 

yerisin, istər yeriməsin, yanımda olsun, yetər. 

    - Dostum, Allah sənə yardımçı olsun, sənə səbr 

versin, inĢallah hər Ģey istədiyin kimi olar. 

     O gündən sonra Xəyal daha Çinarəyə zəng 

eləmədi, arabir Bakıya gəlsə də onu axtarmadı. 

Çinarəni isə valideyinləri həm Türkiyəyə, həm də 

Almaniyaya müalicəyə apardılar, amma təəssüf 

ki, heç bir xeyri olmadı. Onun bir daha yeriyə 

bilməyəcəyini söylədilər. Çinarə vəziyyəti ilə 

barıĢmıĢdı, artıq sonuncu kursda idi, universiteti 

bitirməyə az qalmıĢdı. Xəyalı nə qədər unutmağa 

çalıĢsa da xeyri yox idi, ürəyi ilə bacarmırdı, onu 
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bir daha görə bilməyəcəini düĢünürdü. Səid isə 

vaxtaĢırı onlara gəlirdi, bir az oturub Çinarə ilə 

söhbət edirdi, amma bir dəfə də olsun Xəyalın 

adını çəkmirdi, çünki, Xəyal belə tapĢırmıĢdı.  

      Yay çatdı, Çinarə imtahanlarını 

müvəffəqiyyətlə verib diplomunu aldı, bütün 

məzunlar sevinsələr də, onun üzündə acı bir gülüĢ 

vardı, sanki əlindəki diplom lazımsız bir əĢya idi. 

Səid ona baxıb: 

     - Ay qız, diplom almısan, ingilis dili 

müəlliməsi olmusan, bir sevinsənə. 

     - Nəyinə sevinim, istifadə edə bilməyəcəm ki. 

     - Sən elə düĢün, gör sənə ev hazırlığına nə 

qədər uĢaq, tərcümə eləməyə nə qədər yazı 

gətirəcəm, heç baĢını qaĢımağa vaxtın olmayacaq. 

     Çinarə yenidən həyata gəlmiĢ kimi: 

   - Doğrudanmı, Səid, mən də bu cəmiyyətə 

qarıĢa biləcəyəmmi? 

   - Əlbəttə, qız, sən nə düĢünürdün? 

     Doğrudan da Səid dediyi kimi, sentyabrdan 

Çinarəgilə hazırlığa bir neçə uĢaq gətirdi, tərcümə 

mərkəzi ilə də müqavilə bağlayıb xeyli yazılar 
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gətirmiĢdi. Ġndi Çinarə həyatın axarına qoĢulub 

yaĢayırdı, həyatında əskik olan bircə Xəyal idi. 

     Xəyal universiteti bitirənədək universitetin 

xətti ilə bir neçə xarici ölkələrdə də sərgilərdə 

iĢtirak eləmiĢdi, yetəri qədər mükafatları və 

diplomları var idi. Universiteti bitirib Bakıya 

qayıdanda xeyli tanınırdı. Sentyabrın ortaları idi. 

Bakıda tanıĢ heykəltəraĢlar və rəssamlarla bərabər 

qalereya açdı. Bütün iĢlərini bitirdikdən sonra 

Səidə dedi: 

     - Hə, dostum, artıq Çinarə ilə görüĢməyin 

vaxtı çatdı, mənim ona sürprizlərim var. Sərgini 

təĢkil edək, sən qonaqları dəvət elə, sonra da 

Çinarəni gətir sərgiyə. 

     - Məlumatsız gətirsəm, sonra məndən iciməz 

ki, son vaxtlar çox kövrək olub, hər Ģeydən 

inciyir. 

     - Sən dediyimi elə, qalanını mənə burax. 

     - Bir fikrini izah eləsən mən də birĢey 

anlayacam. 

     - Sənin üçün də sürprizdi, dostum. 
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       Onlar bərabər sərginin bütün eksponatlarını 

yüksək səviyyədə yerləĢdirdilər, burada Xəyalın 

öz Ģəxsi təcrübəsi böyük rol oynadı. Qalereyanın 

baĢ tərəfində, mərkəzdə boĢ bir yer qalmıĢdı. Səid 

ora baxıb: 

    - QardaĢ, buranı niyə boĢ saxladın, özünmü 

duracaqsan, dedi və bərkdən güldü. 

    - Elə sürpriz orada olacaq da. 

      Sərgi səhər saat 11-də olmalı idi, Səidlə Xəyal 

tezdənnən qalereyada idilər, Xəyal onu tələsdirdi 

ki, vaxta az qalıb, sən get Çinarəni gətir. Səid ona 

baxıb: 

   - YaxĢı-yaxĢı gedirəm, özünü ələ al, 

həyəcanlanma. 

      Səid çıxandan sonra Xəyal qonĢu otaqda 

üstünü örtüb gizlətdiyi heykəli nəzarətçi ilə 

bərabər gətirib baĢ tərəfdəki boĢ yerə qoyub 

üstünü açdı. Bu hündürlüyü 1-1,5 metr olan 

heykəl bütöv bir eĢq abidəsi idi. Bütöv bir 

lövhənin üzərində əlil arabasında uzun saçlı gözəl 

bir qız, qarĢısında isə əllərində ürək olan dizi üstə 
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çökmüĢ bir oğlan vardı. Nəzarətçi heyranlıqla 

heykələ baxıb: 

     - Xəyal bəy, bu çox gözəl bir heykəldir, demək 

olar ki, Sizin Ģah əsərinizdir. 

     - Elədir dostum, bu heykəlin canlı personajı da 

bir azdan burada olacaq. 

       YavaĢ-yavaĢ qonaqlar yığılırdılar, zal xeyli 

adamla dolmuĢdu, bu vaxt zalın qapısında bir əlil 

arabası göründü. Xəyal hiss olunmadan adamların 

arasına qarıĢdı. Səid arabanı sürüb zalın baĢ 

tərəfinə gətirdi, birdən gözləri oradakı heykələ 

sataĢdı, sehirlənmiĢ kimi dayanıb heykələ baxırdı. 

Çinarə Səidə tərəf dönüb: 

    - Bu heykəltəraĢ kimdi belə, mən tanımıram? 

      Səid heç nə demədən onun arabasını üzü 

heykələ tərəf çevirdi, Çinarə heykəli görəndə 

sərginin kimə məxsus olduğunu anladı və xeyli 

həyəcanlandı. Səidə nə isə demək istəyirdi ki, 

Xəyal onlara yaxınlaĢdı, əyilib Çinarənin üzündən 

öpdü: 

    - Sərgiyə xoĢ gəlmisən. 

    - Bu nə heykəldi belə, arabadakı mənəmmi? 
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      Xəyal arabanı üzü tamaĢaçılara tərəf çevirdi, 

sonra cibindən bir qutu çıxarıb açdı, Çinarənin 

qarĢısında diz çöküb: 

    - Mənimlə evlənərsənmi, Çinarə, dedi və üzüyü 

onun barmağına taxdı. 

 

Gəl, yaĢayaq sevgini, ömür qısadır, 

Hər ana sevgidən bir naxıĢ vuraq. 

                                Bu həyat, bu ömür, sevgi 

bizimdir, 

                                Tutum əllərindən, yollar 

bizimdir. 

 

  05.03.2016. 

 

 

 

  AĞARAN  SAÇLAR 

 

   Gözəl bir yaz səhəri idi, günəĢ hər tərəfə 

gülümsəyirdi. Ġstirahət günü olsa da, Vüsalə səhər 

tezdən durmuĢdu, oğlu Xəyala söz vermiĢdi ki, bu 
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gün onu ġəhidlər xiyabanına aparacaq. Bir azdan 

bütün ailə üzvləri masanın ətrafında idi. Ata, ana, 

bacı və qardaĢ. Vüsalənin qızı Röyanın 19, oğlu 

Xəyalın 12 yaĢı vardı. Çaylarını içib Vüsalə ilə 

Xəyal evdən çıxdılar. Xiyabana çatanda saat 10 

olardı, xeyli gül alıb məzarlığa girdilər. 

Məzarların üstünə qərənfil düzə-düzə Vüsalə 

Ģəhidlər haqqında Xəyala məlumat verirdi. Xəyal 

bu gənclərin Ģəkillərinə baxa-baxa soruĢdu: 

   -Ana, bu günahsız gənclər niyə Ģəhid oldular, 

kimə neyləmiĢdilər ki?  

   - Vüsalə Xəyalın baĢını sığallayaraq dedi: 

   - Oğlum, bu gənclərin Ģəhid olmalarının səbəbi 

çox-çox illər əvvəllərə gedib çıxır, mən vaxt 

olduqca bu barədə sənə danıĢaram. 

Məktəbdə onlara 20 yanvar Ģəhidləri barədə çox 

məlumatlar vermiĢdilər, çox tədbirlər 

keçirmiĢdilər. Amma Xəyalın sualları bitmək 

bilmirdi. Beləcə cərgələri gəzib, Ģəhidlərin ruhuna 

dualar oxudular. 
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    Gün günortanı keçirdi, vaxtın necə keçdiyini 

hiss etməmiĢdilər. Xəyal xiyabandan çıxmaq 

istəmirdi: 

    - Ana, o biri çərgədəki Ģəhidləri də ziyarət 

edək. 

Vüsalə gülümsəyərək: 

    - O biri cərgədəkiləri də gələn dəfə ziyarət 

edərik, indi isə evə qayıtmaq vaxtıdır, atanla 

bacın narahat olarlar, dedi.  

Onlar evə çatanda saat 6 olardı, hər ikisi həm 

yorulmuĢdular, həm də möhkəm acmıĢdılar. Röya 

onları qapıda qarĢıladı: 

   - Ay ana, nə gec gəldiniz, yəqin çox 

yorğunsunuz, keçin otağa mən yeməkləri gətirim, 

yəqin ki, indiyədək heç nə yeməmisiniz, dedi. 

Vüsalə yorğun-yorğun: 

   - Hə, qızım, Xəyal Ģəhidlərin hamısını birdən 

tanımaq istəyirdi, deyə cavab verdi. 

AxĢam Xəyal atası Ramin gələn kimi dedi: 

   - Ata, anamla mən bu gün Ģəhidlər xiyabanına 

getmiĢdik, onların məzarlarına gül qoyduq, sonra 

da anam dua oxudu. 
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Atası onu öpüb: 

   - Oğlum, o gənclər xalqımızın and yeri, qürur 

yeridir, onları tanımaq, adlarını uca tutmaq hər 

birimizin borcudur, dedi. 

Xəyal atasına baxaraq: 

   - Anam söz verib ki, onların niyə Ģəhid 

olduqlarının səbəbini vaxtı olanda mənə 

danıĢacaq. 

Aradan bir neçə gün keçdi. Bir gün Vüsalə iĢlərini 

bitirib, divanda əyləĢmiĢdi, tele-                                                                                                

vizora baxırdı. Xəyal dərslərini oxuyub 

qurtarmıĢdı, anasına yaxınlaĢaraq dedi: 

   - Hə, ana, mənə Ģəhidlərdən danıĢ, bu günahsız 

gəncləri niyə öldürdülər. 

Vüsalə bir qədər fikirləĢib, Röyanı da çağırdı: 

   - Gəl, qızım, sən də qulaq as, bilirəm sən 

tariximizi yaxĢı bilirsən, amma bir daha da 

mənim dilimdən dinlə. 

Röya da stul Ģəkib anasına yaxın əyləĢdi. Vüsalə 

ağır-ağır danıĢmağa baĢladı: 

   - UĢaqlar, bilirsiniz ki, mən 1989-cu ildə 

Ermənistandan Bakıya gələn qaçqınlardanam. 
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1973-cü ildə Ermənistanın Masis rayonunun 

(Zəngibasar mahalının) Sarvanlar kəndində 

anadan olmuĢam. Ailəmiz beĢ nəfərdən ibarət idi- 

atam,anam, qardaĢım, bacım və mən. O vaxt bizi 

Mərdəkandakı yataqxanalarda yerləĢdirdilər. 

Burada orta məktəbi bitirib, Pedoqoji institutun 

tarix fakultəsinə qəbul olmuĢam. Ġnstitutu 

bitirdikdən bir il sonra atanızla evləndim, buraya, 

Binəqədi kəndinə gəlin gəldim, o vaxtdan da 

burada yaĢayırıq. Ġndi pasportumda doğulduğum 

məkan Masis rayonu, Sarvanlar kəndi yazılsa da, 

bu adlar ancaq vəsiqədə, bir də ürəyimdə qalır. 

Ġndi evimizə dağ ətirli otlar, çiçəklər alıb 

gətirəndə ürəyim qana dönür. Onlardan yurd ətri, 

vətən ətri gəlir, bu ətir mənim qanıma hopub, 

ürəyim, sevgim o yerlərdə dustaq qalıb. Orada öz 

hallarına ağı deyən neçə-neçə tarixi abidələrimiz, 

ocaqlarımız, inanc yerlərimiz, qəbirstanlarımız 

qalıb. 

   Bu erməni qırılmıĢların bizim xalqımızla 

ədavəti XVIII-ci yüzillikdən baĢlayır. O vaxt 

Ġrəvan əhalisinin cəmi 1/4-i erməni olub. Ġrəvan 
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xanlığının 73,8%-i azərbaycanlılar, qalanı isə 

müxtəlif xalqlar idi. Ali patriarxları- katalikosun 

yeri Ġrəvan quberniyasının tərkibində, Eçmiədzin 

kilsəsində olub. XIX-cu əsrdən baĢlayaraq 

erməniləri baĢqa yerlərdən gətirib Qafqaza 

yerləĢdirməyə baĢladılar. 

   1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra 

40 min Ġran ermənisini Qafqaza köçürdülər. 

   1829-cu ildə Ədirnə sülh müqaviləsi 

bağlandıqdan sonra 90 min Türkiyə ermənisi də 

Qafqaza köçürüldü. 

    1896-cı ildə müxtəlif yerlərdən yenə 986 min 

460 erməni yenə də Qafqaza köçürüldü. 

Bu murdarlar yaxĢı millət olsaydılar oralardan 

Qafqaza köçürülməzdilər, bunları heç bir 

müsəlman milləti sevmir. Bunlar harada 

məskunlaĢsalar bura bizimdir deyirlər. Arzuları 

çox böyükdür- Böyük Ermənistan yaratmaq, Qara 

dənizdən Xəzərədək hər yerə sahib çıxmaq 

istəyirlər. Onların Avropa və Amerikada 

havadarları çoxdur. 
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    Təkcə XX əsrdə azərbaycanlıları 4 dəfə 

Ermənistandan qovublar: 1905, 1918, 1948 və 

1988 -ci illərdə. Torpaqlarımıza yiyə durublar. 

Neçə min illik torpaqları-mızı bir əsrdə bir 

milyona yaxın azərbaycanlı tərk edib.                                                 

   1918-ci ildə özünü bolĢevik adlandıran 

ġaumyan, Əmirov, Lalayan daĢnakların liderləri 

ilə bərabər Bakıda, ġamaxıda, NaxĢıvanda 

azərbaycanlıları qətlə yetirmiĢdilər. ġamaxının 

40-a yaxın kəndini darmadağın etmiĢdilər. 

Amma, bu hadisəni bütün dünyaya erməni 

genosidi kimi yaydılar, adlarını bizə qoyub, bizi 

yana-yana qoydular. Biz səsimizi dünyaya çatdıra 

bildikmi? Yox çatdıra bilmədik. Əvəzində 

ġaumyanlara abidələr ucaltdıq,onları xilaskar 

hesab etdik,adlarına Ģeirlər                                          

qoĢduq.Bütün dünyaya bizi bar-bar, vəhĢi, 

mədəniyyətsiz, özlərini isə fağır, əzabkeĢ, mədəni 

bir xalq kimi qələmə verdilər. 

   1920-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR 

yaradılanda Zəngəzur, Ağrı dağının ətəkləri, 

Göyçə gölü sahilləri, Dilican dərəsi, 
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Qaraqoyunlu, Cəlaloğlu və s. yerlər ermənilərə 

pay verildi. 

    1930-1937-ci illərdə daĢnak Qriqoryan və 

Markaryanın əli ilə Azərbaycanın 30 minədək 

ziyalıları repressiya olunmuĢdular. 

    1937-ci ildə Orta Asiyaya sürülənlərin faciəsi 

daha ağır idi. 

    1948-1952-ci illərdə xaricdən gələn erməniləri 

yerləĢdirmək üçün Ermənistandan 150 min 

azərbaycanlıları köçürdülər. Azərbaycanlıların 

çıxarıl- dıqları kəndlərin, rayonların çoxuna 

erməni ayağı dəymədi. Ġndi olduğu kimi o 

yerlərin adları dəyiĢdirildi. Xaricdən gələn 

ermənilər isə Yerevan və ətrafında yerləĢdilər, 

çoxu da geri qayıtdı. BoĢ qalan azərbaycan 

kəndləri xarabalıqlara çevrildilər. Bağırov 

göstəriĢ vermiĢdi ki, dağ rayonundan köçürülənlər 

ancaq pambıq rayonlarınada yerləĢdirilməlidir. 

Nə qədər adam da o zaman zəhərdən, istidən 

öldü. 
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    Stalin azərbaycanlıları Ermənistandan 

çıxarmağa icazə versə də, vahid SSRĠ xatirinə 

ərazi toxunulmazlığını saxlayırdı. 

    XruĢĢov dövründən baĢlayaraq torpaqlarımız 

rəsmi olaraq Ermənistana bağıĢlanmağa 

baĢlamıĢdı. 

    Azərbaycanlıları Ermənistandan tamamilə 

qovmaq arzularına nə Stalin, nə XruĢĢov, nə də 

Brejnev dövründə nail ola bilmədilər. Bu 

arzularına Qorbaçov dövründə çatdılar. 

       1988-ci il sentyabrın 18-dən 22-dək 

Stepanakertdə yaĢayan 15 min azərbaycanlı üç 

gündə oradan qovulmuĢdu. Amma Azərbaycan 

rəhbərliyindən heç kim bu köçün qarĢısını almadı.  

    1988-ci ilin noyabrında isə Ermənistandan 

azərbaycanlıları kütləvi surətdə qovdular. 

Noyabrın 28-i idi. Gecə saat 1-2 olardı, kəndimizə 

hay düĢdü  ki,Yerevandan saqqallılar gəlib bütün 

yolları kəsiblər, buradan heç kəsi sağ 

buraxmayacaqlar. Kim bacarır bu gecə dağ yolları 

ilə çıxıb getsin. Kənddə hamı bir-birinə dəymiĢdi, 
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hamı ən vacib olan sənədlərini, pal-paltarlarını bir 

bağlamaya yığıb dağlara, meĢələrə qaçdı.                                           

   3 gün ərzində Masis rayonunda 40 ev yandırıldı, 

480 ailə öz doğma ocağından çıxarıldı. Kəndlərə 

girən ermənilər, saqqallılar, silahlı baĢkəsənlər 

kəndləri talayıb sonra da yandırdılar, körpələri, 

qocaları doğradılar, sonra getdilər. Ara 

sakitləĢəndə camaat kəndə gəldi, kəndimiz xaraba 

qalmıĢdı. "Ağa Dədə" adlı qəbirstanlığımızı 

tamam dağıtmıĢdılar. Bir-iki gün sonra kəndə 4 

avtobus gəldi və camaatı Rəncbər kəndinə 

gətirdilər. Orada eĢitdik ki, bir gündə 185 kənd 

boĢaldılıb, nə qədər adam qəddarlıqla öldürülüb. 

200 min insan Bakıya üz tutdu. Atları, mal-

qaraları tövlədə, itləri zəncirdə qaldı. ölülərini 

belə basdırmağa macalları olmadı. Lüt-üryan, 

soyuqda, sazaqda qarlı aĢırımlardan aĢıb qırıla-

qırıla Azərbaycana gəldilər. Nə qədər donanlar, 

tara düĢənlər olmuĢdu. Ana balasını bacı 

qardaĢını axtarırdı. Bəzi kəndlərin camaatını da 

vertolyotlarla daĢıyıb Azərbacana tökdülər. Bu 

vəhĢilikləri jurnalistlər vaxtında yazsalar da, 
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operatorlar lentə çəksələr də, nə redaksiyalar çap 

etmədilər, nə də televiziya ekranlarında 

göstərməyə qoymadılar. Ermənilərə xoĢ olsun 

deyə bu qovalanmıĢ insanlara hökumət köçkün 

adı verdi. Sən demə torpağını, ev-eĢiyini, 

əzizlərinin məzarlarını qoyub, canlarını götürüb 

qaçanlar, namus qurbanı olan qız-gəlinlər, ac, lüt, 

ata-anasını itirmiĢ uĢaqlar köçkün imiĢlər. 

Dünyanın heç bir xalqı, yarımvəhĢiləri belə 

qəbirlərə toxunmurlar, ermənilər isə nə qədər 

qəbirstanlıqlar dağıtdılar, aĢıq Ələsgərin qəbrini 

dağıdıb, sümüklərini təhqir etdilər. S.Vurğunun 

büstünü uçurdular, muzeyini dağıtdılar. Hansı ki, 

erməni nasiri A.koçaryanı ali məktəbə qəbul 

elətdirib, 5 il cibindən təqaüd verib, onlarla cavan 

erməni yazıçısını üzə çıxarıb, onlara çörək verib. 

     Bütün erməni kəndlərini hərbi qüvvələr 

qoruyarkən, Azərbaycan kəndlərini heç kim 

mühafizə etmədi. Ermənilər Ģıdırğı silahlananda, 

azərbaycanlıların əlindən ov tüfənglərini də 

aldılar. 
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    Bunlardan gözü doymayan erməni qırılmıĢlar 

sonra da Dağlıq Qarabağı istədilər. 

    Ermənistandan, Dağlıq Qarabağdan olan 

qaçqınlar NaxçıvanMR-da, Gəncədə, Qazaxda, 

ġəmkirdə, Gədəbəydə, DaĢkəsəndə, AbĢeronda 

məskunlaĢdılar. 

    Azərbaycanlılar tamamilə Ermənistan ərazisini 

tərk etdikdən sonra Sovet hökuməti qaçqınlığın 

qarĢısını almaq haqda fərman verdi. Bu fərmanın 

veril- məsinin əsl məqsədi ermənilərin 

Azərbaycandan getməsinin qarĢısını almaq idi. 

   Bütün bu hadisələrin zirvə nöqtəsi 1990-cı il 

19-20 yanvar hadisələri oldu. Doğma Qarabağı, 

torpaqlarımızı qorumaq üçün insanlar meydanlara 

axıĢdılar. Bu xalqı susdurmaq üçün Rus ordusu 

Bakıya yeridildi və o gecə əli yalın, dinc 

insanlarin üstünə tanklar yeridildi, gözə dəyən hər 

kəs öldürülürdü, yaĢayıĢ evləri, tibb müəssisələri 

atəĢə tutulurdu, təcili yardım maĢınları, yoldan 

keçən, yol kənarında dayanan avtomobillər 

tankların altına salınıb əzilirdi, indi də xalqımızı 
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belə qırdılar. O gecə Bakı qana qəltan edilmiĢdi. 

Həmin gün 168 nəfər ölmüĢ,175-i                                                  

yaralanməĢ, 400-ün taleyi məlum deyildi. O gecə 

parçalanan, ağırlıq mərkəzi dəyiĢən, qərəzli qətl 

üçün nəzərdə tutulan güllələrdən istifadə 

edilmiĢdi. 

     Ən böyük qırğın Bakının girəcəyində, XI Qızıl 

ordu abidəsinin ətrafında olmuĢdu. 1920-ci ildə 

Azərbaycana gələn, xalqımızı qıran, Ģərəfinə 

abidə qoyduğumuz XI Qızıl ordu 1990-cı ildə 

yenidən gəldi və adına ucaldılmıĢ abidənin 

önündə yenidən xalqımızın qanını tökdü. Tarixin 

uyarlığına baxın:- 1905-ci il yanvarın 9-da "Qanlı 

bazar günü" çara olan inam gülləbaran edilmiĢdi, 

1990-cı il yanvarın 20-də "Qanlı Ģənbə günü" 

Bakıda yalnız insanlar yox, Sovet hökumətinə 

inam da ölmüĢdü. 

                                      Nə ədavət, nə gerçək 

                                      Vallah yoxdu o gecə. 

                                       Zülüm zalım əlilə 

                                       Haqqı boğdu o gecə.    

(B.Vahabzadə.)  
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Xalqın taleyi zülümkarlar əlində oyuncağa 

çevrildi. O gecə Azərbaycan xalqı minillik 

qəhrəmanlıq, yenilməzlik tarixini təkrar etdi.                                                                      

    Qorbaçov əsrlər boyu heç bir dövlət baĢçısının 

yol verə bilməyəcəyi cinayətə yol verdi. 10 ay 

sonra Qorbaçova Nobel sülh mükafatı verildi. 

    20 yanvardan əvvəlki 50 gündə respublikada 

hakimiyyət iflic vəziyyətinə düĢmüĢdü, açıq-aĢkar 

hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Camaatı 

meydanlara tökən, bunu vətənpərvərlik 

adlandıran, Ermənistanda azərbaycanlı yoxdursa, 

Azərbaycanda da erməni qalmamalıdır deyənlər, 

onları talanlara təhrik edənlər, yanvarın 19-da 

camaatı axıradək dayanmağa çağıranlar, haydı 

igidlərim, azadlıq verilmir, alınır deyə-deyə 

yüzlərlə adamı ölümə göndərənlər nədənsə nə 

özləri, nə də qohum-əqrəbaları o tankların 

qarĢısına çıxmadılar, Ģəhid olmadılar. 

   - Bax oğlum o xiyabanda gördüyün Ģəhidlərimiz 

silah-sursatlı, tanklı, BTR-li ordunun qarĢısına əli 

yalın çıxdılar, ölümün üzünə Ģax baxdılar. 
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Böyük Ģairimiz B.Vahabzadə "ġəhidlər" Ģeirində 

yazdığı kimi:                                       

                                Namərd gülləsinə qurban 

gedirkən 

                                Gözünü sabaha dikdi Ģəhidlər. 

                                Üç rəngli bayrağı öz 

qanlarıyla 

                                Vətən göylərinə çəkdi 

Ģəhidlər.  

Bu xiyabanın yerində vaxtı ilə 1918-ci ilin 

martında ġaumyanın əlilə qırılan 10 mindən artıq 

azərbaycanlı dəfn edilmiĢdi. Adına Çəmbərəkənd 

qəbirstanlığı deyərdilər. O Ģəhidlər bu Ģəhidlərə 

gör necə qucaq açdılar. 

  Vəzirov Bakıdan ermənilərin çıxıb getməsinə 

Ģərait yaratdı. Onların aparılması, yerləĢdirilməsi 

xərcləri SSRĠ Nazirlər Sovetinin ehtiyat fondu 

hesabına ödənildi, sonra əvəzi Azərbaycan SSR-

in büdcəsindən çıxıldı.                                                

    Hə balalarım, hələ də xəyalımda Vətənin qarlı 

dağları, nazlı bulaqları, meĢələri, yaylaqları 

canlanır. Ġnsan ümidsiz yaĢaya bilməz. Mən 
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inanıram ki, bir gün gələr haqq-ədalət öz yerini 

tapar. 

      Vüsalə sözünü bitirib dərindən nəfəs aldı: 

    - Oğlum, inanıram ki, sən də Vətənimizə layiq 

bir övlad olacaqsan. 

    Hər kəsin gözləri dolmuĢdu, heç kim danıĢmaq 

istəmirdi, Xəyalın balaca yumruqları 

düyünlənmiĢdi. Sonra Vüsalə qızına dönüb: 

    - Qızım, çox yoruldum, artıq gecə yarı olub, bir 

stəkan çay gətir, boğazım quruyub, çay içək, 

sonra da gedək yataq. 

Röya əslində çoxdan bildiyi bu tarixi faciələri 

təkrar dinlədikdən sonra elə bil heykələ 

dönmüĢdü, anlamadığı bir çox məqamlar indi ona 

daha aydın olmuĢdu. O, anasının heç bir zaman 

danıĢmadığı, amma canlı Ģahidi olduğu hadisələri 

ilk dəfə eĢidirdi. Ġndi anası onun gözündə daha da 

qiymətli idi, indi nədən anasının zaman-zaman 

xəyallara daldığının, fikirli olduğunun səbəbini 

daha yaxĢı anlayırdı. Mətbəxə keçib təzə çay 

dəmlədi, hər kəs stolun ətrafında idi, amma heç 
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kim danıĢmırdı. Sakitcə çaylarını içib yatmağa 

getdilər. 

    O gecə hamı yatsa da Vüsalə yata bilmədi, 

səhərə qədər doğma Sarvanlar kəndindəki 16 illik 

həyatını düĢündü. Aradan 26 il keçsə də hər Ģey 

bu günkü kimi yadında idi. Ġlk sevgisi, ürəyinin 

ilk çırpıntısına səbəb olan Vasifin xəyalı hələ də 

gözləri önündə idi. Hələ də onu düĢünəndə içində 

bir ağrı, bir sıxıntı, bir sızıltı duyurdu. Hələ də 

Vasifin uca boyu, parlaq, qara gözləri, gülən üzü 

gözləri önündə, 

nəĢə dolu səsi qulaqlarında idi. 

    Vasif orta məktəbdə Vüsalədən iki sinif 

yuxarıda oxuyurdu. Evləri Vüsaləgilin evlərindən 

çox da uzaqda deyildi, arada 3-4 məhlə vardı, 

uĢaqlıqları bərabər keçmiĢdi. Vasif 14-15 

yaĢlarından Vüsaləni sevirdi, kənd uĢaqları da 

bunu bilirdi, Vüsalı də. Vüsalənin də ondan xoĢu 

gəlirdi, amma büruzə verməyə utanırdı. Yaz-yay 

ayları qızlarla bərabər dağlara, meĢələrə gəzməyə, 

kəklikotu, yarpız, gülxətmi və s. bitkilər yığmağa 

gedərdilər. Kəndin oğlanları da onları müĢayət 
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edərdilər, bərabər gün keçirərdilər, hər kəsin bir 

gözaltısı vardı. 

    Kəndə erməni saqqallılarının gələcəyini 

eĢitdikləri gecə Vasif atası ilə bərabər öz ailələrini 

meĢədə yerləĢdirib, kəndə qayıtdı. Vüsaləgilə 

gəlib onların bağlamala-                                          

rına kömək edərək öz atasıgilin yanına apardı. 

Sonra yenə kənd cavanları və kiĢiləri ilə bərabər 

baĢqa köməksiz ailələrə yardım etmək üçün 

kəndə qayıtmıĢdı. Kəndin camaatı meĢələrdə, 

dağlarda gizlənmiĢdi. Vüsalə onu iki gün 

görmədi, nigarançılıqdan bilmirdi ki, neyləsin. Ġki 

gün sonra Vasif gəldi, çox yorğun, üzgün və 

həyəcanlı və qəzəbli idi. Cammata bildirdi ki, 

saqqallılar kəndi tamam viran qoyublar, talayıb, 

sonra da evləri yandırıblar. Sabah avtobuslar 

gələcək, camaatı aparacaqlar. Ġnsanlar 

ümidsizliklə bir-birinə baxıb, görəsən hara 

aparacaqlar deyə                                                 

soruĢurdular. Səhərisi gün kəndin kiĢiləri arvad-

uĢağı avtobuslara mindirib yola saldılar, özləri 

qalıb sonra gələcəklərini bildirdilər. Vasif də kənd 
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cavanları ilə bərabər qaldı. Avtobuslar onları 

Rəncbər kəndinə gətirdi, bir neçə gün burada 

qaldılar. Kəndin kiĢilərinin çoxu sonrakı günlər 

ailələrinin yanına gəlsə də, bir qismi gəlməmiĢdi, 

Vasif  və 10-12 kənd cavanı da onların içində idi. 

Qayıdanların onlardan xəbərləri yox idi. Vüsalə 

atasının gəlib çıxmasına sevinsə də, Vasifin gəlib 

çıxmaması onu çox üzürdü, indi Vasifi nə qədər 

çox sevdiyini anlayırdı, hər gün qulağı səsdə, 

gözü yolda idi. Vasifin ailəsi də çox nigaran idi, 

anası hey ağlayırdı.  Sonra vertolyotlar gəlib 

onları Bakıya  gətirdi. Vüsalə o zamandan 

indiyədək Vasifdən bir xəbər ala bilmədi.Vasifin 

anası oğlunun dərdindən iki il sonra öldü. Amma 

aradan keçən bu 26 ildə elə bir gün olmadı ki, 

Vüsalə doğma kəndlərini, dağlarını, meĢələrini, 

oradakı qayğısız, Ģən  yatını, canından çox sevdiyi 

Vasifi düĢünməsin.                              

Gözlərim yol çəkir, fikirlər – 

fikirləri, 

Gözlərimin önündə 

sevdiyimin gözləri. 
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Xəyalən gəzirəm mən 

gəzdiyimiz yerləri, 

Görən duya bilərsənmi 

qəlbimdəki səsləri. 

Qaçqınlıq həyatı onun bütün sevincini, nəĢəsini, 

sevgisini aparmıĢdı. Üzünə yazılan əbədi kədəri, 

nisgili, həsrəti heç nə silə bilməmiĢdi. Ailə həyatı 

qursa da, canından çox sevdiyi iki balası olsa da, 

Vasif və Vətən həsrəti onun ürəyində əbədi 

yaĢayırdı. 

Ayrılığı yaĢamaq özü bir məharət, 

Gözlərim önündə sən bir 

xəyalət. 

Yuxularımda belə sən bir 

həqiqət 

Xəyalınla yaĢamağın səbəbi 

həsrət. 

 

Səhərin nə zaman açıldığını Vüsalə hiss etmədi, 

düĢüncələr içində sanki o illəri bir gecədə təkrar 

yaĢamıĢdı. Əl-üzünü yuyub uĢaqları oyatdı ki, 

durun, dərsə gecikir- siniz. Röya mətbəxə 
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keçəndə heyrətdən yerində donub qaldı, gözlərini 

anasından çəkə bilmirdi:                                    

   - Ana, özünü necə hiss edirsən? 

   - YaxĢıyam, qızım, bir az yuxusuzam, gecə yata 

bilmədim. 

Xəyal da gəldi, stulu çəkib: 

   - Bacı, çay ver, dedi. 

Röyanın üzünə baxanda onun çaĢqınlığını gördü, 

sonra anasına dönüb, hə ana, tez olun dedi və 

donub qaldı: 

   - Ana, saçlarına nə oldu? 

Vüsalə təəccüblə:                                                    

   - Heç nə, nolub ki, dedi və dəhlizə keçib, 

güzgüyə baxdı, gözlərinə inanmadı. AğarmıĢ 

saçlarına baxaraq: 

   - Bu qədər olub-keçəni bir gecədə təkrar 

yaĢayanda belə də olmalı idi, dedi. 

   AxĢam Xəyal anasının saçlarını sığallayaraq 

öpdü və: 

   - Məni bağıĢla, ana, mən səbəb oıdum, dedi. 

Vüsalə onu öpüb: 

   - Sən yox oğlum, zalım fələk, dedi. 
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   - Ana, mən Xiyabana yenə getmək istəyirəm, 

indi mən o Ģəhidləri daha yaxĢı tanıdım, bir daha 

o qəhrəmanların ruhuna salam vermək istəyirəm. 

 

 

                                       KƏSĠġƏN YOLLAR 

 

       Bu gün Fuadla Türkan Bakı Limanının 

ziyafət zalında niĢan mərasimlərini qeyd etməyə 

hazırlaĢırdılar. Artıq qonaqlar da yığıĢmıĢdılar, 

musiqiçilər, oxuyanlar aparıcılar- hər kəs yerini 

almıĢdı. Musiqinin müĢayiəti altında Fuadla 

Türkan zala daxil oldular, hər kəs onları 

alqıĢlayırdı. Fuad aparıcının əlindəki mikrofonu 

götürüb qonaqları salamladı və dedi: 

    - Əziz qonaqlar, bu gün mənim üçün həyatımın 

ən xoĢ və yaddaqalan günlərindən biridir, bu günü 

mənimlə bərabər olan bütün dostlara və 

qohumlara təĢəkkürümü bildirirəm. Yəqin, hamı 

üçün maraqlıdır ki, mən niyə niĢan mərasimini 

Ģəhərin restoran və ya Ģadlıq evlərindən birinə 

yox, Bakı limanının ziyafət zalına salmıĢam. 
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Çünki, mən bundan sonrakı həyatımı mənimlə 

bölüĢəcək olan Türkan xanımı bu zalda görüb, 

aĢiq olmuĢam və hər ikimiz niĢanımızın burda 

keçirilməsini istədik. 

       Fuad atasını hələ orta məktəbin 5-ci sinfində 

oxuyanda itirmiĢdi. O, həm də musiqi məktəbinin 

tar sinfinə gedirdi. Atası mühəndis idi, bir 

avtomobil qəzasında həlak olmuĢdu. O vaxtdan 

Fuadla anası Gülnaz xanım Bakının Sabunçu 

qəsəbəsində, iki otaqlı evlərində tək yaĢayırdılar. 

Gülnaz xanım ibtidai sinif müəlliməsi idi. Fuad 

11-ci sinifdə oxuyanda anası tez-tez xəstələnirdi. 

Fuad həm anasına baxırdı, həm də dərslərini yaxĢı 

oxuyurdu. Məktəbi bitirməyə az qalmıĢdı, anası 

əməliyyat olundu və daha iĢə gedə bilmədi, 

xəstəliklə əlaqədar təqaüdə çıxdı. Fuad məktəbi 

əla qiymətlərlə bitirsə də, ailədəki maddi 

çətinliklərlə əlaqədar sənədlərini ali məktəbə verə 

bilmədi, iĢ axtarmalı idi. Anasının aldığı 80-90 

manatla yaĢamaq mümkün deyildi. Fuad iĢ üçün 

hara müraciət etsə də heç harda iĢ tapa bilmirdi. 

Bir gün Fuad dəniz kənarı Milli Parka gəlmiĢdi, 
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fikirli-fikirli gəzirdi, gəlib limana çatmıĢdı. 

Dayanıb gəmilərə baxırdı, birdən ağlına gəldi ki, 

yaxınlaĢıb ordakı iĢçılərdən ona münasib bir iĢ 

olub-olmamasını soruĢsun. YaxınlaĢdı yük 

gəmilərindən birinə, fəhlələr yük boĢaldırdılar, bir 

fəhləyə yaxınlaĢıb: 

     - Əmi, mən də burada iĢ tapa bilərəmmi? deyə 

soruĢdu. 

       KiĢi dayanıb bu arıq və səliqəli geyinmiĢ 

qarayanız oğlana baxdı: 

     - Oğlum, sən o körpüdəki kiĢiyə yaxınlaĢ, iĢə o 

nəzarət edir. 

        Fuad təĢəkkür edib, gəminin körpüsündəki 

ucaboy, sağlam, 55-60 yaĢlarında olan kiĢiyə 

yaxınlaĢdı: 

     - Əmi, bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəmmi? 

KiĢi maraqla Fuada baxdı: 

     - Nə lazımdır, a bala?  

     - Əmi, mən iĢ axtarıram, kömək edə 

bilərsinizmi? 

     - Ay oğul belə iĢlər üçün sən çox cılızsan, 

bacarmazsan. 
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     - Əmi, mən iĢ tapmalıyam, anam xəstədir, 

onun müalicəsinə pul lazımdır. 

     KiĢi bu arıq uĢağa baxıb, bir az düĢündü, 

sonra: 

  - Qoy bir kapitanla danıĢım, dedi və gəmiyə 

getdi. 

     Fuad dayanıb gözləyirdi, 10-15 dəqiqə sonra 

kiĢi gəldi və Fuadı kapitanın yanına apardı. 

Kapitan Fuadı dinlədikdən sonra Aydın kiĢiyə 

dedi: 

   - Götür, qoy əldə-ayaqda kömək versin, çox 

çarəsizdir, əmək haqqını da günə 5-6 manat 

verərsən, sonra baxarıq. Anbarın rəisi ilə də 

danıĢaram biz reysdə olan günlərdə orda 

günəmuzd iĢləyər. 

      O gündən Fuad hər gün səhər saat 9-dan 

gəlirdi Aydın kiĢinin yanına, ona tapĢırılan iĢləri 

bacardığı qədər vaxtında yerinə yetirirdi. Gəmi 

reysə çıxanda isə anbarda hansı iĢə göndərsələr, 

onu yerinə yetirirdi. Aydın kiĢi Fuadın fərasətli, 

yaĢına görə yetəri qədər savadlı olduğunu 

görürdü. Ona hansı iĢi tapĢırsa nəticəsindən razı 
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qalırdı və bu barədə kapitana da demiĢdi. Bir gün 

kapitan Fuadı çağırıb, dedi: 

     - Fuad, bəlkə sən hazırlaĢıb sənədlərini 6 

nömrəli Bakı peĢə litseyinə verəsən. 

       Fuad ona baxıb: 

     - Mən iĢləməliyəm, evə pul aparmalıyam, 

kapitanım, mən oxumağa getsəm, biz dolana 

bilmərik. 

      - Oğlum, sən həm oxuyarsan, bir sənətin olar, 

həm də burdakı iĢinə davam edərsən. Litseydə 

dərslər günortayadək olur, günortadan sonra yenə 

iĢə gələrsən. 

         Fuad sevindiyindən bilmirdi ki, Murad 

kapitana necə təĢəkkür eləsin. O gündən baĢladı 

hazırlaĢmağa, yayda imtahan verib litseyə qəbul 

oldu, gəmi təmiri çilingəri olacaqdı. O hər gün 

dərsə gedir, günortadan sonra da iĢə gəlirdi. Bir 

dəfə Murad kapitan onu çağırıb dedi: 

     - Fuad, görürəm ki, fərasətli oğlansan, istəsən 

yaxĢı dənizçi ola bilərsən və vaxt gələr bu 

Limandakı gəmilərdən birinin də kapitanı sən 

olarsan. Amma bunun üçün sənin dayanmadan 
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həm iĢləyib təcrübə yığman, həm də ali təhsil 

alman vacibdir. 

    - Kapitanım, Sizə necə təĢəkkür edəcəyimi 

bilmirəm, mən bacardığım qədər Sizin 

etimadınızı doğrultmağa çalıĢacam. 

    - Ġndi gəl otur sənə Bakı Limanı və onun 

ölkəmizin iqtisadi inkiĢafı üçün nə qədər önəmli 

olduğu haqqında bir az məlumat verim. Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı Xəzər 

dənizinin ən böyük Limanıdır, 100 ildən artıq 

tarixi var. 1902-ci ildə təsis edilib və o vaxtdan 

Xəzər dənizi limanlarının ən əhəmiyyətlisi hesab 

olunur. Liman il boyu günün 24 saatı ərzində 

fasiləsiz iĢləyir. Burada 600-dən çox iĢçi çalıĢır. 

Bu Liman Azərbaycanın dəniz qapısı sayılır, 

çünki, Azərbaycanın bütün dəniz yolları Bu 

Limandan baĢlanır. Liman Avropa ilə Asiya 

arasındakı ticarət üçün əvəzsisz məkandır, 

Avrasiyanın nəqliyyat, yük daĢınması və loqistika 

mərkəzlərindən biridir.  

       Ümumiyyətlə, dəniz limanları ticarət 

gəmiçiliyi məqsədi ilə istifadə olunan gəmilərə və 
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sərniĢinlərə xidmət göstərilməsi, yük daĢınması 

və s. xidmətlərin göstərilməsi üçün nəzərdə tutlan 

bir yerdir. DaĢınan yüklərin həcmi artdıqca, 

Xəzər dənizinin sahillərində limanların da sayı 

artır, yeni körpulər inĢa edilir, anbarlar tikilir, 

kranlar qurulur. Bu Limandan gəmilər əsasən 

Bakı-TürkmənbaĢı- Bakı, Bakı-Aktau- Əmirabad, 

Aktau-Əmirabad-Bakı xətləri üzrə iĢləyirlər. Bu 

istiqamətlərdə taxıl, sement, konteyner, klinker, 

boru, polipropilen, dəmir qırıntısı və s. daĢınır. 

DaĢınan yüklər əsasən neft və neft məhsulları, 

ərzaq və kənd təsərrüfatı, tikinti materialları və s. 

ibarətdir.   

       Maye yük daĢıyan gəmilərimiz Aktau 

(Qazxıstan), TürkmənbaĢı, Alaca, Oğuzxan, 

Kiyanlı (Türkmənistan), Mahaçqala (Rusiya), 

Ənzəli, NouĢəhr, Neka, Fereydun-Kənar, 

Əmirabad (Ġran), HəĢtərxan limanlarından 

yüklərin idxal və ixracını həyata keçirir. 

YükdaĢımaların əksər hissəsi Aktau-Bakı 

(Dübəndi, Səngəçal) və Türkmənistan-Bakı 

istiqamətlərində olur. Boyük Ġpək yolunun 
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bərpası və "Əsrin müqaviləsi"nin nəticəsi olan 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin iĢə 

düĢməsi isə daĢınan maye yüklərin həcminin 

sürətlə artmasına səbəb olmuĢdur.  

       Xəzər dənizi Volqa çayı- Volqa Don kanalı- 

Don çayı-Azov dənizi vasitəsi ilə dünya okeanına 

çıxa bilər. QıĢda Xəzərin Ģimalı donduğundan 

Bakı-HəĢtərxan yolunda hərəkət kəsilir. Bu xətdə 

iĢləyən gəmilərin çoxu Qara və Aralıq 

dənizlərində yerləĢən limanlara yük daĢımaqla 

Azərbaycan büdcəsinə xeyli valyuta gətirirlər. 

        SərniĢinlər üçün sahildə dəniz vağzalı var. 

Vağzalda 120 nəfərlik ziyafət zalı, oteli, 400 

yerlik konfrans salonu, qonaq və digər xidmət 

otaqları var.  

       Bu Liman 5 terminaldan ibarətdir: 

       1. Əsas yük terminalı 7 körpüdən ibarətdir, 

burada yükqaldırma qabiliyyəti 5-40 ton olan 

kranlar, avtoyükləyicilər, roltreylerlər və dartıcı 

traktorlar var. Bu terminalda meĢə, avtotexnika və 

konteyner kimi yüklər aĢırılır. Gün ərzində 3 

gəmi, 150 vaqon və 100 avtomaĢın qəbul edib, 
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yük aĢırma iĢləri apara bilir. Terminalın dəmir 

yolu, 4 ədəd teplovozu, lokomotiv briqadası, 

deposu və avtomaĢın tərəziləri, açıq və bağlı 

anbarları var. 

       2. Konteyner terminalı ildə 15000 ədəd 

konteyner qəbul edə bilir, bağlı anbarı və 

konteyner meydançası, avtoyükləyicilərı və 

dartıcıları var. 

       3. Bərə terminalı 2 qaldırıcı körpüyə 

malikdir. Bərə hər reys üçün 28 vaqon və ya 45 

treyler yük maĢını, 202 nəfər sərniĢin və 50 ədəd 

minik maĢını götürə bilir. 

       4. Dübəndi neft terminalı 4 körpüyə malikdir, 

ancaq 2-si istismardadır. Eyni zamanda 5000-

12000ton ağırlıqda 4 tankerə xidmət göstərə bilir. 

Ġki yedəkçi gəmi gəmilərin sahilə təhlükəsiz 

yanalmalarını təmin edir. 

       5. SərniĢin terminalında bir körpü var. 

Burdakı gəzinti gəmiləri əhaliyə xidmət edir. 

Dövlət Neft Ģirkətinin iĢçiləri dəniz yataqlarına 

burdan yola düĢürlər. 
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       Bu limanda həmçinin Liman Donanması 

fəaliyyət göstərir. Donanmaya 20 gəmi daxildir. 

         Kapitanın verdiyi bu məlumatlardan sonra 

Fuad Bakı Limanının ölkəmiz üçün 

əhəmiyyətinin böyüklüyünü daha aydın baĢa 

düĢdü və qərara gəldi ki, mən mütləq gələcək 

həyatımı Limana bağlamalıyam. 

         Bir gün Limanın ziyafət zalında tədbir var 

idi, Murad kapitan ona bir neçə yeĢik verib dedi: 

     - Fuad, bu yeĢikləri ziyafət zalının mətbəxinə 

apar. 

       Fuad yeĢikləri yük arabasına yığıb zalın 

mətbəxinə gətirdi, arabanı çöldə qoyub içəri 

keçdi, qarĢısına çıxan ilk adamdan mətbəxin 

yerini soruĢdu. Zalın arxa qapısının önündən 

keçəndə içəridən xoĢ bir musiqi eĢitdi. Özü beĢ il 

musiqi məktəbində tar sinfinə getmiĢdi, gözəl tar 

çalırdı, bilmədiyi muğam yox idi. Ayaq saxlayıb 

qapının arasından içəri baxdı, royalın arxasında 

sarıĢın, uzun saçları kürəyinə tökülmüĢ, 18-20 

yaĢlarında gözəl bir qız oturmuĢdu. Fuad 

sehirlənmiĢ kimi gözlərini qızdan çəkə bilmirdi, 
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qız onun baxıĢlarını hiss etmiĢ kimi, baĢını 

qaldırdı, bir anlıq ona baxdı və çalmağına davam 

elədi. Fuad qızın baxıĢından ayılmıĢ kimi, tez 

qapıdan uzaqlaĢıb, mətbəxə tərəf getdi, ordakı 

bəyə gətirdiyi yeĢiklər barədə məlumat verdi. Ġki 

oğlan gəlib arabadan yeĢikləri götürdülər, Fuad 

geriyə qayıtdı. UĢaqlardan ordaki ziyafətin nə 

zaman bitəcəyini soruĢdu, uĢaqlar belə 

ziyafətlərin axĢam saat 8-9-a qədər çəkdiyini 

dedilər. Fuad iĢdən 7-də çıxırdı, iĢdən sonra 

Ziyafət zalına tərəf gəldi, o sarıĢın qızı bir daha 

görmək istəyirdi. O, gah foyeyə girib çıxırdı, gah 

koridora keçirdi. Bu arada foyenin qapısı açıldı və 

qız əlində telefon foyeyə çıxdı, kimnləsə 

danıĢırdı, Fuad qız danıĢıb qurtaranadək gözlədi, 

sonra cəld qıza yaxınlaĢdı: 

     - Xanım, bir Ģey lazımdırsa, buyurun deyin, 

mən yardımçı olum. 

        Qız dönüb Fuadı üstdən aĢağı süzdü və 

saymazyana: 

     - Yox, heç nə lazım deyil, dedi. 

         - Xanım, adınızı bilmək olar? 
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           Qız istehzalı bir təbəssümlə: 

         - Sənin kimilərlə tanıĢ olmaq mənə lazım 

deyil, bir üst-baĢına baxsana. 

            Fuad sərt bir Ģillə yemiĢ kimi, yerində 

dondu, amma, əynindəki köhnə, səliqəli paltarlara 

baxanda, qızın istehzalı baxıĢlarının səbəbini 

anladı. Heç nə demədən dönüb foyedən çıxdı, 

sərin külək üzünə vurduqca pərtlikdən yanan 

sifətinə bir sərinlik gəlirdi. Boğazına tıxanan 

qəhəri uda bilmirdi, içindən hönkürüb ağlamaq 

gəlirdi, nə qədər özünü saxlamağa çalıĢsa da göz 

yaĢları yanaqlarından süzülürdü. YavaĢ-yavaĢ 

gəlib parkdakı skamyaların birində oturdu və nə 

olursa olsun həyatda mütləq layiqli bir yer 

tutacağına and içdi, bir az sakitləĢəndən sonra 

durub evlərinə gəldi. Qapıdan girəndə anası 

təəccüblə: 

     - Oğlum, sənə noldu, gözlərin niyə qızarıb? 

     - Heç, ana, fikir vermə, keçər. 

     - Oğlum bir desənə, nolub. 

        Fuad bu gün olanları ansına danıĢdı, sonra da 

: 
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     - Ana, məgər insanlara geyiminə görəmi 

qiymət verirlər? 

     - Hə, oğlum, hər zaman da elə olub. 

EĢitməmisən, atalar deyib ki, insanı geyiminə 

görə qarĢılayar, ağlına görə yola salarlar. Ġndi bu 

qız sənə geyiminə görə qiymət verib, səninlə 

söhbət etmədiyinə görə sənə qiymət verə 

bilməyib. Sən belə Ģeylərlə tez-tez rastlaĢacaqsan, 

ona görə də mütləq ali təhsil almalısan. Gördüyün 

kimi, mən də daha yaxĢılaĢıram, sən daha öz 

iĢlərinə daha çox diqqət ayırmalısan. 

        Fuad anasına qulaq asdıqca, həyatda 

müəyyən bir yer tutmaq üçün ali təhsilin nə qədər 

önəmli olduğunu baĢa düĢürdü. Öz -özünə : 

     - Mən mütləq litseyi bitirdikdən sonra ali təhsil 

almalıyam, dedi. 

       Səhərisi gün iĢə gələndə ordakı dostlarından 

soruĢdu ki, bu zalda tez -tezmi tədbirlər olur? 

Dostlarından biri: 

     - Neynirsən, ay Fuad, o tədbirlərdən sənə nə? 

     - Heç nə, bilmək istiyirəm ki, orda çalıb 

oxuyanlar həmiĢəmi gəlirlər? 
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     - Ayə, çalıb oxuyanlardan sənə nə? 

     - Elə-belə bilmək istiyirəm. 

     - Dəqiq bilmirəm, amma, deyəsən onlar bu 

zala müqavilə ilə gəlirlər, yəni tədbir olandan 

olana. Sənin bir dərdin var, qardaĢ, desən biz də 

bilərik. 

        Fuad gülümsəyib: 

     - Amma, gülməyin ha, orda royal çalan qızdan 

xoĢum gəldi. 

       UĢaqlar bərkdən güldülər: 

     - Ayə, o qız hara, sən hara, bir ona bax, onun 

geyiminə, maĢınına bax, bir də özünə bax, səni 

qapısına nökər də götürməz. 

        Fuad möhkəm tutuldu, gözləri doldu. Bunu 

görən dostu: 

     - QardaĢ, incimə, biz bir az kobud danıĢdıq, 

amma, bilirsən sənin xətrini nə qədər  çox  

istiyirik,  yəni  demək  istədik  ki, o qız  sənin  

tayın deyil, elələri bizim 

 kimiləri adam saymırlar. 
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      - Yox, niyə inciyirəm ki, siz düzünü dediniz, 

amma, mən də Sizə deyirəm ki, mən o qızla 

evlənəcəm, vaxt gələr görərsiniz.... 

         Fuad litseyi bitirəndən sonra onu gəmiyə 

çilingər götürdülər, amma O, bu dəfə də 

sənədlərini Azərbaycan Dovlət Dəniz 

Akademiyasına verdi və Gəmiqayırma və Gəmi 

Təmiri mühəndisliyi fakultəsinə daxil oldu. 

Gəmidə hər kəs onu təbrik edir, sevincinə Ģərik 

olurdular. Aradan keçən bu müddətdə Fuad o qızı 

4-5 dəfə zaldakı tədbirdə görmüĢdü, amma 

yaxınlaĢmamıĢdı, sadəcə dənizkənarı parkdakı gül 

köĢkündən bir dəstə gül alıb, tanıĢ qasonların biri 

ilə qıza göndərmiĢdi. Amma, qarson oğlana 

demiĢdi ki, kimin göndərdiyini deməsin. 

Akademiyada oxuduğu müddətdə Murad kapitan 

yenə də ona imkan yaratdı ki, dərsdən sonra gəlib 

iĢləsin. Artıq Fuad gəmidə bacarıqlı və savadlı 

çilingər kimi, xeyli hörmət qazanmıĢdı, xoĢ 

xasiyyətinə, gülərüzlülüyünə görə hamı xətrini 

çox istəyirdi. Aradan geçən bu müddətdə o xeyli 

boyümüĢ, iĢin çətinliyindən  bədəni xeyli 
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bərkimiĢdi, artıq əyni-baĢı da düzəlmiĢdi. Ġlk 

baxıĢdan diqqəti çəkən yaraĢıqlı, ucaboy bir oğlan 

olmuĢdu, əsmər sifəti bir az da günəĢdən yanıb 

gözəl, sağlam bir rəng almıĢdı. Qara, parlaq 

gözlərində səmimiyyət, qətiyyət, cəsarət 

oxunurdu, çox da zarafatcıl, deyib-gülən idi.  

       Fuad Akademiyada 4 il oxudu, sonra həmin 

gəmidə mühəndis kimi iĢinə davam elədi. Bu 4 

ildə o qızı dəfələrlə görmüĢdü, amma, yenə də 

yaxınlaĢmamıĢdı, amma həmiĢəki kimi gül 

göndərmiĢdi. Ġki il əvvəl ziyafət zalında iĢləyən 

bir dostundan soruĢmuĢdu ki, öyrən gör bu qızın 

istədiyi birisi və ya niĢanlısı varmı. Bir müddət 

sonra dostu Fuada dedi ki, qız Konservatoriyada 

oxuyur, niĢanlı deyil, oranı bitirənə qədər də ərə 

getmək fikri yoxdu, adı da Türkandı, atası və 

qardaĢı da musiqiçidirlər. Fuad bu xəbərdən bir az 

arxayınlaĢdı ki, hələ Akademiyanı bitirənə qədər 

vaxtı var, sonrasına Allah kərimdi. 

        Fuad Akademiyanı yüksək nəticələrlə bitirdi, 

bu Akademiyanın verdiyi diplomlar beynəlxalq 

səviyyədə tanınır. Dəniz Akademiyasının təhsil 
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diplomuna əsasən Dövlət Dəniz Administrasiyası 

tərəfindən verilən iĢçi diplomlar dünyanın 160-

dan çox ölkəsində tanınır və məzunlara dünya 

sularında üzmək üçün beynəlxalq sertifikatlar 

verilir. Fuad bu sertifikatı da almıĢdı. Sonra Fuad 

Dəniz texnikası və Texnologiyası mühəndisliyi 

üzrə magistraturaya qəbul oldu və könüllü olaraq 

hərbi xidmətə getmək üçün komissarlığa müraciət 

etdi.  Bir gün sonra O, gəmiyə gəldi və elan elədi: 

     - UĢaqlar, mən bu yaxınlarda əsgərliyə 

gedəcəm, gəldim ki, Sizinlə görüĢəm. 

        Fuad gəmidə hamı ilə görüĢdü və getdi 

özünə mənəvi ata hesab etdiyi Murad kapitanın 

yanına. Kapitan göyərtədə dayanıb dənizə baxırdı. 

Fuad ona yaxınlaĢdı: 

     - Salam, kapitanım, mən gəldim Sizə deyim ki, 

bu yaxınlarda hərbi xidmətə gedirəm, inĢallah, 

qayıdandan sonra yəqin ki, yenə də iĢimə davam 

edərəm. 

        Kapitan ona tərəf dönüb: 

      - Salam Fuad, mən çox sevinirəm ki, sən 

vətənə layiqli övlad kimi, hərbi qulluğa gedirsən. 
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Mən səninlə qürur duyuram, inĢallah sağ-salamat 

qayıdarsan, yenə də iĢinə davam edərsən. 

        Fuad gəmidən düĢüb Ziyafət zalına gəldi və 

həmiĢə Türkana gül göndərdiyi dostunu tapdı: 

      - Dostum, mən hərbi xidmətə gedirəm, sən bu 

pulları götür və hər dəfə bu zaldaki tədbirlərdə 

həmiĢəki kimi, Türkan xanıma gül ver. 

     - Arxayın ol dostum, mən qaydanı pozmaram. 

        Bir il sonra Fuad hərbi xidmətdən qayıdıb 

həm magistraturada təhsilinə, həm də gəmidəki 

iĢinə davam elədi. Magistraturanı bitirdikdən 

sonra Murad kapitan ona dedi: 

     - Hə Fuad, indi sən özün bir gəmiyə kapitanlıq 

edə bilərsən. Mən çox fəxr edirəm ki, sənin kimi 

bir mühəndis yetiĢdirə bildik. Sənin o biri 

məzunlardan bir müsbət fərqin var ki, sən 

Akademiyanı bitirənədək bu gəmidə böyük iĢ 

təcrübəsi də yığdın. Biz bütün gəmi heyəti olaraq 

səninlə fəxr edirik, sən bizim ən ləyaqətli 

yetiĢdirməmizsən. Mən Limanın rəisi ilə 

danıĢaram ki, səni yuk gəmilərindən birinə 

kapitan keçirsin.Doğrudan da bir ay sonra 
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Limanın rəisi Fuadı bir yük gəmisinə kapitan 

keçirdi. 

       Bütün gəmi heyəti Fuadı təbrik etdilər. 

Hamıdan sonra Murad kapitan ona yaxınlaĢdı:  

     - Fuad, baxmayaraq ki, sən bir kapitanın 

hüquq və vəzifələrini əla bilirsən, bir dəfə də mən 

deyim.  

    - Buyurun, kapitanım. 

    - Unutma, oğlum, hər nə olursa olsun, gəmi 

kapitanı gəmini idarə etməli, gəminin səfərə 

çıxmasını, səfərdə təhlükəsizliyini təmin etməli, 

gəmidə nizam-intizamı təmin etməli, gəmiyə, 

gəmidəki insanlara, yükə dəyə biləcək zərərin 

qarĢısını almalı, dənizdə fəlakətə uğrayan Ģəxsə 

yardım etməli, fəlakət zamanı sərniĢinlərin xilas 

edilməsini təĢkil etməli, gəmidəki lazımlı olan 

bütün sənədləri xilas etməli və gəmini sonuncu 

tərk etməlidir. 

    - BaĢ üstə kapitanım. 

      Ġndi Fuad xarici dövlətlərə yük aparıb, yük 

gətirirdi. Onu görən qızlar bu yaraĢıqlı kapitanın 

diqqətini çəkməyə çalıĢırdılar. Bir dəfə Limanın 
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kollektivi ziyafət zalında böyük yeni il Ģənliyi 

keçirirdi. Bütün kollektiv və o axĢam limanda 

olan gəmilərin kapitanları da Ģənliyə dəvətli 

idilər. Dəvətlilər içərisində Fuad da var idi. ġənlik 

baĢlamıĢdı, deyən, gülən, əylənən hamı burda idi. 

Musiqiçilər də bu axĢam xüsusi coĢqu ilə 

çalırdılar, Türkan bu axĢam xüsusilə gözəl idi, 

göz qamaĢdırırdı. Fuad da bu axĢam öz kapitan 

uni formasında idi, o da yox yaraĢıqlı görünürdü. 

Ətrafında xeyli gənc qızlar var idi, onu rəqsə 

dəvət edənlərin hamısı ilə rəqs etməyə çalıĢırdı. 

Bu yaraĢıqlı kapitan Türkanın da gözündən 

yayınmadı, o elə ilk baxıĢdan Fuada vurulmuĢdu, 

gözləri zalda hey Fuadı axtarırdı. Fuad bu 

baxıĢları görsə də özünü o yerə qoymurdu, 

nəhayət Türkan onun qızlarla bu qədər 

əylənməsinə dözməyib, ona yaxınlaĢdı: 

     - YaraĢıqlı kapitanı mən də rəqsə dəvət edə 

bilərəmmi? 

       Fuad sevincini gizlətməyə çalıĢıb: 

     - Əlbəttə, Sizin kimi gözəl və bacarıqlı bir 

musiqiçi xanımla rəqs etməyi kim istəməz ki. 
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        Rəqs boyu Türkanın gözləri biixtiyar Fuadın 

gözlərini axtarırdı, Fuad isə bu anların 

xoĢbəxtliyindən sanki, məst olmuĢdu, özünü 

hamıdan xoĢbəxt hiss edirdi. Türkanın ona 

vurulduğunu çox aydın hiss edirdi. Rəqsin sonuna 

yaxın Türkan asta səslə: 

     - Sizinlə bir az daha yaxından tanıĢ olmaq 

istərdim. 

     - Məmnuniyyətlə, nə zaman istəsəniz. 

       Sonra Fuad Türkanı royala qədər müĢaiyət 

eləyib, gitarada çalan oğlana  yaxınlaĢdı:  

     - Ġcazənizlə bir mahnı çala bilərəmmi? 

     - Əlbəttə, buyurun. 

       Fuad gitaranı götürüb, royala yaxınlaĢdı, 

stulu çəkib oturdu və həzin bir musiqi çalmağa 

baĢladı. Türkan gözlərini Fuaddan çəkə bilmirdi, 

və qeyri ixtiyarı royalda həmin musiqini o da 

çalmağa baĢladı, içindən çox güclü bir hiss:- bu 

oğlan sənin taleyindir, deyirdi. Musiqi bitti, hamı 

bu gözəl musiqinin ifaçılarını alqıĢlayırdı. Fuad 

Türkanın əlindən öpüb səhnədən düĢdü. 
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       Ziyafətin sonunda Fuad yenə də böyük bir 

gül dəstəsini dostu ilə Türkana göndərdi. Özü isə 

royala yaxın bir məsafədə, üzü baĢqa bir səmtə 

dayanıb guya söhbət edirdi, amma, əslində qızın 

nə deyəcəyini gözləyirdi. Türkan gülü alıb: 

     - TəĢəkkür edirəm, amma neçə illərdi davamlı 

hər tədbirdə mənə gül göndərən adamı tanımaq 

istəyirəm, əks təqdirdə daha gülləri 

götürməyəcəm. 

        Fuad asta addımlarla onlara yaxınlaĢıb: 

     - Buyurun, Türkan xanım, istəyirsiniz tanıĢ 

olaq.  

       Türkan nə qulaqlarına, nə də gözlərinə inana 

bilmirdi: 

     - Neçə illərdi bu gözəl gülləri mənə Sizmi 

göndərirdiniz, nədən özünüz təqdim etmirdiniz? 

     - Çünki, o zamanlar məni bəyənməzdiniz. 

     - Onu hardan çıxardınız, Sizi bəyənməmək 

mümkünmü? Əgər yanılmıramsa, deməli məni 

neçə illərdir sevirsiniz? 

    - Mən hə, amma Siz mənə bu gün vuruldunuz. 

    - Sizi tanımadan necə sevə bilərdim ki ? 
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    - Əslində Siz məni 5-6 il olar ki, tanıyırsınız. 

    - Zarafat eliyirsiniz? 

      - Yox, niyə zarafat eliyim ki, yadınıza gəlirsə 

5-6 il əvvəl mən foyedə Sizə yaxınlaĢıb bir 

istəyiniz varsa yardımçı ola bilərəm, demiĢdim. 

Sizin adınızı soruĢmuĢdum. 

       - Hə, yadıma düĢdü, amma Siz o oğlana heç 

oxĢamırsınız, o arıq, kasıb bir oğlan idi. 

      - Hə, orasını düz dediniz, kasıb bir oğlan idi 

və Siz ona... 

         Türkan möhkəm qızarıb: 

      -  Lazım deyil, davam eləmiyin, məni 

utandırdınız. Bəs nədən bu illər uzunu bir dəfə də 

olsun mənə yaxınlaĢmadınız? 

      - Sizi tanıdığım qədər, insanların özünə yox, 

paltarlarına qiymət verdiyiniz üçün, kapitan 

formasını geyinəcəyim zamanı gözlədim. 

      - Bu bir intiqammı? 

      - Yox, Türkan xanım, intiqamı beləmi alırlar, 

bəlkə də o söhbət olmasaydı, mən bu gün Sizin 

qarĢınızda bu geyimdə dayana bilməzdim, mənə 

gözəl bir dərs verdiniz. Mən Sizi bütün bu illər 
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uzunu sevdim, amma Siz bir dəfə də olsun o 

gülləri Sizə göndərənin kimliyi ilə ciddi 

maraqlanmadınız. Bu gün o güllərin sirri 

açıldığına görə düĢünürəm ki, Sizə evlənmə 

təklifi edə bilərəm, deyilmi? 

      Türkan eĢitdiklərinə inanmırmıĢ kimi, bir 

neçə saniyə sakitcə dayandı, sonra: 

    - Siz ciddisinizmi? 

    - Belə təklifin zarafatımı olur? 

      Türkan nə zaman Fuadın boynuna sarıldığını 

özü də bilmədi. 

       Bir bazar günü Fuadla Türkan gəzməyə 

çıxmıĢdılar. Türkan Fuaddan xahiĢ elədi ki, məni 

Limanla tanıĢ elə. Fuad onu Limana gətirib, əsil 

ekskursiya rəhbəri kimi Baki Limanı haqqında 

xeyli məlumat verdi. Türkan onu dinlədikcə 

Fuadın nədən bu Limana bu qədər bağlı olduğunu 

baĢa düĢdü. 

      Növbəti həftə Fuad Anasını və qohumlarını 

Türkangilə elçi göndərdi. Türkanın razılığı 

olduğuna görə valideyinləri oğlan evini get-gələ 
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salmadılar və niĢan gününü bir ay sonraya təyin 

elədilər.  

 

 

 

                                          MƏZARSIZ  ġƏHĠD 

 

                                                                Mən 

Ģəhid Anar Mürsəlov adına DaĢkəsən                                 

                                                                Ģəhər 2 

saylı tam orta məktəbi bitirmiĢəm. 

 

 

      Aprel ayının 24-ü idi, Anar Mürsəlov adına 

məktəbdə bir canlanma, izdiham var idi. Bu gün 

A. Mürsəlovun Ģəhid olduğu gün- anım günü idi, 

tədbirə mən də dəvətli idim. Anarın əbədi 

sevgilisi Leyla ilə anası Qızbəs xanım yanaĢı 

dayanmıĢdılar. Anarın bütün qohum-əqrəbası, 

dostları, müəllimləri, müxtəlif idarə və 

təĢkilatların nümayəndələri və məktəbin Ģagirdləri 

tədbirdə idilər. UĢaqlar Anarın igidliyini, Ģəhid 
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olduğu anları  hazırladıqları səhnəciklə tədbir 

iĢtirakçılarına göstərməyə çalıĢırdılar. 

Müəllimləri, dostları onun haqqında ağız dolusu 

danıĢırdılar. Hər kəsin gözlərində kədər qarıĢıq 

bir qürur hissi var idi.      

     Anar Faiq oğlu Mürsəlov 1975-ci il sentyabrın 

7-də DaĢkəsən Ģəhərində anadan olub. Orta 

məktəbə də burada gedib, O vaxtlar məktəb dahi 

rus Ģairi A.S.PuĢkinin adını daĢıyırdı, rayonda 

yeganə rus dilli məktəb idi. Məktəbin həm rus, 

həm də azərbaycan bölməsi var idi. 

       Anar məktəbə qədəm qoyduğu ilk gündən 

məktəbin ədəbiyyat müəlliməsi Duman 

müəllimənin diqqətini cəlb etmiĢdi. Amma 

Duman müəllimə 5-ci sinifdən Anarın sinif 

rəhbəri olmuĢdu. Duman müəllimə həmiĢə 

fikirləĢirdi ki, bu balaca, qarayanız oğlan mənim 

ən sevimli Ģagirdlərimdən biri olacaq. Aylar, illər 

ötdükcə Anar böyüdü və tərbiyəli bir Ģagird kimi 

müəllimlərinin qəlbində özünə yer tutdu. Anar 

məktəbin yaxĢı oxuyan Ģagirdlərindən biri idi.  
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      Duman müəllimə Anar haqqında öz 

xatirələrini mənə danıĢdı: 

    - 8-ci sinifdən baĢlayaraq Anarın baxıĢlarında 

həmiĢə bir nisgil görsənirdi. Bu ən çox ədəbiyyat 

dərslərində olurdu, çünki, dərslərdə qəhrəman 

övladlarımızdan danıĢanda onun nəzərləri bir 

nöqtəyə dikilirdi. Bəlkə də Anar fikirləĢirdi ki, 

mən də o qəhrəmanlar kimi ola bilərəmmi?  

     Sən demə Anarın taleyinə irəlidə hələ nələr 

yazılacaqmıĢ. Onun vətənpərvərliyi elə 9-cu 

sinifdə özünü göstərdi. Mən sinfə girərkən Anarı 

dərsdə görmədim, uĢaqlar dedilər ki, Anardostu 

və sinif yoldaĢı RövĢənlə Tərtərə döyüĢ bölgəsinə 

gedib. Məni həyəcan bürüdü, tez ailəsinə xəbər 

verdim. Anası Qızbəs xanım dedi ki, Anar səhər 

tezdən məktəbə getmək adı ilə evdən çıxıb.          

       Qızbəs xanımın dediyinə görə, orada 

Vilayəddin adlı əsgər qohumu Anarla dostunu 

görüb: 

     - Anar, siz burda neynirsiniz, kimnən 

gəlmisiniz, bura oğul-uĢaq yeri deyil. 
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     - Heç kimə demə, evdən qaçmıĢıq, gəlmiĢik 

əsgərlərə kömək eliyək, biz də vuruĢaq. 

      -Siz burda qala bilməzsiniz, qardaĢım, yaĢınız 

çatmır, komandir də qoymaz, evə qayıtmalısınız. 

Ġndi evdə ata-ananız çox nigarandırlar, onlara da 

xəbər vermək lazımdır. 

        Sonra Vilayəddin Anargilin evlərinə zəng 

eləyib Anarın Tərtərə gəldiyini bildirmiĢdi. Onları 

komandirin yanına aparıb məlumat vermiĢdi. 

Komandir onlara deyib: 

    - UĢaqlar yaĢınız çatmadığı üçün sizi döyüĢə 

buraxa bilmərik. 

      DaĢkəsən rayon Hərbi Komissarlığının 

köməyi ilə Anargili geri gətirdilər.Evdə  hər kəs 

çox nigaran idi, amma Anarı danlamadılar, sadəcə 

əsgərlik vaxtınadək gözləməyini istədilər. 

       Bundan sonra olanları Duman müəllimə belə 

anlatdı: 

    - Səhərisi gün mən sinfə girəndə Anarı gördüm, 

yaxınlaĢdım və onu tənbeh etdim ki, sən nə üçün 

xəbərsiz getmisən? 

      Anar vulkan kimi püskürdü: 
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    - Müəllimə, mən elə bilirdim ki, Siz məni 

müdafiə edəcəksiniz. Bu gün torpaqlarımız 

mənfur ermənilər tərəfindən iĢğal olunursa, 

günahsız insanlar öldürülürsə, mən necə sakit 

dura bilərəm. Gecələr gözümə yuxu getmir, mən 

də vətənimi qorumaq istəyirəm. 

      Mən bir anlıq tutuldum, Anarı sakitləĢdirməyə 

çalıĢdım: 

    - Mən səni baĢa düĢürəm, oğlum, ancaq sən bir 

məktəbi bitir, sonra özləri səni hərbi xidmətə 

çağıracaqlar. 

      Anar orta bolu, qara saçlı, sərt baxıĢlı, qara 

gözlü, əsmər, mərd və xoĢ xasiyyətli  bir oğlan 

idi. XoĢ xasiyyətinə görə ətrafındakı hər kəs onu 

sevərdi. Hələ 9-cu sinifdə oxuyanda Anar sinif 

yoldaĢı Leylaya vurulmuĢdu. Leyla da onu 

sevirdi. Leyla orta boylu, ağbəniz, Ģabalıdı, gur və 

uzun saçlı, gülər üzlü bir qızdı. Sinifin 

əlaçılarından biri idi. Leyla da hamı kimi çox 

narahat olmuĢdu, amma Anar kimi vətənpərvər  

sevgilisi olduğu üçün fəxr eləmiĢdi. Bir gün Leyla 

ona dedi: 
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   - Anar, istəyirəm məktəbi bitirəndən sonra 

ikimiz də sənədlərimizi eyni universi- tetə verək. 

Müxtəlif fakultələrdə oxusaq da eyni binada 

oxuyarıq. 

     Anar gülümsəyərək: 

   - ĠnĢaallah, qismət olursa oxuyarıq, dedi.  

     Amma, Leylaya deməsə də, Anarın fikrində 

oxumaq yox, orduya getmək, vətənin azadlığı 

uğrunda döyüĢmək vardı. Çünki, 1990-cı ilin 

yanvar faciəsindən, Ülvi Bünyadzadədən 

baĢlayaraq DaĢkəsən rayonu xeyli Ģəhid vermiĢdi. 

Ülvi də bizim məktəbin Ģagirdi olub. Məktəbi 

bitirənə yaxın Anar Leylaya dedi: 

     - Leyla, sən sənədlərini ali məktəbə ver, 

mənim yolum baĢqadı, mən əsgərliyə gedəcəm, 

bu qədər Ģəhid verdiyimiz bir vaxtda mən 

arxayınlıqla universitet oxuya bilmərəm. 

      Leyla onu yaxĢı baĢa düĢürdü,amma ondan 

ayrılmağı düĢünmək belə istəmirdi: 

   - Anar, mən də səninlə gedəcəm. 

   - Olmaz, Leyla, ora sən yaĢda qızların yeri 

deyil, yenə tibb bacısı olsaydın bir iĢə yarayardın, 
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sən oxumalısan. Məni gerçəkdən sevirsənsə 

oxuyacaqsan. 

   - Əgər belə istəyirsənsə, mən sənədlərimi 

universitetə yox tibb texnikumuna verəcəm. 

ĠnĢaallah mən texnikumu bitirənədək müharibə də 

bitər, bitməsə mən də orduya gedəcəm. 

   - Bəs sən universitet oxuyub kimyaçı olmaq 

istəmirdinmi? 

   - Universiteti sonra bərabər oxuyarıq, təki 

müharibə bitsin. 

      Duman müəllimə sonrakı hadisələri danıĢdı: 

   - Nəhayət Anar 11-ci sinfi bitirdi, son zəng 

qurtardı, hamı dağılıĢdı. Anar yoldan qayıdıb 

mənim yanıma gəldi və dedi ki, müəllimə, sən 

bizi heç vaxt unutma. Doğrudan da Anar Ģəhidliyi 

ilə unudulmaz oldu. 

     Anar qərarını evlərində də bildirmiĢdi. 

Məktəbi bitirən kimi rayondakı Hərbi 

Komissarlığa getdi ki, məni əsgərliyə aparın. 

Amma hələ 18 yaĢı tamam olmadığı üçün növbəti 

çağırıĢa qədər gözlə dedilər. 
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    Leyla isə məktəbi bitirib sənədlərini Tibb 

texnikumuna verdi və qəbul olundu. 

    Nəhayət 1994-cü ilin yanvar çağırıĢında Anar 

əsgərliyə gedəsi oldu. Evdə hamı çox nigaran idi, 

amma o çox sevinirdi. Leylaya zəng eləyib: 

   - Leyla, axır ki, əsgərliyə gedirəm, məni gözlə, 

həsrət qəlbini üzməsin, sən dözümlü qızsan, 

qayıtsam evlənərik, iĢdir qayıtmasam ağlama, sən 

ağlasan ruhum yanar, bir də ki, Ģəhid sevgilisi 

ağlamaz. Könlün tutan biri ilə evlənərsən. 

   - YaxĢı yol, Anar, inĢaallah sağ-salamat 

qayıdarsan, səni gözləyəcəm, gəlsən də, gəlməsən 

də. 

     Anar yanvarın 15-də Tərtərə hərbi xidmətə 

yola düĢdü, anası, atası, qohum -əqrabası onu 

yola salmağa gəlmiĢdilər. O, anası Qızbəs 

xanımın gözlərini silib ağlama, qayıtsam yenə bir 

yerdə olacağıq, iĢdir Ģəhid olsam sevin ki, tək 

sənin yox vətənimin oğlu oldum.       

      Anar Tərtər-Ağdərə istiqamətində döyüĢ 

bölgəsinə gəldiyi andan döyüĢə can atırdı. Hərbi 

xidmətə gəldiyi ilk gündən yoldaĢlarından hərbə 
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olan həvəsi, çalıĢqanlığı, düĢmənə olan güclü 

nifrəti ilə fərqlənirdi.Türk hərbçilərinin keçdiyi 

təlimlərdə iĢtirak edir, hərbin sirlərini öyrənirdi, 

sərrast atıcı idi. Öz xüsusi keyfiyyətlərinə görə 

həm komandanlıq tərəfindən, həm də Türkiyədən 

gəlmiĢ hərbi təlimatçıların komandanlığı 

tərəfindən mükafatlandırılmıĢdı. Anar cəmi üç ay 

idi ordu sıralarına gəlmiĢdi, amma hamı onu 

ləyaqətli, qorxmaz bir əsgər kimi tanıyırdı. Onun 

yanında heç kim qorxaqlıqdan danıĢa bilməzdi.  

     Təlimlər bitəndən sonra Anara 3-4 gün icazə 

verdilər ki, evlərinə gəlsin. Anar rayona gəldi, 

valideyinləri, qohum-əqrəbası, dostları, 

müəllimləri ilə görüĢdü. 

      Duman müəllimə mənə bu barədə danıĢdı: 

   - Mən Anarla küçədə rastlaĢdım, soruĢdum ki, 

bəs sən əsgərlikdə deyilsənmi, oğlum?  

    - 3-4 günlüyə icazə veriblər ki, evə gəlim, 

qayıdan kimi Tərtərə döyüĢ bölgəsinə gedəcəm. 

    - Özünlə qalın corab, filan götür, havalar 

soyuqdur, xəstələnməyəsən.  
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    - Götürərəm, müəllimə narahat olma, sağlıqla 

qalın. 

     Bu mənim Anarla son görüĢüm idi. 

     Aprel ayının 17-dən Anargili 703 nömrəli 

hərbi hissəyə göndərdilər. Orada Anar bir neçə 

döyüĢlərdə iĢtirak etdi, döyüĢlər zamanı yüksək 

fədakarlıq göstərmiĢdi. Aprelin 20-dən sonra 

Anarı Ağdamın ġotlanlı kəndinə göndərdilər.  

     O vaxtlar əli silahlı əsgərlər dəstə-dəstə 

Ağdamı tərk edirdilər. Qrad qurğuları, PDM-lər, 

tanklar, toplar rayondan çıxarılaraq naməlum 

istiqamətə aparılırdı. Rayonda qalmıĢ əhalinin üz 

tutacaq bir yeri yox idi. Rəhbər iĢçilər rayonu tərk 

etmiĢdilər,nə bir hərbçi, nə də komandir 

qalmamıĢdı.Ağdamda yaradılan 6 özünümüdafiə 

taborunun komandirləri Ağdamlı idilər, 6-sı da 

döyüĢdə Ģəhid oldu. O zaman dövlətdən kömək 

gözləməyən, yalnız yerli əhaliyə və özünə 

güvənən Ağdamın ġirin Mirzəyev, Yelmar 

Edilov, Mikayıl Gözəlov, Qatır Məmməd, 

Allahverdi Bağırov, Fred Asif kimi oğulları var 

idi. O vaxt "Papravənd qartalları" batalyonu 
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Azərbaycanın hər yerində güclü bir batalyon kimi 

tanınırdı- Həsən müəllim yaratmıĢdı, özü də 

rəhbərlik edirdi.  

      Ağdamın faciəsi ondadır ki, o bir gün 

içərisində getmədi, düĢmənə günbəgün verildi. 

Ağdamı ermənilərə ağdamlılar vermədilər, təkcə 

ağdamlılardan 5400 nəfəri torpağının 

müdafiəsində həlak olub və yaralanıb. Ağdam 40 

gün tək döyüĢdü. 

     Belə bir vaxtda döyüĢə verilən yeni 

çağırıĢçılara təlim keçməyə belə imkan olmurdu. 

Komandirlər isə köhnə döyüĢçüləri irəli verməyə 

ehtiyat edirdilər, çünki onlar batalyonun onurğa 

sütünu idilər, onları itirmək batalyonun dağılması 

demək idi. Köhnə döyüĢçülərdəm ibarət dəstə 

ehtiyat dəstəsi hesab edilirdi, ən vacib və önəmli 

əməliyyatlara göndərilirdilər. Cəbhəyə yeni 

gəlmiĢ, hələ döyüĢ görməmiĢ əsgərlərlə tankların 

qarĢısına çıxmaq ağlabatan olmasa da gerçək bu 

idi. Komandirlər üçün çox çətin idi, onlar həm 

əsgərləri qorumalı, həm onların qorxmamaları 

üçün ruhlandırmalı idilər. 
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      Aprelin 23-də ermənilər hücuma Ağdamın 

ġotlanlı kəndindən baĢlamıĢdılar. Kənd uğrunda 

ağır döyüĢlər gedirdi. Hücum əmri veriləndə Anar 

silahını götürüb öz mövqeyinə qaçdı. QarĢıdakı 

düĢmən qüvvələri iri çaplı pulemyotlardan atəĢ 

açırdılar. Bu döyüĢdə Anar onlarla erməni 

öldürmüĢdü. DöyüĢdən sonra hamı sevinirdi, cüzi 

yaralanmalar olmuĢdu. Baxmayaraq ki, əsgərlərin 

70%-i yeni əsgərlər idilər, bu döyüĢü ləyaqətlə 

baĢa vurmuĢdular, bu hücum ermənilər üçün 

uğursuzluqla nəticələnmiĢdi.  

     KəĢfiyyat dəstələrinin verdiyi məlumata görə 

ermənilər itirilmiĢ qüvvələrin yerinə yeni 

qüvvələr və texnika gətirirdilər. Məlumatı 

dəqiqləĢdirmək üçün daha bacarıqlı dəstə 

göndərmək lazım idi. Qərargah rəisi bu məqsədlə 

leytenant Quliyevlə 7 nəfərlik kəĢfiyyat dəstəsi 

yaratdı. Erməni quldurlarının qüvvələri haqqında 

məlumat əldə etmək üçün düĢmən arxasına bu 

kəĢfiyyat dəstəsini göndərdilər, onların arasında 

çavuĢ Anar da var idi. TapĢırıq məlum idi, 

düĢmənin mövqeyini öyrənib, qoĢunun tərkibini 
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və texnikasının sayını müəyyənləĢdirməli idilər. 

Onlar gizli yol seçib plan üzrə hərəkət etməyə 

baĢladılar. Lakin əsas qüvvədən bir az aralanan 

kimi kəĢfiyyatçılar qəflətən düĢmən texnikası ilə 

üz-üzə gəldilər, heç kəs özünü itirmədi. Dəstənin 

komandiri döyüĢ əmri verdi. Anar 13 nəfərdən 

artıq döyüĢ yoldaĢının cəsədini döyüĢ 

meydanından çıxarmıĢdı. DüĢmənin bir ədəd 

PDM-1-i sürətlə əsgərlərimizə doğru yönəldi. 

Komandirin atdığı qumbara düz düĢmən 

texnikasının üstünə düĢdü. PDM-1 güclü 

partlayıĢla alıĢıb yandı. Bu vaxt komandiri 

vurdular. BaĢqa bir tankın irəlilədiyini, 

komandirinin vurulduğunu görən Anar 

qumbaraatan silahla tankı vurmaq, komandirini 

döyüĢ meydanından çıxarmaq istədi, ayağa 

qalxdı, silahı qarĢıdan gələn texnikaya tuĢladı. 

Erməni quldurlarının açdığı atəĢ Anarı yerə sərdi, 

düĢmən onu sinəsindən vurmuĢdu. Anar Vətən 

uğrunda Ģəhid oldu. 

       Ermənilər həm texnika, həm sursat, həm də 

canlı qüvvə baxımından güclü idilər. Onlar 
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ġotlanlıya "Tiqranmeç" zirehli qrupu, 6-7 tank, 

bir neçə PDM ilə hücum etmiĢdilər. Bizimkilərin 

əllərində isə Qranatamyotlar və digər silahlar var 

idi, texnika yox idi, demək olar ki, canları ilə 

dirənirdilər, Hücum qanlı döyüĢlərlə müĢayət 

olunurdu. Bizim ordu döyüĢlə ərazini tərk etməyə 

məcbur olurdu, çox sayda itkilər verirdilər. 

Üzərlərinə yeriyən texnikanın qarĢısından 

Ģəhidləri çıxara bilmirdilər. Bu səbəbdən də 

erməni tərəfdə çoxlu Ģəhid cəsədləri qalmıĢdı, 

onlardan biri də Ģəhid Anarın cəsədi idi. ġotlanlı 

iĢğal olunduğu üçün onları oradan çıxarmaq 

mümkün olmadı.         

      Səhərə yaxın telefonun səsinə Faiq kiĢi 

yuxudan oyandı, dəstəyi qaldırdı: 

- Alo.  

    - Anar Mürsəlovun ailəsidir? 

    - Bəli. 

    - DanıĢan Anarın əsgər yoldaĢı Qabildir. XahiĢ 

edirəm özünüzü ələ alasınız. Dünən ġotlanlı kəndi 

uğrunda döyüĢlərdə Anar qəhrəmancasına... 
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        Dəstək Faiq kiĢinin əlindən düĢdü. 

Gözlərindən axan yaĢlar paltarına tökülürdü. Bir 

az özünü toxdadıb, asta səslə: 

     - Qızbəs, ay Qızbəs... 

     - Nədi? 

     - Deyəsən Anar dünənki döyüĢdə yaralanıb, 

dur bir komissarlığa gedək.  

       Qızbəs hönkürtü ilə ağlamağa baĢladı. Faiq 

kiĢi onu sakitləĢdirib: 

     - Ağlamağın yeri deyil, gedək komissarlıqdan 

öyrənək, bəlkə yalandır. 

       Saat 9-da ikisi də Hərbi komissarlığa gəldilər. 

Komissarlıqdan məlumat aldıqdan sonra Tərtərə 

yola düĢdülər. Tərtərdə qərargah rəisini tapdılar, 

Anarın Ģəhid olduğunu öyrəndilər. Sonra Anarın 

döyüĢə yollandığı mövqeyə qalxdılar, döyüĢ 

gedən ərazini gözdən keçirdilər. Durduqları 

səngərdən 3-4 km aralı zirehli texnika 

tüstülənirdi. O yerlər düĢmən nəzarətində idi. 

Qərargahda onlara dedilər ki, o döyüĢdə həlak 

olan əsgərlərin cəsədlərini hələ götürə 

bilməmiĢik. Orada çox əsgərimizin cəsədi qalıb, 
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danıĢıqlar gedir, cəsədləri götürən kimi Sizlərə 

təhvil verəcəyik. Faiq kiĢi ilə Qızbəs xanım 

rayona qayıtsalar da öz evlərində belə qərar tuta 

bilmirdilər. Anarı öz əlləri ilə, bütün Ģəhidlər 

kimi, torpağa tapĢıra bilmədikləri 

üçün çox acı çəkirdilər... 

      Leyla bu xəbəri eĢidəndə sanki, dünya baĢına 

fırlanmıĢdı, nə edəcəyini, nə deyəcəyini belə 

bilmirdi. Ġlk vaxtlar özünü öldürmək istəyirdi. 

Anarsız necə yaĢayacağını, özü üçün hansı 

gələcəyi quracağını bilmirdi. Qəlbindən aldığı 

yaradan sarsılmıĢdı, göz yaĢları dayanmırdı. Öz-

özünə "mən bu acı ilə necə yaĢayacam, Allahım, 

mənə kömək ol, mənə dözmək üçün güc ver, 

mənə səbr ver" deyirdi. 

      Bir neçə gün sonra Leyla Anarın bacısı 

Tünzaləyə yaxınlaĢıb hadisənin təfərrüatını 

öyrənmiĢdi. Həyatı ona bom-boĢ və mənasız 

görünürdü, həyatını onsuz təsəvvür edə bilmirdi, 

bircə onu bilirdi ki, Anar üçün ölənədək 

ağlayacaq. Könlünə kimsədən dərman 

olmayacağını, içindəki həsrət, kədər yükünü tək 
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çəkəcəyini bilirdi.  Öz-özünə Anarın xəyalına 

müraciətlə "ömrümün sonunadək sevgimizi 

yaĢadacam, mənim Ģəhidim" deyirdi. Amma 

içində bir ümid var idi ki, gec ya tez Anarın 

cəsədini gətirərlər, ürəyi istədiyi vaxt onun məzarı 

üstünə gedər, onunla istədiyi qədər söhbət edər. 

Leyla hiss edirdi ki, bir daha heç kimi sevə 

bilməyəcək, Anar onun əbədi sevgisidir. Amma 

aradan 22 il keçsə də Anarın məzarı olmadı, 

Leyla isə hələ də ərə getməyib, saçlarına vaxtsız 

dən düĢüb. O, Anarın Ģəhidliyi ilə fəxr edir. 

     Anar cəmi 19 il yaĢasa da əbədi olaraq xalqın 

qəlbində yaĢayacaq, çünki Ģəhidlərin qanı bu 

torpağa çökübdür. ġəhidlər üçün ömrün neçə il 

olmasının fərqi yoxdur, çünki müqəddəs 

"Quran"da yazıldığı kimi, "ġəhidlər Allah 

dərgahında  diridirlər, lakin siz bunu dərk 

etmirsiniz" (Bəqərə surəsi, 154-cü ayə). "ġəhid 

olanları heç də ölü zənn etmə! Əsl həqiqətdə 

onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi (cənnət 

ruzisi) əta olunur. (Ali-Ġmran surəsi, 169-cu ayə). 
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      Vətən öz Ģəhidləri ilə Vətəndir. Bu məzarsız 

Ģəhidin məzarını axtaran anası,  sevgili yarı 

neyləsin, yanan ürəklərini necə sərinlətsin?  

       Indi Anarın kiçik qardaĢı Emin onun 

arzusunu yerinə yetirərək H.Əliyev adına ali hərbi 

məktəbi bitirərək zabit olub, and içib ki, Anarın 

qanını yerdə qoymayacaq.      

       Qızbəs xanım Anar haqqında hər zaman 

toxtaq və qürurla danıĢır. Bu gün oxuduğu 

məktəb Anar Mürsəlovun adını daĢıyır, məktəbin 

giriĢində, foyedə Anarın büstü qoyulub. Hər il 

aprel ayının 24-də, Ģəhid Anar Mürsəlovun 

Ģəhadəti günündə məktəbdə anım tədbiri keçirilir, 

Anarın qəhrəmanlığı yad edilir, məktəbin Ģagird 

və müəllimləri onun haqqında qürurla danıĢırlar. 

       Qızbəs xanımla Leylanın təsəlli yerləri bu 

məktəbin foyesindəki Ģəhid Anarın büstüdür. Bu 

gün onlara demək istəyirəm ki, gözünüz yollarda 

qalmasın, Anarın ruhu hər zaman yanınızdadır. 

Vətənin Ģəhid oğlu Anarın dediyi kimi: 
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                                         Torpağımız babalardan 

əmanətdir, 

                                         Torpaq üçün candan 

keçmək səadətdir, 

                                         Ömrümüzdən ömür 

vermək rəĢadətdir, 

                                         Vətən üçün Ģəhid olmaq 

istəyirəm 

                                         Vətənimi istəyirəm.   

 

 

 

                                           ġÖHRƏT  PEġĠNDƏ 

 

      Hava toranlaĢırdı, ġaiqlə  Mələk sahildə 

yanaĢı dayanıb Xəzərin xəfif ləpələrinə tamaĢa 

edirdilər. Ətrafadakı rəngbərəng iĢıqların əksi 

suda bərq vururdu. Dəniz bu halında çox gözəl 

idi. Yay axĢamı olsa da zəif meh əsirdi. Hər ikisi 

həftə sonu olacaq toyları barədə düĢünürdülər. 

      ġaiqlə Mələk hələ universitetdə oxuyan 

vaxtlarında tanıĢ olmuĢdular, bir birlərini çox 
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bəyənmiĢdilər. PaylaĢa biləcəkləri bir çox ortaq 

xüsusiyyətləri, maraqları var idi. Amma ġaiqlə 

bağlı səbəblərdən universiteti bitirdikləri vaxtdan 

beĢ il keçməsinə baxmayaraq evlənə 

bilməmiĢdilər. Görünür qismətləri bu vaxta imiĢ, 

hər ikisinin bir çox sınaqlardan keçməsi lazım 

imiĢ. 

       ġaiq imkanlı bir məmur ailəsində 

doğulmuĢdu, onu atası Əhməd kiĢi böyütmüĢdü, 

2-3 yaĢlarından anasından ayrı düĢmüĢdü. Ağlı 

kəsən vaxtlarında atasından anasını soruĢanda, 

atası demiĢdi: 

    - Bilirsənmi, oğlum, anan baĢqa birisini sevdiyi 

üçün bizi tərk etdi, o kiĢi ilə evlənib Rusiyaya 

köçdü və bir daha da bizi axtarmadı. 

       ġaiq atasına baxıb dedi: 

    -  Ver Ģəkillərinə baxım, heç olmasa kim 

olduğunu tanıyım. 

    -  Mən o zamanlar onun bütün fotoĢəkillərini 

cırıb atdım, oğlum, evdə onin Ģəkilləri yoxdur. 

        ġaiq o zamandan sonra bir daha atasına anası 

barədə sual vermədi. Dərslərindən artıq qalan 
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bütün vaxtını öz otağında rəsm çəkməklə, ya da 

sinif yoldaĢı və yaxın dostu Raufla keçirərdi. Hər 

ikisi əlaçı idi, məktəbin fəxri idilər. Rauf fəhlə 

ailəsində böyümüĢdü, təmiz ürəkli, mərd oğlan 

idi. ġaiqin rəsmlərinə baxıb deyərdi: 

     - Dostum, zaman gələcək sən çox böyük 

rəssam olacaqsan, gözəl qələmin və ürəyin var. 

Rəsmlərin çox canlı alınır, sanki ruhunu da onlara 

əlavə edirsən. 

     - Sən zarafat elə, mən doğrudan da böyük 

rəssam olmaq istəyirəm, istəyirəm ki, öz Ģəxsi 

qalereyam, sərgilərim olsun, hamı məni tanısın. 

    - ĠnĢaallah olarsan, biz də səninlə fəxr edərik. 

      Onlar orta məktəbi bitirdikdən sonra, ġaiq 

Azərbaycan Mədəniyyət və Ġncəsənət 

universitetinin Rəssamlıq fakultəsində, Rauf isə 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 

kompüter mühəndisliyi ixtisasında oxudular. Hələ 

tələbə ikən ġaiqin bir neçə qalereyalarda sərgiləri 

olmuĢdu, müəllimləri onun əsərlərini çox 

bəyənirdilər. Elə Mələklə də bu sərgilərin birində 

tanıĢ olmuĢdular. Sonralar vaxtaĢırı görüĢürdülər, 
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bərabər vaxt keçirər, müxtəlif sərgilərdə, 

tədbirlərdə olardılar. Universiteti bitirdikdən 

sonra ġaiqlə Rauf hərbi xidmətə getdilər. Mələk 

isə Azərbaycan Tibb unuversitetində təhsil alırdı, 

hələ bir il də oxumalı idi. ġaiqlə Rauf yarım il 

sonra hərbi xidmətdən məzuniyyətə 

buraxılmıĢdılar.  

     ġaiq məzuniyyətə gələndə qıĢ idi, atası onun 

gəliĢinə çox sevinmiĢdi, onların ev iĢlərinə 

yardımçı olan, ġaiqi öz balası kimi böyüdən 

qonĢu Nərgiz xala sevindiyindən bilmirdi ki, 

neyləsin. ġaiqin sevdiyi müxtəlif cür yeməklər 

hazırlayirdı, tez-tez də deyirdi: 

    - Bunların hamısını ye, qadan alım, oralarda 

kim biĢirəcək. 

      Bir gün ġaiq darıxdığından kitab rəfindən 

oxumağa maraqlı bir kitab axtarırdı, xarıci 

romanları çox maraqla oxuyardı. Ġndi də rus 

dilində olan qalın bir kitab götürdü, vərəqləyəndə 

kitabın arasından bir fotoĢəkil düĢdü. ġəkli yerdən 

qaldırıb baxdı ki, bir cavan və gözəl qadının 

ducağında öz uĢaqlıq Ģəklidir. Hardasa 2-3 
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yaĢlarındakı Ģəkli. ġaiq maraqla bu gözəl qadına 

baxırdı, içində anlamadığı bir həyəcan vardı, 

qadının siması ona çox doğma gəlirdi, gözlərini 

Ģəkildən ayıra bilmirdi, elə bil baxmaqdan 

doymurdu. Sanki, içindən bir səs bu qadının anası 

olduğunu deyirdi. O bir müddət Ģəklə baxdıqdan 

sonra mətbəxə keçib Nərgiz xalaya dedi: 

    - Nərgiz xala, səndən bir söz soruĢacam, amma, 

bu söhbət ikimizin aramızda qalacaq, atam 

bilməsin. 

   - SoruĢ, qadan alım, sən necə istəyirsən. 

     ġaiq Ģəkli Nərgiz xalaya göstərib: 

   - Bu qadın mənim anamdırmı? 

   - Sən bu Ģəkli hardan tapdın, ay bala, o vaxtlar 

atan bütün Ģəkilləri cırmıĢdı. Mən o vaxtlar da 

sizin ailənin iĢlərində anana yardım eliyirdim.  

   - Bu kitabın arasından düĢdü, amma, sən atama 

heç nə demə, yaxĢımı, bu Ģəkil ikimizin sirrimiz 

olsun. 

   - Demərəm, qadan alım, arxayın ol. 
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     ġaiq otağına qayıdıb Ģəkli etibarlı bir yerdə 

gizlətdi. Bir neçə gün sonra iki dost yenidən hərbi 

xidmətə döndülər.  

      Hərbi xidmətlərini baĢa vurub qayıtdıqdan 

sonra, hər ikisi iĢə düzəldilər: ġaiq bir reklam 

Ģirkətinə rəssam-dizayner, Rauf isə baĢqa bir 

Ģirkətə kompüter mühəndisi. MaaĢları elə də çox 

deyildi, amma, bilirdilər ki, zamanla öz Ģəxsi 

müĢtəriləri də olacaq. ġaiq atasından xaiĢ etmiĢdi 

ki, ona bir normal emalatxana açsın, qalan iĢləri 

zamanla özü həll edər. Atası da Ģəhərin 

mərkəzində ona gözəl mənzərəli bir yerdə, normal 

bir emalatxana açmağa kömək eləmiĢdi. ġaiq hər 

gün iĢdən çıxandan sonra bu emalatxanaya gələr, 

buranı istədiyi kimi səliqəyə salar, bir az da bir 

tablo üzərində iĢləyər, sonra evlərinə gedərdi.  

    Bir gün Raufa dedi: 

  - Dostum, əgər öz Ģəxsi müĢtərilərin olsa mənim 

emalatxanamda qəbul edə bilərsən, yetəri qədər 

yer var, sənin üçün bir Ģkaf, bir masa qoyarıq 

iĢdən sonra iĢləyərsən. Onsuz da mən axĢam saat 
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9-10-dək emalatxanada oluram, bərabər iĢləyərik, 

həm də darıxdırıcı olmaz. 

     Rauf onun bu təklifinə çox sevindi: 

  - Sağ ol, dostum, sənə necə təĢəkkür edəcəyimi 

bilmirəm. 

    Beləcə hər iki dost axĢamlar bir neçə saat 

bərabər iĢləyirdilər. Amma ġaiq çəkdiyi tablonu 

ona göstərmək istəmirdi. Tablonu otağın o biri 

baĢında üzü pəncərəyə tərəf qoyar, iĢləyər, sonra 

divardakı Ģkafa qoyar qapısını açarla bağlayardı. 

Bir dəfə Rauf ondan soruĢdu: 

   - ġaiq, bu tablonu niyə məndən gizlədirsən, 

yoxsa sevgilinin rəsmidir? 

   - Rauf, bu tablo sirrdir, ona görə də sual vermə, 

bundan sonra nə çəksəm göstərəcəm. 

      Rauf da daha bu barədə sual vermədi. ġaiq 

tablonu bitirdi, bu anası ilə olan fotoĢəklin surəti 

idi, amma, elə canlı çıxmıĢdı ki, elə bil doğrudan 

da bu saat danıĢacaqlar. Sonra ġaiq o tablonu 

harda isə gizlətdi. Ürəyi sıxılan, darılan 

vaxtlarında o tablonu çıxarar, anası ilə dərdini 

bölüĢərdi. 
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      Bu arada Mələk bir neçə dəfə emalatxanaya 

gəlmiĢdi, bir az ġaiqin iĢlərinə baxmıĢdı, sonra 

bərabər gəzməyə getmiĢdilər. Amma, Mələk nə 

zaman evlənməkdən söz salsa, ġaiq deyərdi: 

    - Hara tələsirik, evlənərik, qoy bir az iĢlərimi 

yoluna qoyum, ev, maĢın, qalereya alım sonra, 

Mələk. 

    - ġaiq, onları bərabər də ala bilərik, mənim də 

maaĢım pis deyil. 

    - Yox, Mələk, olmaz, sənətlə evlilik bir araya 

sığmaz, bir az gözləyək. 

      Mələk incisə də üzə verməmiĢdi, amma, 

emalatxanaya daha az-az gəlirdi, sonralar daha 

gəlmədi. Elə bil, ġaiq də onu unutmuĢdu, elə 

gərgin iĢləyirdi ki, elə bil hara isə tələsirdi. Çoxlu 

sifariĢlər götürür, evlərə dizayn iĢləyir, tablolar 

çəkirdi, qazancı yaxĢı idi. Tezliklə maĢın da aldı, 

ev də aldı, qalereya da açdı. Amma 

emalatxanasını çox sevirdi, daha Ģirkətdən də 

iĢdən çıxmıĢdı, səhərdən axĢamadək 

emalatxanada olurdu. Rəssam kimi xeyli 
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məĢhurlaĢmıĢdı, tez-tez sərgiləri olurdu, xaricə də 

gedirdi. 

     Rauf da özünü düzəldə bilmiĢdi, aradan keçən 

iki ildə özünə ev ala bilmiĢdi. Artıq evlənmək 

barədə düĢünürdü. ġaiq isə evlənmək istəmirdi, 

bu iĢi öz-özlüyündə o qədər böyüdürdü ki, elə bil 

evlilik onun bütün həyatını, karyerasını məhv 

edəcəkdi. Dostunun evlənmək fikri ona gülünc 

görünürdü, axmaqlıq kimi gəlirdi. Rauf ona 

evlənmək istədiyini deyəndə, ġaiq demiĢdi: 

     - Sən çaĢmısan, dostum, nə etdiyini bilmirsən, 

gəl bu fikrindən vaz keç, sonra peĢman olarsan. 

    -  Niyə ey, ġaiq, bəyəm evlənmək, ailə qurmaq 

pisdir? 

    -  Bax, dostum, evlilik çox ağır və çəkilməz 

yükdür, sən bu gün hər çey üçün azadsan, indi 

kefin nə istiyir edirsən, gəzirsən, dolanırsan, 

istəsən evə də getmirsən. Ancaq evlənəndən 

sonra, əlvida azadlıq, ağlını baĢına yığ. 

      Rauf sakitcə ona qulaq asırdı. ġaiq isə 

dayanmadan danıĢırdı: 
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   - Dostum, təsəvvür elə ki, sabah toydu, yemək-

içmək, çalıb oynamaq və s. Sonra qonaqlar 

dağılıĢacaq, sənin sevincin də qonaqların bir 

axĢamlıq nəĢəsi kimi bitəcək. BaĢlanğıcda hər Ģey 

gözəl olacaq, bir az zamandan sonra bütün 

həvəsin sönəcək. Xanımın səni hər axĢam 

gözləyəcək, səndən maddi və mənəvi təminat 

istəyəcək, sən ailədən asılı olacaqsan. Sonra uĢaq, 

filan tələblər artacaq, sən də hər Ģeyə dözməyə 

məcbur olacaqsan. Xanımının könlündən min cür 

Ģeylər keçəcək, qazancın çatacaqmı? Heç indiki 

qızlarda da qızlıq qalmayıb, zəmanə qızları da 

xarab eləyib, ağlın əvvəlki vaxtlara getməsin. 

Ġndiki qızlar da iĢləmək istəyirlər. Bax bütün 

bunlara görə sənə evlənmə deyirəm. 

   - ġaiq, sən Allah, qanımı qaraltma, o qədər 

yaxĢı qızlar var ki, o ki qaldı dolanmağa, nə 

çətinliyi var, ikimiz də iĢləyib dolanarıq. 

    - Ayə, indiki zəmanədə arvadı iĢə qoyarlar? Bu 

qədər fırıldaqçı, hiyləgər, rüĢvətxor adamlarla bir 

yerdə iĢləməsinə necə razı olacaqsan? 
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    - Bu qədər camaatın arvadı necə iĢləyir, 

mənimki də elə. 

    - QardaĢım tezdən durub iĢə gedəcəksiniz, 

axĢam gələcəksiniz ki, ev səliqəsiz, hazır yemək 

yox, hər ikiniz yorğun, bu da yaĢamaqdır ki, 

arzulayırsan. Evin yaraĢığı səliqəsində, istiliyində, 

hay-küyündədir. Evə gəldin qarĢında isti 

yeməyin, təzə dəm çayın, bir də qulluğunda 

duranın olmalıdır. 

    - ġaiq bir öz həyatına baxsana, bütün qazancın 

əyləncədə, içkidə, yüngül qadınlarda, belə də 

həyat olar, Mələyi də küsdürdün. 

    - Dostum, tək yaĢamağın öz ləzzəti var. 

      Qısa bir müddətdən sonra Rauf Səadət adlı 

müəllimə bir qızla evləndi. Evlənəndən sonra 

Rauf daha emalatxanaya ancaq bazar günləri gələ 

bilirdi, onda da ġaiq olmurdu, xeyli vaxt idi ki, 

görüĢmürdülər. Bir ildə cəmi 2-3 dəfə görüĢüb 

söhbət edə bilmiĢdilər. Raufun bir oğlu da 

olmuĢdu. ġaiq xaricə tez-tez gedirdi, amma daha 

yorulmuĢdu, bir az dincəlmək istəyirdi. Son dəfə 

səfərdən gələndə qapını açıb evə girdi, otağın 
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səliqəsizliyi, soyuqluğu, kimsəsizliyi onu daha 

çox sıxdı. Mələyə zəng elədi ki, görüĢsün. Mələk 

telefonu açmadı, çünki, son dəfə xaricə gedəndə 

ona deməmiĢdi. Çox yorğun olduğu üçün 

yuyunub yatdı. Səhər durub aynaya baxanda 

özünü tanımadı, neçə gün idi ki, üzünü təraĢ 

etməmiĢdi,  xaricdəki son sərgisindən sonra bir 

neçə gün qalıb əylənmiĢdi. Gözlərinin altı da 

ĢiĢmiĢdi. HəmiĢəki gülümsər baxıĢlarının yerini 

kədərli baxıĢlar əvəz eləmiĢdi.  

      Mətbəxə keçib çayı qazın üstünə qoydu, 

soyuducunu açdı, bir parça pendir və kolbasa var 

idi. Yadına düĢdü ki, heç dünəndən çörək də 

almayıb. Elə bir stəkan kəmĢirin çay içib otağa 

qayıtdı, əynini geyinib evdən çıxdı, emalatxanaya 

gəldi.  Ətrafa göz gəzdirdi, bitirdiyi və bitirmədiyi 

tabloları pərakəndə halda ora-bura söykəmiĢdi. 

Otağın ortasındakı tablonun önündə dayandı, 

yadına düĢdü ki, bir neçə günə təhvil verməlidi, 

pulunu əvvəlcədən alıb xərcləmiĢdi. BaĢı bərk 

ağrıyırdı. Yaxınlıqdakı əczanadan baĢağrısı 

dərmanı alıb içdi və bir kafedə oturub yemək 
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yedi. Sonra emalatxanaya qayıdıb tabloya 

yaxınlaĢdı, fırçanı götürüb çəkməyə baĢladı, iĢi 

bitirəndə gecə yarı olmuĢdu, günün necə bitdiyini 

hiss etməmiĢdi. ġaiq belə gərgin iĢlədiyi vaxtlarda 

həyatını, tənhalığını unudurdu, bütün varlığı ilə 

əlindəki fırçaya bağlanırdı. Tablo gözlədiyindən 

də uğurlu alınmıĢdı. Bir zamanlar bütün həyatını 

rəsmlərə həsr etmək, böyük rəssam olmaq 

istəyirdi. Ətrafına göz gəzdirdi, otaqdakı sükutdan 

ürəyi sıxıldı. Sonra emalatxanadan çıxdı, bir az 

yaxınlıqda gəziĢdi, yorulduğunu hiss edib 

emalatxanaya qayıtdı və ordakı divanda yuxuya 

getdi. Səhər günortaya yaxın oyandı, bütün 

bədəni sızıldayırdı. Son vaxtlar xeyli 

bədbinləĢmiĢdi, bütün arzularına çatsa da həyat 

ona mənasız görünürdü, həyatındakı boĢluq onu 

yorurdu.  

        Emalatxanadan çıxıb yaxınlıqdakı parka 

getdi, sakit bir küncdə oturub xəyallara dalmıĢdı, 

Raufla keçən Ģən, qayğısız günlərini xatırlayırdı. 

Birdən birə Raufu görmək istədi, Rauf 

evlənəndən bəri onunla görüĢməmiĢdi. MaĢına 
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oturub Raufgilin yaĢadığı binanın qabağına sürdü. 

Qapını Rauf açdı: 

     - Bay, ġaiq, sən hara, bura hara, nə zaman 

gəldin xaricdən? 

     - Dünən, bütün gecəni də iĢləmiĢəm, çox 

yorğunam. Səni görmək istədim. 

     - Keç-keç içəri, qapıda niyə dayanmısan. 

       ġaiq otağa keçdi, otaqda bir hərarət, səliqə, 

səhman var idi. Səadət xanım masaya yemək 

düzürdü, ġaiqi görəndə gülümsəyərək : 

    - XoĢ gəlmisiz, ġaiq qardaĢ, buyurun süfrəyə, 

nahar vaxtıdır, çörək yeyək, sonra bizə xaricdəki 

təəssüratlarınızdan danıĢarsınız, dedi. 

     ġaiq onun səmimi və gülümsər üzünə baxıb: 

    - Hə, deyəsən qaynanam məni çox istəyəcək, 

yemək üstünə gəlmiĢəm, elə acam ki, çətin ki, 

masada sizə yemək çata, deyə cavab verdi. 

    - O nə sözdür, nuĢ olsun, yeməyimiz boldur, 

hamıya çatar. 

    - Çox sağ ol, Səadət bacı, Sizə danıĢacağım o 

qədər gözəl təəssüratlarım var ki, bu dəfəki 

səfərim çox uğurlu oldu. 
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      Bu vaxt otağın künc tərəfindəki manejdə 

oynayan kiçik Rüfəti gördü, yaxınlaĢıb qucağına 

aldı, üzündən öpüb: 

    - Nə Ģirin baladır bu, Allah saxlasın, neçə 

aylıqdır, adı nədir? 

    - 8 ayın içindədir, adı da Rüfətdir, deyə Rauf 

cavab verdi. 

    - MaĢallah xeyli böyüyüb, elə bil toyunuz 

dünən olub, vaxt necə sürətlə keçir. 

    - Hə, qardaĢ, daha sənin də evlənmək vaxtındır, 

ĠnĢaallah gün gələr sənin də belə Ģirin balan olar. 

      Onlar deyə-gülə nahar elədilər, sonra Səadət 

çay gətirdi, Rüfəti götürüb yatırtmağa apardı. 

Rauf ġaiqə baxdı: 

     - ġaiq, daha gəzib-dolandığın yetər, evlənmək 

vaxtıdır, Mələk səndən üz çevirsə sonrakı 

peĢmanlığın fayda verməyəcək, məndən 

söyləmək, get qızla görüĢ, evlənmək istədiyini de. 

       ġaiq Raufa baxıb fikirli-fikirli dedi: 

    - Dünən Mələyə zəng eləmiĢdim, telefonu 

açmadı, xaricə gedəndə ona xəbər verməyi 

unutmuĢdum, orada da baĢım iĢə-gücə qarıĢdı, bir 
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az da səhlənkarlıqdan ona zəng edə bilmədim. 

Ġstəyirəm indi onun iĢlədiyi xəstəxanaya gedəm, 

Mələk indi özəl xəstəxanaların birində neyro 

cərrah iĢləyir. 

   - Hə, dostum, sənin vəziyyətin doğrudan da 

yaxĢı deyil, qız səni çətin ki, bağıĢlayar, yenə də 

sən get üzürxahlıq elə, bəlkə yumĢaldı. Bu qədər 

müddətdə qıza düz-əməlli bir ümid də vermədin, 

bəlkə də baĢqa birisinə könül verib, xəbərin 

yoxdu. 

      ġaiq, yuxudan ayılmıĢ kimi: 

    - Yəni Mələk məndən baĢqasını sevər ki, mən 

evlənmək istəməsəm də, o həmiĢə məni gözləyib. 

Rauf, sən məni lap narahat elədin ha, gedim qızı 

tapım. 

      ġaiq Raufgildən evlərinə qayıtdı, əynini 

dəyiĢib, yaxınlıqdakı tanıĢ bərbərə getdi, özünü 

əməlli-baĢlı səliqəyə saldı, bir dəstə də qızıl gül 

alıb, öz maĢını ilə Mələyin iĢlədiyi xəstəxanaya 

gəldi, qapıdakı gözətçiyə Mələk xanımı görmək 

istədiyini dedi. Gözətçi onun üzünə baxıb xəstə 

yanına gələnə oxĢamadığını anladı və onu içəri 
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buraxdı. Çünki, bu xəstəxanada xəstə ziyarətləri 

axĢam saat 5-dən 8-dək idi. ġaiq sürətlə 2-ci 

mərtəbəyə çıxıb Mələyin kabinetinə yaxınlaĢdı, 

qapını tıqqıldadıb azca araladı. Mələk nə isə 

yazırdı, baĢını qaldırıb ġaiqi görəndə ayağa 

qalxdı. ġaiq təklif gözləmədən içəri keçib Mələyi 

öpdü,çiçəkləri ona verdi : 

    - Mənim küskün Mələyim daha mənimlə 

danıĢmaq istəmir deyəsən. 

    - Bu sualın cavabını sən məndən də yaxĢı 

bilirsən, ġaiq, düĢünürəm ki, daha danıĢılacaq bir 

məsələmiz yoxdur. 

    - Bu nə sözdür, Mələk, mən sənə evlənmək 

təklif etmək üçün gəlmiĢəm. 

    - Bunun üçün bir az gec deyilmi, ġaiq, nahaq 

əziyyət çəkmisən, mən daha səninlə evlənmək 

istəmirəm. 

    - Yoxsa, həyatında bir baĢqasımı var, Mələk? 

    - Bunun sənə dəxli yoxdur, gedə bilərsən, bir 

daha da məni axtarma. 

      ġaiq daha heç nə demədən kabinetdən çıxıb 

pilləkənləri düĢdü, indi öz həyatının 
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yarımçıqlığını daha kəskin hiss edirdi. Mələklə 

evli olmasa belə, onun sevgisi ġaiqin həyatındakı 

boĢluqları bağlayırdı, birdən birə sanki, havada 

qalmıĢ kimi hiss elədi özünü. MaĢınını yolun 

qarĢı tərəfində saxladığı üçün yolu keçmək 

istəyirdi, amma o qədər fikirli idi ki, sürətlə gələn 

maĢını görmədən addımını yola atdı və nə 

olduğunu anlamadan səkiyə çırpıldı və huĢunu 

itirdi. 

    MaĢının sürücüsü maĢını saxlayıb cəld ona 

yaxınlaĢdı, ətrafdakı adamlar da yaxınlaĢdılar. 

ġaiqin baĢından qan axırdı. Sürücü cəld ġaiqi 

qucağına alıb xəstəxanaya tərəf qaçdı, gözətçi 

olanları gördüyü üçün cəld qapını açıb ġaiqi 

ikinci mərtəbəyə qaldırmağa kömək elədi. Bir 

anda həkimlər yığıldılar, Mələk də onların 

arasında idi, ġaiqi görəndə gözünə inanmadı, tibb 

bacılarına qıĢqırdı:  

    - Biz xəstəni müayinə edənədək siz əməliyyat 

otağını hazırlayın, xəstənin kəllə sümüyü sınıb. 

      Əməliyyatdan sonra ġaiqi reanimasiyaya 

yerləĢdirdilər, hələ narkozdan ayılmamıĢdı, tibb 
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bacıları yanında idilər. Mələk cərrahiyyə 

Ģöbəsinin baĢ cərrahı Vaqif bəylə söhbət edirdi, 

əməliyyatı özü eləsə də xəstənin vəziyyətini 

dəqiqliklə bilmək istəyirdi. BaĢ cərrah dedi ki, 

beyin silkələnməsi var, ayıldıqdan sonra dəqiq bir 

söz deyərəm. 

     Mələk bu hadisədə özünü günahkar hesab 

edirdi, ġaiqlə sərt danıĢdığı üçün peĢman 

olmuĢdu, amma daha gec idi, olan olmuĢdu. Onun 

gözləməkdən baĢqa çarəsi yox idi. 

      Bir saat sonra tibb bacısı gəlib xəstənin 

ayıldığını dedi, Mələk cəld qalxıb ġaiqin yatdığı 

palataya tərəf qaçdı. Palataya girib ġaiqə 

yaxınlaĢdı, onun əlindən tutub, nəbzini yoxladı, 

tibb bacısının verdiyi məlimatları dinlədi, sonra 

qıza lazımı təlimatları verdi. Mələk ġaiqin üzünə 

baxıb soruĢdu: 

     - Özünü necə hiss edirsən, ağrıların 

çoxdurmu? 

     - Yox heç nə hiss etmirəm, həkim, deyəsən 

ağrıkəsici vurublar. 
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     - Məni bağıĢla, ġaiq, mən belə olmasını 

istəmirdim, çox peĢmanam. 

     - Həkim, Siz nədən danıĢırsınız, mən bir Ģey 

anlamadım, tibb bacısı da dedi ki, qəza 

keçirmiĢəm. 

     - Bilirəm, ġaiq, günah məndədir, səninlə elə 

sərt danıĢmalı deyildim, uzaq yoldan gəlmiĢdin. 

     - Həkim, siz niyə günahkarsınız ki? 

     - Yetər, ġaiq, mənə həkim dediyin, daha adımı 

da çəkmək istəmirsən. 

     - Adınızı nə zaman dediniz ki, mən də 

çəkmədim. 

       Mələk təəccüblə ġaiqə baxdı, nə isə demək 

istəyirdi ki, BaĢ cərrah Vaqif bəy palataya gəldi, 

xəstənin vəziyyəti ilə maraqlandı. Mələk ġaiqin 

vəziyyətini izah edəndən sonra Vaqif bəyə dedi:    

    - Həkim, ġaiq mənim niĢanlımdır, amma məni 

tanımadı. 

      Vaqif bəy Mələklə bərabər onun kabinetinə 

gəldilər, söhbəti burada davam elədilər: 

     - Mələk, qızım, mənə diqqətlə qulaq as, ġaiqin 

beyni silkələnib, olub-keçənlərin bir hissəsini, 
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yəni həyatının bir dövrünü və bu dövrdəki 

insanları unudub. Biz müalicəni davam edəcəyik, 

amma onun yaddaĢının nə zaman qayıdacağını 

heç kim deyə bilməz, bunu həyat göstərər. Sənin 

isə onunla evlənməyini məsləhət görməzdim, 

bilirəm ġaiq çox məĢhur bir rəssamdır, amma 

indiki durumda bu nəyə yarıyar ki? Sən 

həkimsən, özün də yaxĢı bilirsən ki, onun yaddaĢı 

qayıda da bilər, qayıtmaya da bilər. 

     Mələk Vaqif bəyə diqqətlə qulaq asırdı, özü də 

bunları yaxĢı bilirdi, amma heç cür günahkarlıq 

duyğusundan qurtula bilmirdi. 

     Bu vaxt ġaiqin atası da gəldi, Mələk 

bilərəkdən əməliyyatdan qabaq ona deməmiĢdi, 

kiĢinin son vaxtlar ürəyi tez-tez ağrıyırdı. O, 

Mələyə yaxınlaĢıb hər Ģeyi öyrəndi, sonra 

Mələklə bərabər ġaiqin yatdığı palataya gəldilər. 

ġaiq atasını tanımasa da bu yaĢlı, səliqəli geyimli 

kiĢini həkim hesab eləmiĢdi. Amma Əhməd kiĢi 

ona dedi ki, mən sənin atanam oğlum, qəza ilə 

əlaqədar yaddaĢında problem yaranıb, zamanla 

müalicə olunarsan keçib gedər, lazım gələrsə 
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müalicə üçün xaricə də aparacam səni. ġaiq ona 

diqqətlə qulaq asıb heç nə demədi. Mələk  

kədərdən baĢını itirmiĢ ataya ürək ağrısı ilə baxdı: 

  -  Siz narahat olmayın, mən burada ġaiqə necə 

lazımdır baxacağam, 10 gündən sonra evə 

buraxacaqlar, evdə də gəlib özüm baxacağam. 

      Əhməd kiĢi minnətdarlıqla Mələyə baxıb 

təĢəkkürünü bildirdi.  

       10 gün sonra ġaiqi evə buraxdılar, atası onu 

gətirdi, Nərgiz xala onları qapıda qarĢıladı, ġaiqin 

boynunu qucaqlayıb ağladı.ġaiq evə girsə də heç 

nəyi xatırlamırdı. Mələk onu öz otağına apardı ki, 

bəlkə öz Ģəxsi əĢyalarını tanıya. ġaiq otağa göz 

gəzdirib, gülümsədi, divardakı pəfə yaxınlaĢıb 

oyuncaq bir maĢın götürdü, hər tərəfinə baxıb 

Mələyə dedi: 

     - Bu mənim maĢınımdır, bura kim gətirib? 

     - Bura sənin otağındır, o maĢın da elə burada 

idi. 

     - Yox həkim, bura mənim otağım deyil, mən 

burada heç vaxt olmamıĢam. 
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       Mələk dönüb qapının ağzında dayanan 

Nərgiz xalaya baxdı. Qadın dedi ki, ġaiqin 

uĢaqlığı baĢqa evdə keçib, bu evə ikinci sinifdə 

oxuyan vaxtlarında köçüblər. Mələk baĢa düĢdü 

ki, ġaiqin yaddaĢında 20 illik bir vaxt unudulub. 

Ġndi Mələk onun sonrakı müalicəsini davam 

eləmək üçün sabah Vaqif həkimlə 

məsləhətləĢməli idi. Bu haqda Əhməd kiĢi ilə 

Nərgiz xalaya da məlumat verdi. 

    Səhərisi gün xəstəxanada Vaqif həkimlə 

danıĢanda, O, dedi: 

  - Qızım, ġaiq bir az sağalandan sonra onu köhnə 

evlərinin olduğu məhəlləyə aparın, baxın görün 

nələri xatırlayacaq, sonra müalicəsinə bir 

istiqamət verərik. 

     Bu arada Mələk Raufa zəng edib ġaiqin baĢına 

gələnləri danıĢdı, Rauf elə o axĢam ġaiqin yanına 

gəldi, amma ġaiq onu tanımadı. Buna 

baxmayaraq Rauf vaxtaĢırı ġaiqə baĢ çəkirdi. 

     ġaiqin baĢındakı tikiĢlərin yeri tamam 

sağalandan sonra Mələklə Əhməd kiĢi onu köhnə 

məhəlləyə apardılar. Mələk ona dedi: 
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   - ġaiq, xahiĢ edirəm, hər Ģeyə diqqətlə bax, çalıĢ 

çox Ģey xatırlayasan. 

   - BaĢ üstə həkim xanım, çalıĢaram. 

     Onlar maĢından düĢüb, ətrafı bir az piyada 

gəzdilər, aradan keçən 20 ildə bu məhəllə çox 

dəyiĢmiĢdi. Əhməd kiĢi yaĢadıqları köhnə evin 

qarĢısına gəldi, abadlıq iĢləri ilə əlaqədar 

buralarda söküntü iĢləri gedirdi. ġaiq yarı uçmuĢ 

evi, həyətlərini görən kimi tanıdı, bir anlıq evin 

pilləkənlərində oturan atasını da görər kimi oldu, 

Əhməd kiĢiyə tərəf dönüb: 

      - Hə, yadıma düĢdü, sən doğrudan da mənim 

atamsan, bax burada oturmuĢdun, əynində də 

sızıqlı köynək vardı, nə isə düzəldirdin. Bu 

tərəfdə skamya var idi, qonĢularla oturub söhbət 

edərdiz. 

     ġaiq o dövrlə bağlı çox Ģeyləri bu günkü kimi 

xatırlayırdı. Bəlkə də normalda bunların heç 

yarısını da yadına sala bilməzdi. Mələk onun 

qoluna girib, maĢına tərəf gətirdi: 

   - ġaiq, bəlkə sabah sənin qalereyana gedək, 

çəkdiyin rəsmlərə də bax, bəlkə bir Ģeylər 
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xatırladın. Hərçənd ki, məni sevdiyini xatırlaya 

bilmədin. 

      Onlar evə qayıtdılar, Mələk bir az söhbət edib 

öz evlərinə getdi, evdə hamı vəziyyəti bildiyi 

üçün ondan heç nə soruĢmurdular. Mələk 

yeməkdən sonra anasına yaxınlaĢdı: 

    - Ana, ġaiqin yaddaĢı qayıtsa da, qayıtmasa da 

bir sürə sonra mən onunla evlənəcəm, onun bu 

hala düĢməyinə mən səbəb oldum. Həm də 

bilirsən, neçə ildi onu gözlədiyimi. 

      Anası heç nə deməsə də gözlərindən yaĢ 

süzülürdü: 

    - Bilirəm, qızım, sən necə istəyirsən elə də 

olsun, mən atanla danıĢaram. 

      Səhərisi gün Mələk ġaiqi onun qalereyasına 

gətirdi, ordakı iĢçilər vəziyyəti bildikləri üçün, 

sadəcə yaxınlaĢıb görüĢdülər. ġaiq rəsmlərə baxa-

baxa qalereyanı gəzdi, amma bunları nə zaman 

çəkdiklərini xatırlaya bilmədi. 

     Beləcə yarım ildən bir az artıq vaxt keçdi, 

ġaiqin vəziyyətində heç bir dəyiĢiklik yox idi. 

Əlini fırçaya atsa da heç nə çəkə bilmirdi. Mələk 
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ġaiqlə niĢanlanmıĢdı, amma hələ toyun vaxtını 

təyin etməmiĢdilər. Bir gün Mələk ona dedi: 

    - ġaiq, bu rəsmlərin ərsəyə gəldiyi 

emalatxanaya getmək istəyirsənmi, bəlkə bir 

Ģeylər xatırladın. 

    - Sənin buna hələ də ümidin var? Nə deyirəm, 

istəyirsən gedək. 

      Onlar emalatxanaya gəldilər, qapını açıb içəri 

girdilər, hər yeri toz basmıĢdı, hörümçəklər tor 

qurmuĢdu. Mələk küncdəki süpürgəni götürüb 

hörümçək torlarını təmizlədi. ġaiq asta-asta 

emalatxananı gəzirdi, yad adam kimi yarımçıq 

qalmıĢ tablolara baxırdı. Emalatxananın ayaq 

tərəfində xeyli tablo divara söykədilmiĢdi, hamısı 

hazır tablolar idi, amma nədənsə ġaiq onları 

sərgilərə çıxarmamıĢdı. Mələk bir-bir tabloları 

çevirib baxırdı, ġaiq də yanında dayanmıĢdı. 

Mələk lap arxadakı sonuncu tablonun üzünü 

özünə tərəf çevirəndə, ġaiq sanki inildədi. Mələk 

cəld ona tərəf döndü: 

    - Noldu, ġaiq, özünü pismi hiss elədin? 
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      ġaiqin rəngi avazımıĢdı, astaca tablonu 

Mələyin əlindən aldı, dodaqları əsə-əsə:       

    - Bu mənim anamdır, dedi. Qucağındakı da 

mənəm.  

      Mələk ehtiyatla onun üzünə baxıb, soruĢdu: 

    - Sən bu emalatxananı tanıdınmı? 

       - Tanıdım, mən hər Ģeyi xatırladım, Mələk, 

onu burada hiss edirəm, sanki, yanımdadır, 

nəvaziĢli əllərini baĢımda hiss edirəm. Amma 

mən onu heç görməmiĢəm. 

        Mələk heyrətlə ona baxırdı, onu 

danıĢdırmağa çəkinirdi. Beləcə bir neçə dəqiqə 

dayandılar. Sonra ġaiq Mələyə baxıb: 

     - Doğrudan da analar hər zaman, hər Ģeyi hiss 

edərlərmiĢ, elə bil, həyata yenidən doğuldum, 

Mələk.  

     Onlar evə çatanda gün günortanı keçirdi. 

Nərgiz xala yeməyi hazırlayıb onları gözləyirdi, 

üzündə dərin bir kədər var idi. Övladı kimi 

sevdiyi ġaiqin bu halı onu çox üzürdü. 

     Qapı açılanda onları qarĢılamağa çıxdı. ġaiq 

onu görən kimi qucaqlayıb: 
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   - Mən hər Ģeyi xatırladım, Nərgiz xala, dedi. 

     Nərgiz xala çaĢqınlıqla bir ona, bir də Mələyə 

baxdı. Ġçəri keçdilər, Mələk emalatxanada olanları 

ona danıĢdı. Yazıq arvad indi də sevindiyindən 

ağlayırdı. Mələk onu öpüb: 

   - Acından ölürük, Nərgiz xala, gedək yeməkləri 

gətirək. 

     AxĢam Əhməd kiĢi iĢdən gələndə olanları ona 

da danıĢdılar. Yazıq kiĢi sevindiyindən ağlayırdı. 

Gah ġaiqi, gah da Mələyi qucaqlayırdı. Sonra 

ġaiqdən o Ģəkli haradan tapdığını soruĢdu.  

     ġaiq Ģəkli hansı kitabın arasından tapdığını, 

sonra da tabloya köçürdüyünü dedi. Sonra Əhməd 

kiĢi onlara dedi ki, o kitab ġaiqin anasının ən çox 

bəyəndiyi bir əsərdir. Görünür ondan bir xatirə 

qalsın deyə qoyub. 

     AxĢam yeməyindən sonra ġaiq Raufa zəng 

edib olanları ona da danıĢdı, sabah Mələklə onlara 

gələcəklərini dedi. Rauf hələ də qulaqlarına 

inanmırdı, bir də Mələkdən soruĢdu. Sonra dedi 

ki, sabah sizi səbirsizliklə gözləyəcəyik. 
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     Bir neçə gün sonra hər ikisinin valideyinləri 

məsləhətləĢib toy gününü təyin etdilər. 

     Ġndi dəniz kənarında yanaĢı dayanıb yalnız 

ürəklərinin səsini dinləyən bu sevgililər çox 

xoĢbəxt idilər. ġaiq Mələyə baxıb: 

  - Bilirsənmi, əzizim, əvvəllər elə bilirdim ki, 

həyatın mənası məĢhur olmaqda, Ģöhrətdə, 

zirvədə olmaqdadır. Amma, indi anladım ki, heç 

bir Ģöhrət, məĢhurluq ailə xoĢbəxtliyinin yerini 

verməz. Həyatda ən önəmli olan ailə səadətidir, 

sevdiyinlə bir həyatı paylaĢmaqdır. 

 

 

 

BAĞIġLANMAZ   SƏHV 

 

       Elvin anası və atası ilə bərabər ġəbnəmgilin 

həyətinə girəndə artıq cənazə qaldırılırdı. Elvin 

tabutu qaldıranlara yaxınlaĢdı ki, bir tərəfindən 

tutsun. Bu zaman arxadan ġəbnəmin anası Nigar 

xalanın hayqırtılı səsi eĢidildi: 
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   - Çək əlini qızımın tabutundan, qızımı sən 

öldürdün, onun qatili sənsən. 

      Elvin heykəl kimi yerində dondu, baĢını 

qaldıranda hər kəsin təəccüblə ona baxdığını 

gördü. Əlini tabutdan çəkdi, xəcalətindən heç nə 

deyə bilmədi, heç kimə baxmadan dönüb sürətlə 

həyətdən çıxdı. 

       Elvinlə ġəbnəm üç il əvvəl niĢanlanmıĢdılar. 

Elvin Milli Konservatoriyanı bitirmiĢdi, müğənni 

idi. ġəbnəm isə Bakı Dövlət Universitetinin 

Filologiya fakultəsində sonuncu kursda oxuyurdu. 

Toylarını bir il sonra, ġəbnəm universiteti 

bitirəndə edəcəkdilər. Elvin evin tək uĢağı idi, 

sarıĢın, alagöz, arıq, orta boylu bir oğlandı.  

ġəbnəmin isə özündən kiçik iki qardaĢı vardı. 

ġəbnəm ağbəniz, gur Ģabalıdı saçlı, qonur gözlü, 

orta boylu, mütənasib bədənli bir qızdı. 

      Elgün kasıb olduğu üçün özünə yol açmağa 

gücü çatmırdı. Onun üçün tədbirlərə, konsertlərə, 

efirlərə çıxmaq çox çətin idi. Konservatoriyanı 

bitirdiyi vaxtdan bir neçə ay keçsə də heç bir 

mədəniyyət evinə, teatra, restorana və ya Ģadlıq 
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evinə iĢə girə bilməmiĢdi. Bir gün onunla bir 

qrupda oxuyan Natiqlə rastlaĢdı. GörüĢdülər, hal-

əhval tutdular, sonra yaxınlıqdakı çay evində 

oturdular. Elvin Natiqə baxdı: 

     - Neçə vaxtı harda idin, görünmürdün. 

     - Türkiyədə idim, orada bir prodakĢınla iki 

illik müqavilə bağlamıĢam, məni tədbirlərə, 

konsertlərə çıxarırlar, toylara aparırlar. Amma 

qazancın çox hissəsini götürürlər. Ġstəsən səni də 

ora apararam. Orada pul qazanmaq bura baxanda 

asandır. 

     - Gərək evdə deyim, görüm razıdırlarmı. Heç 

bilmirəm ġəbnəm nə deyəcək. Hələ neçə gün 

buradasan? 

     - Ġki gün burdayam, sən də evdəkilərlə, 

ġəbnəmlə danıĢ gör nə deyirlər. 

       AxĢam evdə yeməkdən sonra Elvin söhbəti 

açdı. Atası onu dinlədikdən sonra dedi: 

     - Get, oğlum, özünü sına, iki il elə də uzun 

müddət deyil, iĢini qura bilsən qalarsan, qura 

bilməsən qayıdarsan. 

        Elvin utana-utana atasına baxdı: 
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     - Gərək ġəbnəmlə də danıĢam, sonra narazılıq 

olmasın. 

       Masanı yığıĢdıran anası Elvinə tərəf döndü: 

     - ġəbnəm ağıllı qızdır, anlayıĢla qarĢılayar, 

bilir ki, müğənni ilə evlənir. 

       Səhərisi gün günortadan sonra Elvin 

ġəbnəmlə görüĢüb, dostu ilə olan söhbəti danıĢdı. 

ġəbnəm ona baxıb güldü: 

     - Əlbəttə get, Elvin, iĢini, karyeranı qur, sonra 

evlənək. Amma, Türkiyədə məĢhur olsan məni 

unutma ha. 

     - Sən unudulacaq qız deyilsən, ġəbnəm, sənsiz 

həyat mənə gərək deyil, səni nə qədər sevdiyimi 

bilirsən. 

      Ġki gün sonra Elvin dostu Natiqlə Ġstanbula 

gəld, Natiqin qaldığı evə düĢdü. Səhəri gün 

tezdən Natiq Elvini iĢlədiyi Ģirkətə gətirdi, 

rəhbərliklə tanıĢ etdi. Onlar Elvinin oxuduğu 

mahnıları dinlədilər, səsini çox bəyəndilər. 

Elvinlə iki illik müqavilə bağladılar, Natiq üçün 

qoyulan Ģərtləri ona da izah etdilər. Beləcə Elvin 

yavaĢ-yavaĢ tədbirlərdə, konsertlərdə, 
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restoranlarda oxumağa baĢladı. Qazancı elə də 

çox deyildi, amma dolanıĢığına yetirdi. Natiq 

kimi ona da müvəqqəti istifadə etmək üçün maĢın 

və ev verdilər. ġirkətin studiyalarında mahnılarını 

pulsuz yazdırırdı. Bir müddət sonra Ģirkət 

hesabına ilk albomunu da buraxdı. Amma 

disklərin satıĢından gələn gəliri Ģirkət götürürdü. 

Toylardan gələn gəlirin də cüzi hissəsini ona 

verirdilər. 

    Bir gün Elvin Ģirkətdə olanda ora orta boylu, 

incə qamətli, ağ bənizli, 40-45 yaĢlarında gözəl 

bir qadın gəldi. YaĢına baxmayaraq qadın o qədər 

zərif, yaraĢıqlı və baxımlı idi ki, Elvin gözlərini 

ondan çəkə bilmirdi. Qadının iri, qara, parlaq və 

dərin baxıĢılı gözləri vardı. Gur, qara, iri dalğalı 

saçları çiyinlərinə tökülmüĢdü. Hündür, nazik 

dabanlı ayaqqabılarının üstündə Ģax yeriyirdi. Bu 

gözəl qadına 25 yaĢdan artıq vermək olmazdı. 

Qadını görən kimi içəridəki iĢçilərin hamısı ayağa 

qalxdı, ehtiramla xanımın salamını aldılar. 

Qadının çox iĢgüzar görkəmi vardı, danıĢığında 

bir az sərtlik və hökmranlıq duyulurdu. Qadın 
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otağın yuxarı tərəfindəki divana çatıb səliqə ilə 

əyləĢdi. ĠĢçilərin hamısı ona qulluq etməyə 

çalıĢırdılar. Elvin qadına heyran olmuĢdu, 

bayaqdan bəri durduğu yerdə donub qalmıĢdı. 

Qadın Ģirkətin rəhbərinə tərəf döndü: 

    - Ömər bəy, bu çocuk yenimi? 

       Ömər cəld irəli keçdi: 

    - Evet, Ebru hanım, Azerbeycandan gelmiĢ, 

Natiqin arkadaĢı. Güzel sesi, yorumu var, 

konservatör bitirmiĢ. 

    - Okusun, dinleyelim. 

      Elvin royalın arxasına keçib azərbaycanca bir 

mahnı ifa etdi. Ebru xanım razılıqla baĢını 

tərpətdi: 

    - Sesin bayağı güzelmiĢ, sana uğurlar dilerim. 

      Elvin həyəcanla: 

    - TeĢekkür ederim, Ebru xanım, dedi. 

      Ebru xanım ayağa qalxaraq baĢı ilə Ömər 

bəyə iĢarə etdi və onlar bərabər Ömər bəyin 

kabinetinə keçdilər. Elvin yaxındakı iĢçiyə 

dönərək: 

   - Bu xanım kimdir?- deyə soruĢdu. 
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   - Bu Ģirkətin sahibi və daha bir neçə belə 

Ģirkətlərin sahibidir. 

     Bir neçə gün sonra Ebru xanım təkrar Ģirkətə 

gəldi, Ömər bəylə bir az söhbət etdikdən sonra 

Elvini yanına çağırdı: 

   - Bu akĢam müsafirlerim var, onları əyləndirən 

Ģarkıçılar içerisinde seni de görmek istiyorum. 

    - Elvin sevincək: 

    - Memnuniyyetle, Ebru xanım, dedi. 

      O axĢam Elvin təyin olunmuĢ vaxtda Ebru 

xanımın evinə gəldi, qonaqlar hələ yeni-yeni 

gəlirdilər. Musiqiçilər öz yerlərini tutmuĢdular, 

müğənnilərin çıxıĢlarının ardıcıllığını təyin 

etmiĢdilər. O axĢam Elvinin oxuduğu azərbaycan 

mahnıları qonaqların çox xoĢuna gəlmiĢdi. O 

gündən sonra Elvin vaxtaĢırı Ebru xanımın 

qonaqları üçün oxuyardı.  

     Elvin xeyli vaxt idi ki, nə evlərinə, nə də 

ġəbnəmə zəng eləmirdi. Hər günü dolu idi, demək 

olar ki, heç boĢ vaxtı olmurdu. Qısa müddətdə 

xeyli tanınmıĢ və dinləyiciləri tərəfindən 

bəyənilmiĢdi. Artıq qazancı da pis deyildi. Ebru 
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xanım isə get-gedə Elvinə aĢiq olduğunu hiss 

edirdi. 

     ġəbnəm isə Elvin gedəndən sonra çox 

darıxırdı. Ġlk vaxtlar Elvin iki-üç gündən bir zəng 

eləsə də, sonralar 10-15 gündən bir zəng edirdi. 

ġəbnəm narahat olsa da Elvinin uğurlarına 

sevinirdi. Amma son iki ayda Elvin bircə dəfə 

zəng etmiĢdi: 

   - ġəbnəm, necəsən, bağıĢla xeyli vaxtdır iĢin 

çoxluğundan sənə zəng edə bilməmiĢəm. 

      ġəbnəm incik halda: 

    - Elvin, deyəsən məni bir dəfəlik unutmusan, 

daha yadına düĢmürəm. 

    - Nə danıĢırsan, ġəbnəm, inan ki, gecə yarı evə 

gəlib çıxıram, çox yorğun oluram, həm də gecə 

vaxtı səni narahat etmək istəmirəm. 

    - Elvin, sən gec-gec zəng eliyəndə mən daha 

çox narahat oluram. 

    - Bundan sonra tez-tez zəng edərəm, təki sən 

incimə. 

      Bir müddət Elvin hər həftə ġəbnəmə zəng etsə 

də, sonralar yenə zəng eləməyi unutdu. 
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      Bir gün Ebru xanım ona zəng edib evlərinə 

çağırdı. Elvin onun evinə gələndə axĢama az 

qalırdı. Qapını xidmətçi açdı, Elvin içəri keçdi, 

evdə qonaqların olmadığını görüb  xidmətçidən 

soruĢdu: 

   - Qonaqlar gec gələcək? 

      Xidmətçi nəzakətlə cavab verdi: 

   - Bu gün qonaqlar olmayacaq, Ebru xanım 

təkdir. 

     Elvin salona keçəndə Ebru xanım divanda 

oturmuĢdu, Elvini görüb gülümsədi və qarĢı 

tərəfdəki kresloda yer göstərdi: 

   - HoĢ geldin, keç eyleĢ. Bu gün seninle kısa bir 

sohbetim olucak. 

   - Buyurun, Ebru xanım, dinləyirəm. 

   - Elvin, seninle açık konuĢacam, cevabın net ve 

kısa olsun. Ġstermisin daha da ünlü olasın, 

kliplerin çekilsin, efirlere çıkasın. Kendine ait 

evin, araban, iĢin olsun? 

   - Əlbəttə istəyərəm, Ebru xanım. 

   - Beni beyeniyormusun? 

   - Həm də çox. 
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   - Benimle evlenirmisin? 

     Elvin qulaqlarına inanmadı, bir anlıq baĢı 

hərlənən kimi oldu, həyəcandan yanaqları 

pörtmüĢdü. Dili topuq çala-çala: 

   - Mən sualınızı yanlıĢ eĢitmədim, deyilmi? 

   - Hayır, yanlıĢ eĢitmedin, amma aramızdakı yaĢ 

farkı seni rahatsız ederse, anlayıĢla karĢılarım.  

      Elvin boğazı qurumuĢ kimi qırıq - qırıq dedi: 

   - Sizə yox deyəcək bir kiĢi varmı, Ebru xanım. 

     O gündən sonra Elvin Ebru xanımın evinə 

köçdü. Sonralar Ebru xanım ona ərini xəstəlik 

səbəbindən itirdiyini, 20 yaĢında Əmir adlı bir 

oğlu olduğunu, Almaniyada təhsil aldığını 

danıĢdı. 

    Qısa bir vaxtdan sonra Elvinin mahnılarına 

kliplər çəkildi, məĢhur kanallarda yayımlandı, özü 

tez-tez efirə, veriliĢlərə dəvət aldı. O, artıq 

məĢhurluğunun sərxoĢluğunu yaĢıyırdı. Daha nə 

evlərinə, nə də ġəbnəmə zəng eləmək yadına 

düĢmürdü. Evləndiyini nə valideyinlərinə, nə də 

ġəbnəmə deməmiĢdi.                                                       
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     Aradan keçən bu bir ildə ġəbnəm bir neçə dəfə 

zəng eləsə də, ya telefonu açmamıĢdı, ya da çox 

qısa danıĢmıĢdı.  

 

                                                     ***** 

      ġəbnəm diplomunu alanda da sevincək Elvinə 

zəng etmiĢdi. Amma Elvin soyuq-soyuq onu 

təbrik edib, indi iĢim var sonra danıĢarıq demiĢdi. 

ġəbnəm öz-özlüyündə Elvindən küsmüĢdü, daha 

üzüyünü də taxmırdı. Amma o qədər əzab çəkirdi 

ki, yemək-içməkdən də qalmıĢdı. Anasının 

verdiyi suallara nə cavab verəcəyini bilmirdi. 

    Bir axĢam ġəbnəm ailəsi ilə bərabər televizorda 

türk kanallarının birindən gedən maqazin 

proqramına baxırdı. ġəbnəmin gözü ekranda olsa 

da fikri baĢqa yerdə idi. Birdən kiçik qardaĢı 

qıĢqırdı: 

   - Bacı, bu Elvin deyilmi? 

     ġəbnəm yuxudan ayılmıĢ kimi oldu, ekranda 

Elvinlə yanaĢı dayanan gözəl bir xanımın, 

aparıcının verdiyi suala- evet biz yeni evlendik, 

cavabını eĢitdi. ġəbnəm güclü zərbə almıĢ kimi 
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divana çökdü. Qız sanki Ģokda idi, nə danıĢa 

bilirdi, nə də bir hərəkət edirdi. Anası onu 

qucaqlayıb silkələsə də qızdan səs çıxmırdı, bir az 

sonra isə bayıldı. Atası cəld təcili yardıma zəng 

etdi, anası onun üzünə su vursa da, əl-ayağını 

ovxalasa da ġəbnəm hərəkətsiz idi. 15 dəqiqə 

sonra təcili yardım gəldi, ġəbnəmin göz 

qapaqlarını açıb baxdı, bir neçə iynə vurdu. Bir az 

sonra ġəbnəm gözlərini açdı, ətrafına baxdı, 

amma danıĢmadı. Anası nə qədər sual versə də 

cavab vermirdi. 

       10-12 gün ġəbnəm yataqdan qalxmadı, 

səssiz- səssiz ağlayırdı, anası nə qədər danıĢsa da, 

təsəlli versə də xeyri yox idi. Bir səhər ġəbnəm 

tezdən durmuĢdu, əl-üzünü yuyub mətbəxə keçdi. 

Anası masaya çay-çörək düzürdü. ġəbnəmi görüb 

çox sevindi: 

    - Gəl, qızım, təzə çay dəmləmiĢəm, bir tikə 

çörək ye.  

      ġəbnəm sakitcə oturub, çayını içirdi, bir azdan 

qardaĢları ilə atası da gəldilər. Hamısı ġəbnəmi 

masanın baĢında görüb çox sevinmiĢdilər. 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

Yeməkdən sonra atası iĢə, qardaĢları dərsə 

getdilər. ġəbnəm anasına baxdı: 

    - Ana, istiyirəm mən də çıxam bir az hərlənəm, 

həm də bir iki yerə iĢ üçün müraciət edəm. 

   - Get, qızım, həm eynin açılar, fikrin dağılar, 

həm də bir iĢ taparsan. 

     ġəbnəm geyinib evdən çıxdı, bir az piyada 

gəzdi, sonra marĢrut avtobusu ilə bir parka gəldi. 

Parkda istedadlı əlillərin əl iĢlərindən, 

rəsmlərindən ibarət sərgi var idi.Sərgiyə xeyli 

adam gəlmiĢdi. O maraqla sərgidəki əl iĢlərinə, 

rəsmlərə baxırdı.  Diqqətini taxtadan düzəldilmiĢ, 

naxıĢlı bir neçə kitab qutuları cəlb etdi. 

Qutulardan birini götürüb maraqla üzərindəki 

naxıĢlara baxırdı. Bu zaman yanında dayanmıĢ 

ucaboy bir oğlan ona dedi: 

    - Deyəsən çox xoĢunuza gəlib? 

    - Hə, zərif əl iĢidir. 

    - Mən də çox bəyəndim, birini alacam. 

    - Mən də almaq istəyirəm. 

      Onlar əl iĢinin sahibini çağırıb hərəsi bir qutu 

aldılar. Sonra söhbət edə-edə skamyaların birinə 
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tərəf gəlib oturdular. TanıĢ oldular, oğlanın adı 

Nadir idi, tərcümə mərkəzində iĢləyirdi, üç dil 

bilirdi. Sonra ġəbnəm Nadirə dedi ki, mən də iĢ 

axtarıram, filoloqam, rus və ingilis dillərini 

mükəmməl bilirəm. Nadir sevincək: 

    - Nə yaxĢı oldu, bizdə bir-iki iĢ yeri var, mən 

sabah mərkəzin direktoru ilə danıĢım sizə bir 

xəbər deyərəm. 

      ġəbnəm minnətdarlıqla ona baxdı: 

    - Çox təĢəkkür edirəm, sizə də əziyyət olacaq. 

    - Nə əziyyəti var, siz mənə telefon nömrənizi 

verin, mən sabah sizinlə əlaqə saxlayacam 

      Onlar qalxıb yavaĢ-yavaĢ dayanacağa tərəf 

gəldilər. SağollaĢıb hərəsi öz evinin istiqamətinə 

gedən avtobusa mindilər. ġəbnəm evə çatanda 

saat 5-ə qalırdı. Anası onu qapıda qarĢılayıb: 

    - Harda qaldın, ay qızım, bu vaxtadək ac-susuz 

gəzərlər? 

    - Ana, narahat olma, mən heç acdığımı hiss 

etməmiĢəm. Amma indi biĢirdiyin yeməyin 

qoxusu vuranda hiss etdim ki, möhkəm acmıĢam. 
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    Anası təəccüblə ġəbnəmə baxırdı, bir neçə 

saatlıq gəzintinin qızına belə yaxĢı təsir etdiyinə 

çox sevindi, cəld mətbəxə tərəf getdi: 

   - Qızım, sən əllərini yu, mən də sənə yemək 

çəkim. 

     ġəbnəm yeməyini yeyə-yeyə olanları anasına 

danıĢdı. Anası ġəbnəmin yenidən həyata, 

cəmiyyətə qayıtmasına sevinirdi. 

     Səhərisi gün günortaya yaxın Nadir zəng elədi: 

  - ġəbnəm xanım, mümkünsə günortdan sonra 

sənədlərinizi də götürüb mərkəzə gəlin. 

  - BaĢ üstə, Nadir bəy, gələrəm. 

    Günortadan sonra ġəbnəm mərkəzə gəldi, 

Nadir onu qarĢılayıb direktorun kabinetinə apardı. 

Müdür ġəbnəmlə bir az söhbət etdikdən sonra onu 

mərkəzə iĢə götürdü. ġəbnəm Nadirlə ümumi 

Ģöbəyə gəldi, otaqda 5-6 nəfər iĢçi var idi: ikisi 

50-55 yaĢlarında, üçü isə 25-35 yaĢlarında idilər. 

Nadir ġəbnəmi onlara təqdim etdi: 

    - Dostlar, ġəbnəm xanım bu gündən bizimlə 

iĢləyəcək.  
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      O gündən sonra ġəbnəmin həyatında bir 

canlanma yaranmıĢdı, Elvinin xəyanətinin 

vurduğu yaraları sağaltmağa çalıĢırdı. Nadir ona 

qarĢı çox diqqətli idi, hər vasitə ilə qızın diqqətini 

çəkməyə çalıĢırdı. Bir gün bir bayram tədbirində 

eyni masada oturmuĢdular. ġəbnəm kiminlə 

söhbət edəcəyini bilmirdi, çünki iĢ yoldaĢlarının 

evli olanları həyat yoldaĢları ilə, subayları da 

sevgililəri ilə gəlmiĢdilər. Nadirin də yanında 

yaraĢıqlı, amma hədsiz boyalı bir qız var idi. 

Nadir ġəbnəmin darıxdığını, tək qaldığını 

görürdü, ona görə də stulunu ona yaxın çəkdi: 

    - Deyəsən darıxırsınız, ġəbnəm xanım, nədən 

tək gəlmisiniz? 

    - QardaĢımın iĢləri var idi, ona görə də mənə 

yoldaĢlıq edə bilmədi. 

       Nadir öz-özlüyündə ġəbnəmin sevgilisi 

olmadığını düĢündü, hətta sevindi də. O gündən 

sonra O, ġəbnəmə daha çox yaxınlıq göstərməyə 

çalıĢırdı. Bunu ġəbnəm də hiss edirdi. Elvindən 

əlini üzsə də içində ondan intiqam almaq istəyi 

vardı. Ona görə də Nadirin ona yaxınlıq 
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göstərməsinə etiraz etmirdi. Bir müddət sonra 

aradabir Nadirlə iĢdən sonra gəzməyə də çıxırdı. 

Bəzən bir yerlərdə oturub, çay, kofe içər, söhbət 

edərdilər. Nadir ġəbnəmi nə qədər əyləndirməyə 

çalıĢsa da onun gözlərindəki kədəri anlaya 

bilmirdi. Bir gün səbəbini soruĢanda ġəbnəm 

Elvinlə niĢanlı olduğunu, amma Elvinin 

Ġstanbulda zəngin bir qadınla evləndiyini söylədi. 

  

                                                    ***** 

    Elvin güzgünün qaĢısında son dəfə özünə baxıb 

səhnəyə çıxdı. Bu gün onun ilk solo konserti idi, 

birinci dəfə idi ki, belə böyük bir zalda bu qədər 

tamaĢaçı yalnız onu dinləyəcəkdi. Konserti Ebru 

xanım təĢkil etmiĢdi. Repertuarda həm türk, həm 

də azərbaycan mahnıları yer almıĢdı. KonĢert çox 

coĢğulu keçirdi, Elvinin gözəl səsi, canlı ifaları, 

bir-birindən gözəl Azərbaycan mahnıları 

dinləyicilərə xüsusi zövq vermiĢdi. Hər ifadan 

sonrakı sürəkli alqıĢlar, ona verilən gül dəstələri 

Elvini çaĢdırmıĢdı. Ebru xanım da Elvinin bu 

qədər uğur qazanacağını gözləmirdi. Bu 
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konsertdən sonra Elvin bir çox yerlərdən təkliflər 

almıĢdı, hətta bir-iki filmə də dəvət almıĢdı. Ġndi 

O, evə ancaq gecə yarısı gəlib çıxa bilirdi. Bəzən 

çəkiliĢlərə Ebru xanım da gələrdi, bir az baxar, 

sonra gedərdi. Beləcə daha bir il keçdi. 

    Bu aralarda Ebru xanımın səhhətində 

problemlər yaranmıĢdı, O, tez-tez xəstələnirdi, 

özünü halsız hiss edirdi. Özəl klinikaların birində 

davamlı müalicə götürürdü, amma bu barədə 

Elvinə bir söz demirdi. Xəstəxanada yatdığı 

zamanlarda Elvinə iĢlə əlaqədaq səfərə getdiyini 

deyərdi. Növbəti dəfə xəstəxanadan çıxanda rəngi 

çox solğun idi. AxĢam Elvin evə gələndə Ebru 

xanımı görüb sevindi, onun rənginin solğunluğu 

gözündən qaçmadı. YaxınlaĢıb onu öpdü: 

    - Deyəsən bu dəfə iĢləriniz çox olub, solğun və 

yorğun görünürsünüz. 

      Ebru xanım onun saçlarını qarıĢdırıb: 

    - Evet, bu defa iĢlerimiz çok oldu, bir kaç gün 

dinlenirim, keçib gidər. 

      O gündən sonra Elvin Ebru xanımın zaman-

zaman fikrə getdiyini, az yediyini, daha çox 
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uzanıb dincəlməyə üstünlük verdiyini hiss edirdi. 

Nə olduğunu soruĢduqda isə Ebru xanım: 

    - Son seferimdə bir az soyuklamıĢım, geçər, 

deyirdi. 

      Sonralar Elvinin baĢı film çəkiliĢlərində, 

setlərdə qarıĢırdı, boĢ vaxtlarında isə gənc və 

gözəl aktrisalarla əyləncə mərkəzlərinə gedər, evə 

səhərə yaxın gələr, otağına keçib yatardı. Onun bu 

diqqətsizliyi Ebru xanımın xətrinə dəyirdi. O, 

xəstələndikdən sonra ətrafdakı insanlara qarĢı 

daha həssas olmuĢdu. Hər kəsdən özünə qarĢı 

diqqət, qayğı gözləyirdi. Xəstəliyi barədə oğlu 

Əmirə demiĢdi, amma xahiĢ etmiĢdi ki, Elvinə 

heç nə deməsin. Əmir hər istirahət günü Ebru 

xanımın yanına gələr, onun müalicəsinin necə 

getdiyini diqqətlə izləyərdi. O, da Elvinin anasına 

qarĢı olan soyuqluğunu hiss etmiĢdi. Bir gün bu 

barədə anasına deyəndə Ebru xanım kədərlə 

güldü: 

    - Ben bunu bilmeliydim, O, çok genc, amma 

yine de bana karĢı bu dikkatsızlığı hak etmedim.  
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    - Anne, ben bu akĢam onunla konuĢurum, bu 

gün sahib olduğu her Ģey için sana borclu. 

    - KonuĢ, oğlum, elbet bir sebeb söyler. 

      O gecə Elvin evə yenə səhərə yaxın gəldi, 

qapını öz açarı ilə açıb içəri keçdi. Salonda iĢığın 

yandığını görüb təəccüb etdi. Salondan keçib iĢığı 

söndürmək  istəyəndə divanda oturub film izləyən 

Əmiri gördü, yaxınlaĢıb salam verdi: 

   - Nə əcəb yatmamısan, səhərə az qalır. 

   - Seni bekledim, bu saata kadar nerede idin? 

   - Setdə idim, bilirsən ki, bir dizidə rol almıĢam. 

   - Sana bir kaç sualım olucak. 

   - Buyurun, Əmir bəy, dinləyirəm. 

   - Son zamanlar annemin rahatsız olduğunu 

biliyormusun? 

   - Əlbəttə bilirəm, səbəbini soruĢdum, bir az 

yorğun olduğunu söylədi. 

   - Nədən onunla az ilgiləniyorsun? 

   - Bilirsiniz, mənim iĢlərim çox olur, o üzdən. 

   - Sen onun eĢi degilmisin, nədən asıl səbəbini 

bilmiyorsun? 
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   - Mən bütün iĢlərimi atıb ancaq onula ilgilənə 

bilmərəm ki, bilirsiniz mən indi çox məĢhur bir 

müğənniyəm. Hər gün bir yerlərə dəvət alıram, 

studiyada, setdə oluram. 

    - Öylemi, ama gece klublerinde kızlarla 

eylenmeye vakit buluyorsun. Neden kaç aydır 

annemin hasta olduğunu evde her kes biliyor, sen 

bilmiyorsun. 

     Elvin cavab vermək üçün baĢını qaldıranda 

Ebru xanımın qarĢı tərəfdə dayandığını gördü. O, 

asta-asta yaxınlaĢıb Elvinlə üz-üzə qarĢı kresloda 

oturdu. Əmir anasına baxıb dedi: 

   - Neden kalkdın? 

     Ebru xanım ona baxmadan Elvinə sual verdi: 

   - Sen gece klublerinemi gidiyorsun, benim 

rahatsız olduğumu bile-bile? 

   - Mənim bir az əylənməyə haqqım yoxdurmu, 

Ebru xanım? Əgər çox rahatsız- sınızsa həkimə 

gedin, mən nə edə bilərəm ki? 

     Əmir əsəbi halda ona baxdı: 

   - En azından akĢamları onunla geçire bilirsin. 
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   - Əmir bəy mən tanınmıĢ biriyəm, xəstə baxıcısı 

deyiləm. 

     Ebru xanımla Əmir Elvinin nankorluğundan 

heyrətə gəlmiĢdilər. Əmir əsəbi halda: 

   - Bu gün sahip olduğun her Ģey için anneme 

borclusun, seni ünlü eden O degilmi? 

    - Bəli odur, danmıram, amma artıq mənim öz iĢ 

həyatım, çevrəm və cəmiyyətdə öz yerim var. 

      Ebru xanım hirslə Elvinə qıĢqırdı: 

    - Def ol benim evimden, bir daha da gözlerime 

görünme. 

      Elvin qulaqlarına inanmırmıĢ kimi bir neçə 

saniyə dayandı, sonra bir az kinayəli Ģəkildə: 

    - Siz bilirsiniz, get deyirsiniz gedərəm, bir də 

ki, mənim daha sizə ehtiyacım yoxdur, dedi. 

       O, öz otağına çıxdı, paltarlarını çamadanına 

yığıb aĢağı düĢərək sağollaĢmadan qapıdan çıxdı. 

MaĢınının qapısını açanda Əmirin səsini eĢitdi: 

     - O araba senin deyil. 

        Elvin cavab vermədən maĢının qapısını 

örtdü, çamadanını götürüb darvazadan çıxdı. Bir 
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taksiyə minib Natiqin evinə gəldi, zəngi basdı, 

Natiq gözlərini ovxalıya-ovxalıya qapını açdı: 

    - Xeyir ola, qardaĢım, səhərin gözü açılmamıĢ. 

    - Sonra danıĢaram, bir-iki gün səndə qalacam. 

      Elvin içəri keçib divanda əyləĢdi, Natiq isə 

mətbəxə keçib çaynikin altını yandırdı. Otağa 

qayıdıb Elvinlə üz-üzə oturdu, sonra onun 

çamadanına baxıb: 

   - Ebru xanımın evindən qovuldunmu? - deyə 

soruĢdu. 

     Elvin baĢını tərpətdi, sonra olanları Natiqə 

danıĢdı. Natiq heyrətlə ona baxıb dedi: 

  - Daha sənə deyiləcək bir sözüm yoxdur, necə 

bu qədər nankor ola bildin, elə bilirsən ki, iĢlərinə 

davam edə biləcəksən? 

  - Niyə də yox, indi özüm yetəri qədər 

qazanıram, heç onlara ehtiyacım da yoxdur. 

  - Sən elə san, sabah görəcəksən. 

  - Mən bir-iki gün sənin evində qala bilərəm də, 

özümə normal bir ev tutub çıxacam. 

  - Əlbəttə qala bilərsən, o nə sözdü. 
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                                              ***** 

      ġəbnəm Elvinin onu tərk etdiyini Nadirə 

danıĢdıqdan sonra bir müddət hər ikisi susdular. 

Nəhayət Nadir dilləndi: 

   - Həyat davam edir, ġəbnəm, səni tərk edən 

birisi üçün göz yaĢı tökməyinə dəyməz. Bir gün 

gələr yenidən sevərsən, amma səni gerçəkdən 

sevəni. 

   - Nadir, aradan il yarımdan artıq vaxt keçib, 

mən də unutmağa çalıĢıram, təkrar sevə 

biləcəyimə isə inanmıram. 

    Zaman keçdikcə Nadir ġəbnəmi sevdiyini hiss 

edirdi,amma ona necə deyəcəyini bilmirdi. 

ġəbnəm də bunu hiss edirdi, amma qəlbi hələ 

susurdu. Yaxın dost idilər, hər yerə bərabər 

gedirdilər. Bir gün bərabər bir tədbirə getmiĢdilər, 

tədbirdən çıxanda Nadir cəsarətini toplayıb 

ġəbnəmə sevgisini etiraf etdi. ġəbnəm kədərlə 

ona baxdı: 

    - Bilirəm, Nadir, deməyinə ehtiyac yoxdur. 

    - Mən cavabını bilmək istəyirəm. 
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    - Səni aldatmaq istəmirəm, bilirsən ki, xətrini 

çox istəyirəm, amma bu sevgi deyil. 

    - Olmasın, ġəbnəm, sənə məni sev demirəm, 

evlənməyimizə razı ol deyirəm. Zamanla hər Ģey 

yoluna düĢər. 

    - Tələsmə, Nadir, qoy bir az daha vaxt keçsin. 

    - Sən necə istəyirsən, elə də olsun, mən nə 

qədər desən gözləyərəm. 

      Onlar dayanacağa qədər bərabər gəldilər, 

burada ġəbnəm yolun qarĢı tərəfində 20-30 addım 

yuxarıdakı dayanacağa keçməli idi. Nadirlə 

sağollaĢıb aralandı, yavaĢ-yavaĢ yuxarı tərəfə 

gedirdi ki, yolu oradan keçsin. Gözünün qabağına 

Elvinin ona öz sevgisini necə etiraf etdiyi gəldi, 

fikirli- fikirli iĢıqfora baxmadan yolu keçəndə 

sürətlə gələn maĢının əyləcinin kəskin səsinə 

baĢını qaldırdı və o anda maĢının üstünə yıxıldı, 

oradan da sürüĢüb yerə düĢdü. MaĢının səsinə 

hamı maĢına tərəf döndü, sonra da maĢının 

ətrafına yığıldılar. Sürücü çaĢqınlıqla günhkar 

olmadığını, qızın qəfildən qarĢısına çıxdığını 

deyirdi. Nadir də yaxınlaĢdı, birdən yerdə 
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uzanmıĢ ġəbnəmi gördü. Cəld yaxınlaĢdı, onun 

baĢını qaldırdı, çağırdı, amma ġəbnəmdən səs 

çıxmadı. 

     Nadir təcili yardımın səsinə baĢını qaldırdı. 

ġəbnəmi xəstəxanaya gətirdilər, həkimlər 

yoxladıqdan sonra onun öldüyünü söylədilər. 

Nadirin az qalırdı ürəyi partlasın, nə edəcəyini 

bilmirdi. Həkimlərdən biri ona baxıb: 

    - Nəyinizdir? deyə soruĢdu. Yaxınlarına xəbər 

verin gəlib aparsınlar. 

      Nadir key-key ġəbnəmə baxırdı. Sonra onun 

çantasından telefonunu çıxarıb atasına zəng elədi, 

olanları danıĢdı. Yarım saat sonra ġəbnəmin 

cənazəsini evlərinə gətirdilər. 

                                                   ***** 

    Elvin səhər tezdən hansı iĢ yerinə getdisə ona - 

daha burada iĢləmirsiniz, dedilər. AxĢama tərəf 

film çəkilən meydançaya gəldi. Rejissor onu 

görüb yaxınlaĢdı: 

   - Siz daha bu filmə çəkilmirsiniz, dedi. 

      Elvin Natiqin "sabah görəcəksən" sözünün 

əsil mənasını indi anladı. Rejissorla sağollaĢıb evə 
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gəldi. Natiq çıxmağa hazırlaĢırdı, onu görüb 

dayandı: 

    - Nə tez qayıtdın, yoxsa hər yerdən 

qovalandınmı? Mən sənə demiĢdim, indi nə 

edəcəksən? Daha sənə kimsə burda iĢ verməz. 

    - Bir -iki gün baĢqa yerlərdə iĢ axtaracam, 

mənim kimi məĢhur birinə iĢmi qəhətdir. 

    - Özünü yorma, Ebru xanımın bir zəngi ilə səni 

iĢdən atarlar. 

    - Ġstanbulda hər yer onlara aid deyil ki. 

    - Uğurlar, qardaĢım, get axtar. 

      Elvin iĢ üçün hara müraciət edirdisə, özü 

demiĢkən, o qədər məĢhur idi ki, onun iĢ 

axtardığını görən, anında Ebru xanımın 

köməkçisinə zəng edirdi. Qısa bir danıĢıqdan 

sonra: 

   - Üzgünüz, Sizi iĢə ala bilmərik, deyirdilər. 

      AxĢam evə gələndə Natiqə olanları danıĢdı. 

Sonra da: 

   - Deyəsən mən Bakıya qayıdası olacam, dedi. 

   -  Mən də elə düĢünürəm, qayıtsan yaxĢıdır. 
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   - Gedim, bəlkə ġəbnəmlə barıĢa bildim, səhv 

elədiyimi, peĢman olduğumu deyərəm. Məni çox 

sevirdi, bəlkə bağıĢladı. 

    - Ġnanmıram, Elvin, ġəbnəm qürurlu qızdır, 

səni bağıĢlamaz. 

      Ġki gün sonra Elvin Bakı aeroportunda 

təyyarədən düĢdü, evlərinə gəldi, ata-anası iĢdə 

olduqları üçün evdə heç kim yox idi. Çamadanını 

qoyub evdən çıxdı, dostlarına zəng eləyib onlarla 

görüĢməyə getdi.  

      AxĢama saat 6-dan sonra evlərinə gəldi, ata-

anası evdə idilər, onunla xeyli soyuq görüĢdülər. 

Elvin anasını qucaqlayıb: 

    - Evə gəldiyimə sevinmirsənmi, ana, dedi. 

    - Ata-anan olduğu indimi yadına düĢdü? 

    - Elə demə, ana, siz həmiĢə mənim yadımda 

idiniz, sadəcə iĢ-güc çox olurdu. 

      Atası ona baxaraq kinayə ilə: 

    - ĠĢin-gücün bittimi, dedi. Bəlkə niyə gəldiyini 

bizə də deyəsən. 

      Elvin onları nə qədər incitdiyini indi baĢa 

düĢdü, amma nəyi isə dəyiĢmək artıq gec idi. O, 
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baĢına gələnləri olduğu kimi danıĢdı. Atası 

istehza ilə ona baxdı: 

    - Bizə qarĢı elədiyin nankorluq az idi, o qadına 

da nankorluq etdin. Ġndi nə edəcəksən? 

    - Heç nə, burada iĢ axtaracam, gedib 

ġəbnəmdən də üzr istəyəcəm. Siz də mənimlə 

bərabər getsəniz bəlkə bağıĢlayar. 

    - Gedib nə deyəcəyik, ay namərd, söz deyiləcək 

yer qoymusan ki? 

      O axĢam Elvin valideyinlərinə çox yalvardı, it 

kimi peĢman olduğunu söylədi. Nəhayət anasının 

ona yazığı gəldi: 

    - Sən get yat, ay oğul, mən çalıĢaram atanı yola 

gətirim. 

      Səhərisi gün günortaya yaxın onlar 

ġəbnəmgilə gəldilər. 

 

 

 

                                P O V E S T L Ə 

R 
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                                      BĠTMƏYƏN  

MƏHƏBBƏT 

 

       Bu gün Elgünlə Günelin həyatlarında ən xoĢ 

və unudulmaz bir gün idi. Günelin oğlu Fəridlə, 

Elgünün qızı Səmanın toy məclisi çox Ģən keçirdi. 

Hər iki tərəfin dost-tanıĢları, qohum-əqrəbaları 

rəqs eləməkdən yorulmurdular. Gənclərin 

üzündəki xoĢbəxtlik və sevinc ifadələri 

valideyinləri də xoĢbəxt etmiĢdi. Elgün Günelə 

baxıb: 

    - Biz həyat yolumuzu birləĢdirə bilməsək də, 

övladlarımız birləĢdirdilər, dedi. 

     Günel gülümsədi: 

   - Allahın məsləhətinə Ģükür. 

     Günelin həyat yoldaĢı Vasif söhbətə qarıĢdı: 

   - Sizin böyük məhəbbətiniz övladlarımızda 

davam elədi, taleyin gərdiĢinə bax. 

     Elgünün xanımı Tünzalə onlara yaxınlaĢdı: 
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   - Doğrusu elə bilirdim ki, belə hadisələr ancaq 

filimlərdə olur, amma həyat doğrudan da çox 

qəribədir. Təki balalarımız xoĢbəxt olsunlar. 

 

                                                    ***** 

       Elgünlə Günel Bakıdakı uĢaq evlərindən 

birində böyümüĢdülər. Elgün 1970-ci ildə 

doğulmuĢdu, 4 yaĢı olanda ata-anasını bir 

avtomol qəzasında itirmiĢdi. Günelin isə anası o 

doğulanda vəfat etmiĢdi, atası da körpə Güneli 

uĢaq evinə vermiĢdi, 1-2 il ayda bir dəfə gəlib 

görüĢürdü, sonralar daha gəlmədi.  

       UĢaq evlərinə uĢaqlar müxtəlif səbəblərdən 

düĢürlər: kimini vicdansız valideyinləri gətirib 

verirlər, kiminin valideyinləri ya təbii fəlakətdən, 

ya da müxtəlif qəzalardan həyatlarını itirmiĢ 

olurlar, bəzilərini də küçələrdən tapıb gətirirlər. 

Bu evlər atılmıĢ, kimsəsiz uĢaqların sığınacaq 

yerləridir. Burada uĢaqlar yaĢ həddinə görə 

qruplara bölünürlər. Məktəb yaĢına çatan uĢaqlar 

yaxınlıqdakı məktəblərdə təhsil alırlar. BoĢ 

vaxtlarında isə təmizlik iĢləri ilə məĢğul olurlar, 
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müxtəlif məĢğələlərdə olurlar, televizora baxırlar, 

oyun oynayırlar. Burada rəqs, ingilis dili, 

kompyuter, idman, musiqi, aĢpazlıq, dərzilik, 

bacarığlı əllər və s. dərnəklər var. Hər bazar 

günləri isə valideyinləri olan uĢaqların 

valideyinləri ilə görüĢü olur. Bu günlər onların 

həyatında ən xoĢ günlər sayılır, valideyinləri 

olmayan və atılmıĢ uĢaqlar üçün isə həsrət və 

niskilin bayram etdiyi gün olur.  

     UĢaq evlərində uĢaqlar 18 yaĢa qədər qalırlar, 

sonra kimisi qohumlarının yanına, kimisi hərbi 

xidmətə, kimisi ali təhsil məktəblərinə gedirlər. 

Ali məktəbə daxil olanların bəxti gətirir, çünki 5 

il yataqxana ilə təmin olunurlar. Getməyə yeri 

olmayan uĢaqlar isə bir müddət burada qalmağa 

davam edirlər. Bu sığınacaqlarda əsas məqsəd 

həm kimsəsiz uĢaqları qorumaq, həm də onları 

cəmiyyətə yararlı vətəndaĢ kimi yetiĢdirməkdir. 

UĢaq evlərində az sayda olsa da gələcəyin 

həkimləri, müəllimləri, sənət adamları, 

idmançıları və s. yetiĢir. 
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        Bəzən buradakı balacalar öz ailələrinə 

qaytarılır, amma ailələrini istəməyərək yenidən 

uĢaq evlərinə dönürlər. Zatən ailələri onları 

sevsəydiilər heç əvvəlindən uĢaq evinə 

verməzdilər. UĢaqlar qayğıya, sevgiyə çox həssas 

olduqları üçün ailələrindəki soyuq münasibəti 

görüb, uĢaq evini öz evlərindən üstün bilirlər. 

      UĢaq evlərini tərk edən yeniyetmələr yaĢayıĢ 

yeri və iĢ axtarıĢında çətinliklərlə qarĢılaĢırlar. 

Yüngül yolla qazanc əldə etmək istəyi onları pis 

iĢlərə əl atmağa məcbur edir. 

    Bəzi hallarda uĢaq evlərindən çıxan uĢaqlar ya 

küçə uĢaqlarına qoĢulurlar, hardasa iĢ tapıb 1-2 

manat qazanırlar, ya da ehtiyac ucbatından 

həbsxanalara, əxlaqsızlıq yuvalarına düĢürlər. 

Əksər hallarda uĢaq evlərini tərk edənlər 

cəmiyyətin ən baxımsız, ən ümidsiz üzvləri 

olurlar. UĢaq evlərindən kənara atıldıqları ilk 

gündən baĢlanan problemləri onları həyatları 

boyu tərk etmir. Bu uĢaqlar yaĢadıqlarına belə 

peĢman olurlar və ətrafdakı hər kəsə nifrətlə 
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baxırlar. YağıĢlı havalarda zirzəmilərdə yatırlar, 

bəziləri isə iĢlədikləri yerlərdə bir küncdə yatırlar. 

     Nigah sənədləri olmayan valideyinlər,qeyri-

qanuni doğulan uĢaqlarını uĢaq evinə təhvil 

verirlər. Doğum evlərində anaları tərəfindən 

imtina olunmuĢ uĢaqlar da uĢaq evlərinə 

yerləĢdirilir. Zaman keçdikcə onlar boya-baĢa 

çataraq özləri öz həyat tərzlərini qaydaya salırlar. 

Hər il neçə nəfər uĢaq evlərini tərk edirsə, bir o 

qədər də yenidən daxil olur. 

     Həyatda bizə hamıdan çox dayaq olan, yaxın 

olan, ən çox güvənə biləcəyimiz Ģəxs anadır. 

Amma təəssüf ki, bütün analar belə olmur. 

Övladlarını taleyin ixtiyarına tək tənha buraxan, 

ana adına ləkə gətirənlər də çoxdur. Məsum 

körpələrini uĢaq evlərinə, zibil yeĢiklərinə, yol 

kənarlarına atanlar kimi. Bəzən küçələrə, zibil 

yeĢiklərinə atılan uĢaqları it-piĢik yeyir. Yalnız 

özlərini düĢünüb, ötəri hissləri üçün, bu uĢaqların 

gələcəyini düĢünmədən doğulduqları andan 

onların bədbəxtliyinə hökm verirlər. Qeyri-qanuni 

uĢaq dünyaya gətirən bu "qadınlar" öz 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

hərəkətlərindən deyil, uĢağından, onu cəmiyyətə 

çıxarmaqdan utanırlar və uĢağından canını 

qurtarmağa çalıĢırlar. Bu yetimlərin, atılmıĢların 

ata-anaları- tərbiyəçiləri, bacı-qardaĢları isə 

onlarla bir yerdə böyüyən uĢaqlardır. Müəyyən 

səbəblər üzündən dünyasını dəyiĢən uĢaqların 

dəfn mərasimini müdiriyyət yerinə yetirir. 

     Yetimlik bir uĢağın nəvaziĢdən, sevgidən, 

qayğıdan, maddi dəstəkdən məhrum olmasıdır. 

Yetimlik onları dili gödək edir. Onlar həyatın 

bütün amansızlıqları və məhrumiyyətləri ilə üz-

üzə qalırlar. Bu uĢaqlar atılanda dərdlərinin, 

həsrətlərinin bələyinə bükülüb atılırlar. Onların 

bütün həyatları nazsız, sevincsiz, sevgisiz, 

kimsəsiz keçər. Onları əzizləyən, öpən, oxĢayan, 

qayğısına qalan, xəstələnəndə qulluq edən 

yoxdur. Ünvanları yetimxana olar.Yetimlik adı 

onların üzərində həyatları boyu ləkə, günah və 

lənət olar. Bu uĢaqların gözləri daim yollardadır, 

onlar çox danıĢmırlar, susqun olurlar. Deyirlər ki, 

həyatda ən böyük hayqırtı sükutdur. Bu uĢaqlar 

həyatları boyu nəvaziĢin, isti yuvanın, mehriban 
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ailənin həsrəti ilə yaĢayırlar. UĢaq vaxtlarından 

həyatın çətinlikləri, haqsızlıqları ilə üzləĢirlər. 

Ġnsanların sərt, kobud münasibətlərinə məruz 

qalırlar. 

     Küçələrdə yaĢamağa məhkum olanlar, 

küçələrdə yatır, küçələrdə yeyir, dilənir, maĢın 

ĢüĢələri yuyurlar. Bəzən elə vicdansızlara rast 

gəlirlər ki, onlara zəhmət haqqı vermək əvəzinə, 

söyüb, təhqir edib, qovalayırlar. Ac qalanda 

onlara bir tikə çörək verən belə olmur. 

      UĢaq evlərinə ən çox sağlamlıq imkanları 

məhdud uĢaqlar tərk edilirlər. 

      Heç bir uĢaq evi ailəni əvəz edə bilməz. Az da 

olsa elə uĢaq evləri var ki,ordakı iĢçilər uĢaqlara 

qarĢı çox qəddardırlar. O insanlar düĢünmürlər ki, 

bu uĢaqların dar günlərində, çətin zamanlarında 

onlara dayaq duracaq, əllərindən tutacaq 

kimsələri yoxdur, sadəçə öz kiçik dünyalarında 

bir ümid var. Onlar hər gün kimlərinsə yolunu 

gözləyirlər. Ən böyük arzuları isə ailə qurmaq, 

sənət sahibi olmaq, xoĢbəxt yaĢamaqdır. 
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     Həyatın çox təzadları var: kimi övlad həsrəti 

ilə ağlayır, kiminsə də övladı atıldığı üçün 

ağlayır. Bu uĢaqlar düĢüncəsiz, vicdansız 

valideyinlərinin cəzasını cəkirlər. AtılmıĢ uĢaqlar 

ömür boyu psixoloji zədələrdən əziyyət çəkirlər, 

atalı-analı uĢaqlara həsədlə baxırlar. 

      Vicdansız analar düĢünmürlər ki, bu uĢaqların 

günahları nədir ki, onları həyatın, taleyin 

hökmünə buraxıram. 

     Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam 

demiĢdir: 

- UĢaqlar cənnət meyvələrindən biridir. 

- UĢaq qoxusu cənnət qoxularındandır. 

- UĢaqlarınızı çox öpün, hər öpüĢdə cənnətdəki 

dərəcəniz yüksəlir. 

- UĢaq sevgisi cəhənnəm atəĢinə qarĢı pərdədir. 

- UĢaqlara yaxĢılıq etmək, siratı keçməyə 

səbəbdir. 

- UĢaqlarla bərabər yeyib-içmək cəhənnəmdən 

qurtuluĢdur. 

- Cənnətdəki Sevinc sarayına ancaq uĢaqları 

sevindirənlər girər. 
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- Övladınıza qulluq edin, övladlarınızın sizdə 

haqqı var. 

- UĢaqsız evin bərəkəti olmaz. 

                                                     ***** 

 

      Elgünlə Günel hələ 14-15 yaĢlarından bir 

birlərini sevirdilər, tək arzuları oxuyub bir sənət 

sahibi olmaq, ev almaq, sonra ailə qurub xoĢbəxt 

yaĢamaq idi.  Günel Elgündən 1 yaĢ kiçik idi, 

sarıĢın, uzun saçları kürəyinə tökülən, mavi gözlü, 

orta boylu, arıq, amma gözəl bir qızdı. Elgün isə 

qaraĢın, ucaboy, iti baxıĢlı, qıvrım saçlı, təmkinli 

və ciddi bir oğlan idi. UĢaq evindəki çox qızların 

ondan xoĢu gəlirdi. Elgün orta məktəbdə 

oxumaqla bərabər bir neçə dərnəkdə eyni vaxtda 

müxtəlif sənətlər öyrənirdi: həm rəsm, həm 

musiqi, həm kompüter, həm rus dili, həm də 

ingilis dili. Bir neçə musiqi alətində mükəmməl 

çalırdı. BoĢ vaxtlarında qara qələmlə ya 

dostlarının rəsmlərini, ya da öz fantaziyasını 

çəkərdi. Amma arzusu Neft Akademiyasına daxil 

olmaq, yaxĢı neft mütəxəssisi olmaq idi. Günel də 
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orta təhsillə bərabər kompüter, aĢpazlıq, rus dili, 

ingilis dili dərnəklərinə gedirdi. Çox gözəl 

yeməklər, Ģirniyyatlar biĢirirdi. Onların bir- 

birlərini sevdiklərini uĢaq evində çox az adam 

bilirdi. Bilənlərdən biri də uĢaq evinin müdürəsi 

Gülnaz xanım idi. Bir gün O, Elgünlə Güneli 

çağırıb xeyli məsləhət verdikdən sonra dedi: 

   - ĠnĢaallah hər Ģey yolunda getsə, zamanı 

çatanda toyunuzu eləməyə hər cür kömək 

eləməyə çalıĢacam. 

     Elgünlə Günel müdürəyə təĢəkkür edib 

kabinetdən çıxdılar, nə olursa olsun heç bir zaman 

ayrılmayacaqlarına bir-birinə söz verdilər. 

Bərabər həyətə düĢüb bir skamyada oturdular, 

daha münasibətlərini heç kimdən gizlətmək 

istəmirdilər. Elgün onun dəniz kimi dərin və mavi 

gözlərinə baxıb: 

     - Günel, bilirsən ki, bu il məktəbi bitirəcəm, 

hələki sənədlərimi ali məktəbə verməyəcəm, 

əsgərliyə gedəcəm, qayıdandan sonra Allah 

kərimdir. 
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    - Sən necə istəyirsən elə də olsun, mən səni nə 

qədər desən gözləyəcəm, sən qayıdanadək mən də 

orta məktəbi bitirəcəm, sənədlərimi ali məktəbə 

verəcəm görək nə olur. 

     1988-ci ildə Elgün orta məktəbi bitirdi, iki ay 

sonra hərbi xidmətə ĢağırıĢ aldı və komissarlığa 

getdi. Komissarlıqdan qayıtdıqdan sonra Günelə 

bir həftədən sonra hərbi xidmətə gedəcəyini dedi. 

Günelin gözləri dolmuĢdu: 

     - Elgün bilirsən ki, burada səndən baĢqa heç 

kimim yoxdu, mən il yarım necə 

gözləyəcəm,gözləməklə vaxt keçməz ki. Düzdü 

burada müəllimlərlə, tərbiyəçilərlə münasibətim 

çox yaxĢıdı, amma sənsiz neyləyəcəm. 

    - Ağlama, Günel, il yarım elə də çox vaxt deyil 

ki, göz açıb-yumunca keçəcək, o zamanadək sən 

də orta məktəbi bitirərsən, sənədlərini 

universitetlərin birinə verərəsən.  

    - Demək asandı, amma dözmək çətindi. Təki 

sən sağ-salamat xidmətini baĢa vur gəl, sonra 

görək baĢımıza nə gəlir. 
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    - ĠnĢaallah, Günel, hər Ģey yaxĢı olar. Sən 

dözümlü qızsan, biz nələrə dözmədik ki, zatən hər 

günümüz həsrət, nisgil dolu olmadımı. 

   - Elədi, Elgün, biz çox acılar çəkdik, hələ 

qarĢıda nələr çəkəcəyimiz bəlli deyil. 

                                   Gedirsən bu gün, uzaqdır 

səfər, 

                                   Ayrıiıq baĢlarkən baĢlar 

əzablar. 

                                   Həsrətlə əzabı zəncirlər 

bağlar, 

                                   Mənim bu qəlbimə dolar 

ağrılar.   

   - Allahdan ümid kəsilməz, inĢaalah qayıdaram 

yenə birlikdə olarıq. Daha gecdir, mən gedim 

müdürə ilə də danıĢım. 

     Elgün Gülnaz xanımın otağına gəlib bir həftə 

sonra hərbi xidmətə gedəcəyini söylədi. Bir həftə 

sonra isə hərbi xidmətə yola düĢdü. Onu Kəlbəcər 

rayonuna göndərdilər.    

                                                  **** 
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     Kəlbəcər rayonu — Azərbaycan 

Respublikasında inzibati ərazi vahididir. Ġnzibati 

mərkəzi Kəlbəcər Ģəhəridir. 

Kəlbəcər dəniz səviyyəsindən 1500-3800 metr 

yüksəklikdə, Tərtər çayı vadisində, Kiçik Qafqaz 

dağlarında yerləĢir. Rayon zəngin flora və 

faunaya malik təbiət muzeyidir. Kəlbəcər inzibati 

rayon kimi 8 avqust 1930-cu ildə yaradılmıĢdır. 

Ərazisi 1936 kvadrat kilometr, əhalisi 64 min 

nəfərə yaxındır, 129 kəndi var. 

Kəlbəcər çay üstündə qala deməkdir, ən qədim 

insan məskənlərindən biridir. Bu ərazidə ibtidai 

insanın təĢəkkül tapması və formalaĢması 

dördüncü geoloji dövrlə bağlıdır. Bu dövr isə 4 

milyon ildən artıq bir tarix deməkdir  

Kəlbəcər rayonunun gözəl və zəngin təbiəti, 

yeraltı və yerüstü sərvətləri, münbit torpaqları 

vardır. 

Relyefi daglıqdır: Murovdağ, GamıĢdağ, Böyük 

Hinaldağ, Dəlidağ burada yerləĢir. 

Tərtər ölkəmizin ən böyük çaylarından biridir 

onun yuxarı axarı və qolları Levçay, Tutqunçay, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r
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Bazarçay Xaçınçay rayon ərzisindən baĢlanır. 

Böyük və Kiçik Alagöllər, Zalxagöl və Sərsəng 

su anbarı rayon ərazisindədir. 

   Kəlbəcər dağlarından baxanda Yerevan 

görünür. Kəlbəcər və Laçın dağları Azərbaycanı 

qoruyan təbii divarlardır. Kəlbəcər Dağlıq 

Qarabağa nərdivandır. 

Kəlbəcər rayonu Qərbdə Ermənistan respublikası, 

Ģimalda DaĢkəsən, Göy-Göl, Goranboy, Ģimali-

Ģərqdə Tərtər, Ģərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda 

Laçın rayonları ilə həmsərhəddir. Kəlbəcər Ģəhəri 

Bakıdan təxminən 450 km qərbdə, Bərdə - Ġstisu  

avtomobil yolunun kənarında, Tərtər çayı 

sahilində, sıldırım qayalıqlar üzərində yerləĢir. 

Azərbaycanın cənnət məkanı olan Kəlbəcər 

rayonunun ərazisini baĢdan-baĢa gülüstan 

adlandırmaq olar, zəngin meĢələr diyarıdır. Otuz 

mindən artıq bulağı olan, ilin bütün dövrlərində, 

hər çeĢmə baĢında qonağı olan Kəlbəcər rayonu 

təbiətin muzeyidir.  

Rayon ərazisində 4 mindən artıq bitki növü bitir 

ki, bunlardan da 200-ü dərman 
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bitkisidir.Sinəsindən qarı-qırovu, zirvəsindən 

tufanı-çəni heç zaman əskik olmayan Murovun 

Ģıltaqlığı, hər il yamacları qonaq-qaralı olan 

Dəlidağın saysız-hesabsız gülü-çiçəyi aləmə 

bəllidir. Təbiətin Kəlbəcərə bəxĢ etdiyi min bir 

nemətdən biri də bizi dünyaya tanıdan və loğman 

kimi neçə milyon insanı sağaldaraq həyata 

qaytaran dirlik suyu – Ġstisudur. 

1988-dən 1992-dək Kəlbəcərlilər qeyrətlə 

vuruĢmuĢdular, bir qarıĢ da torpaq verməmiĢdilər. 

 Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin qadınları 1991-ci 

ildə 11 nəfər silahlı erməni quldurunu tərksilah 

edib, əsir götürmüĢdü. Təəssüf ki, belə Ģücaətlərə 

baxmayaraq, yerli adamlar respublika rəhbərliyi 

tərəfindən heç bir kömək, qayğı görmədilər. 

1992-ci ilin aprelin 8-də Ağdaban kəndi 

ermənilərin amansız hücumlarına dözə bilmədi, 

iĢğal olundu.ĠĢğala qədər kəlbəcərlilər min əzab-

əziyyət çəkdilər, sarsıntılı, səksəkəli günlər 

yaĢadılar.  

     Kəlbəcərə hücüm noyabrın 27-də olub, 26-da 

Müdafiə Naziri əmr verib ki, ordu və texnika 
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Laçından çıxarılsın.Həmin vaxt Laçında 4500 

müdafiə əsgəri, xeyli də texnika olub. Onunla 

həm Laçını, həm də Kəlbəcəri müdafiə etmək 

olardı. 10 hərbi post bir gündə boĢaldıldı.  

Respublika rəhbərliyindən qayğı görməyən ərazi 

bir ucdan boĢalırdı. DüĢmənlərimiz isə fürsəti 

əldən vermir, əsaslı müqavimətə rast gəlmədikləri 

üçün günbəgün irəliləyirdilər.  

1993-cü ilin mart ayı bu bölgəyə qara gəldi. 

DüĢmənlər strateji əhəmiyyətli bir neçə 

yüksəkliyi tutdular. Təkəqaya, Zağalar, Çıraq 

kəndlərinə soxulub evlərə od vurub, dinc əhalini 

diri-diri yandırdılar. Ən əhəmiyyətli Keçiliqaya 

yüksəkliyinə sahib çıxdılar. 1993-cü ildə 

Respublika rəhbərliyinin xəyanəti nəticəsində 

Kəlbəcər düĢmənlərə təhvil verildi, xəyanətin, 

satqınlığın qurbanı oldu. Aprelin 2-də Kəlbəcər 

artıq erməni quldurlarının əlində idi. 

Kəlbəcər rayonunun iĢğalı o vaxt üçün Qarabağ 

müharibəsində Azərbaycanın ən böyük hərbi-

strateji məğlubiyyəti idi. Bununla Dağlıq 
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Qarabağın Ermənistana birləĢdirilməsi faktiki 

olaraq baĢa çatdı. 

      Kəlbəcər iĢğal olunmuĢ rayonlar arasında 

Azərbaycanın ən böyük yaĢayıĢ məntəqəsidir. 

Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənarda yerləĢən 

Kəlbəcər rayonunun iĢğal edilməsi nəticəsində 

dinc əhaliyə vəhĢicəsinə divan tutulub, yerli əhali 

min illər boyu yaĢadığı ata-baba torpağından 

qovularaq didərgin salınıb. 

1999-cu ildən Kəlbəcər rayonu ərazisində 

ermənilərin məskunlaĢdırılmasına baĢlanılıb. 

Hazırda Kəlbəcər rayonunda olan məcburi 

köçkünlər Bakı, Sumqayıt, Gəncə və 

Azərbaycanın 44 rayon və Ģəhərində 

məskunlaĢmıĢlar.  

 

                                                  ***** 

 

      1988-ci ilin iyun ayında hərbi xidmətə gələn 

Elgün üç ay təlimdən sonra kəĢfiyyat dəstəsinə 

düĢdü. HəmiĢə cəsur kəĢfiyyatçılar haqqında 

kitabları maraqla oxuyar, filmləri maraqla 

https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/1999
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izləyərdi. Ġndi çox sevinirdi ki, kəĢfiyyatçı kimi 

xidmət edəcək. 

     KəĢfiyyatçı- siyasi mövqelərə təqdim etmək 

üçün məlumat toplamalı, təhlil etməlidir, 

izlənmiĢ, taktika məzmunlu iĢlənmiĢ məlumatları 

birləĢdirməlidir.  

    - hər dövlətin təhlükəsizliyinə, bütövlüyünə, 

içdən və xaricdən gələ biləcək təhdid və təhlükə 

haqqında məlumat yığmalıdır;  

    - dövlət üçün rəqib, və ya rəqib ola biləcək 

adam, təĢkilat-quruluĢlar, dövlətlər haqqında açıq 

və ya bağlı qaynaqlardan məlumat yığıb, təhlil 

etməlidir;  

    - ölkə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

qərar mexanizmlərinə lazımlı məlumatın toplayıb 

çatdırmalıdır;   

     - rəqibin zəif və güclü cəhətlərini aĢkara 

çıxarmalıdır. 

       Rəqibin zəif cəhətlərini öyrənmək- ona 

haradan zərbə vurmağı bilmək üçün, güclü 

cəhətini öyrənmək isə- onun sizi həmin sahəyə 
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çəkib aparmasına, döyüĢü həmin meydanlarda 

keçirməsinə imkan verməmək üçün lazımdır.  

        Rəqibin zəif cəhətləri - onun problemləri, 

arzuları, istəkləri, təmənnaları, tələbatları, əziz 

bildiyi Ģeylər və Ģəxslər, məqsədləri və s. Güclü 

cəhətləri- əlaqələri, imkanları, bilik sahələridir.  

KəĢfiyyatçı vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmaq üçün 

rəqibi barədə zəruri informasiyalara malik 

olmalıdır. 

       KəĢfiyyat agentləri- görünməz əllər, gizli 

fəaliyyət göstərən, bəzən bir ölkəni xilas edən 

zirək, ağıllı və tədbirli qəhrəmanlardır. 

      Qədimdə bu iĢi tacirlər, səyyahlar, dərviĢlər, 

daha sonra diplomatlar görüblər. Yalnız XX əsrin 

əvvəllərində dünya ölkələri ayrıca kəĢfiyyat 

qurumu yaratmağa baĢlayıblar. Hazırda hərbi 

kəĢfiyyat, əks kəĢfiyyat, xarici kəĢfiyyat və ya 

sadəcə kəĢfiyyat qurumları var. 

Elgün kəĢfiyyatçı kimi xidmət etməsilə qürur 

duyurdu. 

 

                                                   ***** 
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       Elgünün əsgərliyə gəldiyi vaxtlar ölkədə 

vəziyyət çox gərgin idi, Ermənistandan 

Azərbaycanlıları qovmağa baĢlamıĢdılar. Bakıda 

meydan hadisələri hər gün davam edirdi.   

 XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər 

Ġttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra 

dəyiĢikliklər baĢ verdi. Belə bir Ģəraitdə ermənilər 

özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki 

himayədarlarının köməkliyi ilə ―Böyük 

Ermənistan‖ ideyasını həyata keçirmək üçün 

yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 

dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.Heç Ģübhəsiz, 

ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, 

Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə 

və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmıĢdı. 

      1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarına ərazi iddiaları baĢ qaldırdığı vaxtdan 

Kəlbəcər rayonu amansız döyüĢlər meydanına 

çevrilib. Ġlk vaxtlar iĢğalçılara qarĢı zəif 

silahlanmıĢ, tələsik təĢkil olunmuĢ yerli 
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özünümüdafiə dəstələri döyüĢürdülər. Vahid 

komandanlıq olmadığından bu döyüĢlər kortəbii 

xarakter daĢıyırdı və böyük itkilərlə müĢayiət 

olunurdu.  

Rayon mərkəzi də daxil olmaqla bir çox kəndlər 

erməni təcavüzü ilə qarĢı-qarĢıya 

qalmıĢdı.Qarabağa çox yaxın olan 

Kəlbəcər erməni təcavüzündən kifayət qədər 

əziyyət çəkib 

     Ermənilər niyə məhz Kəlbəcəri hədəf almıĢdı? 

 Bir məsələ var ki, Kəlbəcər əldən çıxsaydı, 

Ağdamın, Füzulinin, Qubadlının, Cəbrayılın 

iĢğalına yol açılırdı. Bu artıq Qarabağın iflası 

demək idi. 

Ermənilərin “arzuları” o idi ki, Kəlbəcəri tutmaqla 

bu ərazilərə çıxış əldə etsinlər.1988-ci ildən 

baĢlayan elan olunmamıĢ müharibədə Kəlbəcər 

camaatı qeyrətlə vuruĢaraq 1993-cü ilin 

aprelinədək təpədən dırnağacan silahlanmıĢ və 

havadarlarına arxalanan erməniləri torpaqlarına 

yaxın qoymadılar, düĢmənə bir qarıĢ da torpaq 

vermədilər. 
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Elgün belə bir gərgin vaxtda Kəlbəcərin Zəylik 

kəndindəki qərargahında kəĢfiyyatçı kimi xidmətə 

baĢladı. O, kəĢfiyyat qrupunun üzvü kimi ona 

verilən bütün tapĢırıqları məsuliyyətlə yerinə 

yetirməyə çalıĢırdı. KəĢfiyyat dəstəsinin rəhbəri 

ondan çox razı idi. Elgün kəĢfiyyat zamanı 

dəfələrlə yaralansa da öz iĢini çox sevirdi. 

      Elgünün xidmət etdiyi qərargahın rəisi 

Rüstəm ağsaçlı, hündürboy bir kiĢi idi, 65-70 

yaĢlarında olardı. O, bütün ömrünü Vətənin 

müdafiəsinə həsr etmiĢ, qanlı cəbhələrdə saçlarını 

ağartmıĢdı. Onun enli və qabarıq sinəsində böyük 

qəhrəmanlıqların parlaq niĢanları, bədənində 

Vətən uğrundakı döyüĢlərdə alınmıĢ yaraların 

yerləri qalmıĢdı. O, ciddi baxıĢlı, gur səsli, 

məğrur duruĢlu, təmkinli biri idi. Adi zamanda 

gülərüz, mehriban idi, öz əsgərlərini ata kimi 

sevirdi, onların dərdlərinə kədərlənir, sevinclərinə 

sevinirdi, onların qələbələri ilə fəxr edirdi. 

      Rüstəm komandir Elgünü çox sevirdi, onun 

fərasətli bir kəĢfiyyatçı olduğunu bilirdi. Bir gün 

O, kəĢfiyyatçıları çağırdı ki, yeni tapĢırıqları 
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versin. KəĢfiyyat dəstəsinin uĢaqları qərargaha 

toplaĢdılar, Elgün də onların arasında idi. 

Komandir onu görəndə çox sevindi, son tapĢırığın 

icrası zamanı baĢına gələnləri dinlədi, sonra dedi: 

     - Ġndi necəsən, yenə kəĢfiyyata gedəcəksənmi, 

yaraların incitmir ki? 

       Elgün qürurla komandirə baxdı: 

     - Onsuz da bir gün öləcəyik, yoldaĢ komandir, 

əmr edin. 

       Komandir razılıqla baĢını tərpədib əlini 

Elgünün çiyninə qoydu: 

     - Sənə bir kəĢfiyyat tapĢırığı versəm, inanıram 

ki, yerinə yetirə bilərsən. 

       Elgün qulaqlarına inanmadı: 

     - Siz məni kəĢfiyyat dəstəsinin rəhbərimi təyin 

edirsiniz? 

     - Niyə də yox, oğlum, sən bu iĢə layiqsən. 

       Elgün sevincək: 

     - Əlbəttə, yerinə yetirə bilərəm, komandirim, 

əmr edin. 

     - Elə isə xəritəni aç. 
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        Elgün cəld xəritəni açdı və rəisi dinləməyə 

baĢladı. 

     - Qərargahımızın yerləĢdiyi yeri tap, bax 

bizdən 30-4o km irəlidə, Ģimal-qərbdə olan yalı 

aĢacaqsan, dərəni keçib, bir az irəlidəki meĢəyə 

girəcək, hər zaman meĢənin qərbinə tərəf hərəkət 

edəcək, düĢmənin mövqeyini, piyadalarının 

vəziyyətini, yolları, artilleriyanın səhəddin hansı 

tərəfində yerləĢdiyini  müəyyən edəcəksən. Arxa 

ilə cəbhə arasındakı hərəkət və əlaqəni 

öyrənməyə çalıĢacaqsan, bunula da kəĢfiyyat 

vəzifəni yerinə yetirmiĢ olacaqsan. Komandir bir 

neçə qeydlər də əlavə etdikdən sonra, əmri bir də 

təkrar etdi və diqqətlə Elgünün gözlərinə baxdı. 

O, bu baxıĢla Elgünün daxilini, qəlbini oxumaq 

istəyirdi. Elgünün baxıĢlarında adəti üzrə sərtlik 

vardı. Komandir Elgünün baxıĢlarında 

həmiĢəkindən daha dərin əzm, qətiyyət və 

ciddiyyət oxudu. Sonra soruĢdu: 

    - Hə, Elgün müvəffəqiyyətə ümidin varmı? 

    - Hər zamanki kimi, yoldaĢ komandir. 
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    - Siz Zar, Əlibayramlı, Zivel kəndləri 

istiqamətində gedəcəksiniz. Zar kəndinə qədər 

maĢınla gedəcəksiniz oradan dağ yolu ilə davam 

edəcəksiniz. MaĢın sizi orada gözləyəcək. O 

istiqamətdə əməliyyat aparacaq qüvvələrimizin 

hərəkəti bu kəĢfiyyatdan asılıdır. KəĢfiyyat 

taqımından sənə 4 nəfər veriləcək, buradakı 

uĢaqlardan hansına daha çox güvənirsənsə onları 

da seç, yaxĢı məlumatlarla dönüĢünü gözləyirəm. 

      Elgün kəĢfiyyat əmrini bir də təkrar etdi və 

çevik bir hərəkətlə dabanı üzərində hərlənərək, 

sərt addımlarla qərargah rəisinin yanından çıxdı. 

      AxĢama tərəf Elgün 4 nəfərlə bərabər yola 

çıxdı, Zar kəndinin kənarında maĢından düĢdülər, 

yalı aĢdılar, dərəni keçdilər, keçdiyi yolların hər 

addımını yoxlaya-yoxlaya meĢəyə girdilər. Onlar 

indi bayaqkından da ehtiyatla irəliləyir və düĢmən 

qüvvələrinin yerləĢdiyi səmti müĢahidəyə çox 

əlveriĢli olan, meĢə kənarındakı böyük qayalığa 

doğru gedirdilər. Onlar üzlərini örtmüĢ, dağ 

mühitinə uyğun geyinmiĢdilər. KəĢfiyyatçıların 

iki nəfəri sağla, iki nəfəri isə solla bir-birindən 
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40-50 addım məsafədə irəliləyirdilər, Elgün də 

ortada irəlidə, qayalığın yanındakı hündür bir 

ağaca doğru gedirdi. 

     YavaĢ-yavaĢ axĢam düĢürdü, xəfif küləkdən 

titrəyən yarpaqların, kolların xıĢıltısından baĢqa 

bir səs eĢidilmirdi. Ətraf o qədər sakit, səssiz idi 

ki, ayaq altında qalan çöplərin ən kiĢik Ģıqqıltısı 

bərk səs kimi qulağı cingildədir, vahiməli 

həyəcan doğururdu. 

      Elgün çox irəlidə idi, o tapĢırığı yerinə yetirib 

qurtarmaq üzrə idi, o artıq hündür ağacın dibinə 

yetiĢmiĢdi, yoldaĢları da öz müĢahidə nöqtələrinə 

çatırdılar. Elgün özündən xeyli aralıda olan 

yoldaĢlarına iĢarələr verirdi. Lakin bir anda hər 

yer uğuldadı, atəĢ səsləri, güllə-baran, tüstü ətrafı 

bürüdü. Elgün yoldaĢlarını tüstülərin arasında 

itirdi. Ġki nəfər düĢmən kəĢfiyyatçısı Elgünü 

aradan çıxardı. 

     DüĢmən əsgəri qarĢısında əsir getmək, diri 

ikən tərksilah edilərək düĢmən tərəfinə aparılmaq 

çox ağır idi. Elgün irəlidə gedir, iki nəfər düĢmən 

kəçfiyyatçısı da onu təqib edirdi. O, ölümü 
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əsirlikdən daha üstün hesab edirdi. O, bilirdi ki, 

tezliklə düĢmən kəĢfiyyatçısı onu qərargah rəisinə 

təhvil verəcək, rəis də ona yaxınlaĢıb təhqirlə 

gülümsəyəcək, bütün hərbi sirrləri ondan bircə-

bircə tələb edəcəklər. Susduğu üçün onu 

incidəcəklər, ondan heç bir cəzanı 

əsirgəməyəcəklər. Elgün fikirləĢdikcə nəfəsi 

daralır, bədənində ağrılar gəzirdi. 

     O, iki ay əvvəl ayağından yaralanıb, sürünə-

sürünə düĢmən güllələri altından çıxarkən bu 

qədər əzab çəkməmiĢdi.  

     Elgün baĢıaĢağı irəliləyirdi. Onlar dağ 

yolundan qarĢıdakı açıqlığa çıxarkən soyuq külək 

əsirdi. Onlar kiçik bir çayın kənarına gəldilər, 

sonra kiçik yalı aĢaraq düĢmən cəbhəsinin ön 

hissəsinə çatmalı idilər. Elgün gəldiyi yollarda hər 

tərəfə diqqətlə baxır, bir kəĢfiyyatçıya xas olan 

dəqiqliklə nəyin harda yerləĢdiyini bilmək 

istəyirdi. O, onu təqib edənlərə dönərək su içmək 

istədiyini bildirdi. Erməni əsgərləri silahlarını 

çiyinlərindən asmıĢdılar, əlləri boĢ idi, bir- biri ilə 

danıĢırdılar. Elgünə su içməkyə icazə verdilər, 
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Elgün daĢın üstündən əyilib su içərkən gözucu 

ermənilərə baxdı, onların biri kənardakı daĢın 

üstündə oturmuĢdu, o biri isə Elgünə baxırdı. 

Elgün çayın iki addımdan sonra harasa aĢağıya 

töküldüyünü baĢa düĢmüĢdü, ayın iĢığı suyun 

səthinə düĢürdü. Öz-özünə ölmək-ölməkdi, 

əsirlikdən ki, yaxĢıdı deyə bir göz qırpımında 

aĢağıya tullandı.  

      Ermənilər qıĢqıra-qıĢqıra onun ardınca 

güllələri yağdırırdılar, qayalar səsdən əks-səda 

verirdi. Ermənilər bilmədilər ki, güllə Elgünə 

dəydi, yoxsa yox, onlar Elgünü gözdən itirdilər. 

      Elgünün yoldaĢları isə güllələri, qumbaraları 

qurtarıncayadək düĢmənlə vuruĢmuĢ, sonra 

yaralanan yoldaĢlarını da götürərək geri 

dönmüĢdülər. Elgünü düĢmənə əsir vermək onlara 

ağır gəlirdi.  

       KəĢfiyyatçılar qoca komandirin qarĢısında 

dayanaraq hesabat verirdilər. Ermənilərin Elgünü 

əsir götürdüklərini, sonra ondan bir xəbərləri 

olmadığını dedilər. Komandir baĢını aĢağı 

salmıĢdı, kəĢfiyyatın müvəffəqiyyətsizliyi ağır 
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deyildi, ikinci kəĢfiyyat qrupu yollamaq olardı. 

Amma Elgünün əsir düĢməsi... O, birdən baĢını 

qaldıraraq qətiyyətlə dedi: 

     - Elgün ölər, amma sirr verməz, Vətəni 

satmaz. 

       Elgün isə Zar kəndinə qayıtmıĢ, kənd 

camaatından maĢın istəmiĢdi. Kənd cavanlarından 

biri onu köhnə bir Villis ilə Zəylikdəki qərargaha 

gətirmiĢdi. 

       Komandir kəĢfiyyat taqımı komandirinə yeni 

bir kəĢfiyyatın aparılması əmrini verərkən qürurla 

dolu bir səs onu diksindirdi: 

     - KəĢfiyyat əmri yerinə yetirilmiĢdir, yoldaĢ 

komandir, tapĢırıq ödənilmiĢdir. 

       Qərargah rəisinin sözü yarımçıq qaldı, onun 

qarĢısında dayanan Elgünün qürurla baxan qara 

gözləri parıldayırdı. Qoca komandirin sevincdən 

gözləri yaĢardı, O, Elgünü qucaqlayaraq: 

     - Sənə ölüm yoxdur, oğlum, sənin kimi 

oğulları olan Vətən basılmaz.       

 

***** 
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        Elgün hərbi xidmətə gedəndən Günelin günü 

ağlamaqla keçirdi, O, Kəlbəcər tərəfdə qanlı 

döyüĢlər getdiyini bilirdi. Elgün həftədə bir dəfə 

komandirin otağından uĢaq evinin müdürəsinə 

zəng edər, onunla danıĢar, Güneli telefona 

çağırmasını xahiĢ edərdi. O da Güneli çağırar, özü 

isə otaqdan çıxardı ki, rahat danıĢsınlar. Gülnaz 

xanım son vaxtlar çox kövrək olmuĢdu. UĢaq 

evindən hərbi xidmətə gedən və Elgün kimi cəbhə 

bölgəsində xidmət edən daha 3-4 nəfər gənc var 

idi. Onlar da vaxtaĢırı müdürə xanıma zəng edər 

danıĢardılar, çünki, uĢaq evinin müdürəsini və 

tərbiyəçilərini öz valideyinləri hesab 

edirdilər.Zatən onlardan baĢqa kimləri vardı ki, 

bu uĢaqların taleyi ilə ancaq onlar 

maraqlanırdılar. 

     Günel hər dəfə Elgünlə danıĢandan sonra bir 

gün çox kədərli olurdu. Elgün nə qədər desə də ki, 

hər Ģey yaxĢıdır, məndən nigaran olma, Günel 

özünə gələ bilmirdi. Asta səslə telefona 

pıçıldayırdı: 
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Sayıram bitməyən uzun - 

uzun günləri, 

Sanki zaman dayanmıĢ 

ayrılıq baĢlayalı. 

Xəyalınla söhbətim yola verir 

günləri, 

Təkrar görüĢümüzə bəslərəm 

ümidləri. 

 

                                                 ***** 

       Elgün növbəti kəĢfiyyat zamanı yenə 

yaralanmıĢ və iki həftə əvvəl sağalaraq yenə 

cəbhəyə qayıtmıĢdı. O Günellə bir neçə dəfə 

danıĢmaq istəsə də fikrindən daĢınmıĢdı, onu 

kədərləndirmək istəməmiĢdi.        

      Bir neçə gün sonra Elgün 4 nəfərlə yeni 

tapĢırıqla növbəti kəĢfiyyata getdi. Bu dəfə Zar 

kəndi istiqamətində, sərhəddə yaxın yüksəkliklərə 

getməli idilər. Gecə çox qaranlıq idi, güclü külək 

əsirdi, yağıĢ yağırdı, ayaqları gah sürüĢür, gah 

dirənir, gah da nəyəsə iliĢirdi. Əynlərindəki 

paltarlardan su süzülürdü. Qaranlıqda kollar, 
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ağaclar qəribə fiqurlarda görünürdülər, sanki canlı 

idilər, ona elə gəlirdi ki, gah tərpənirlər, gah da 

hoppanırlar. Belə vaxtda Elgüngil həm əsəblərini 

saxlamalı, həm də özlərini qallüsinasiyalardan 

qorumalı idilər. Bu gecə onun ürəyi çox narahat 

idi, amma komandirdən aldığı tapĢırığı da yerinə 

yetirməyə çalıĢırdı. O heç vaxt düĢməni zəif, 

qorxaq və axmaq hesab eləmirdi. DüĢmənlə qəfil 

rastlaĢa biləcəyini düĢünüb dar cığırla getməyə 

baĢladılar. YağıĢ bir az səngidi, buludlar 

seyrəlməyə baĢladı, ay iĢığı ətrafı bir az 

aydınlatdı. QarĢıdakı kolda tərpəniĢ oldu. Elgün 

bir anlıq düĢündü-görən neçə nəfərdirlər. O 

yerdəki izlərə baxıb araĢdırmağa çalıĢırdı, yaxĢı 

bilirdi ki, normalda bir addım 70-75sm olur, bir 

az iĢgüzar yeriĢdə 80sm, iti yeriĢdə isə 90sm olur. 

Kolun ətrafındakı izlərə diqqətlə baxıb onların 

100sm və daha artıq olduğunu gördü. YağıĢlı 

havada ayaq səslərinin eĢidilməyəcəyini bildikləri 

üçün, buradan keçənlər qaça-qaça keçmiĢdilər. 

Ġzlər gah ardıcıl olur, gah da qarıĢırdılar. Elgün 

onların 3-4 nəfər olduğunu düĢünürdü. Ġzlərdən 
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ikisi ziqzaq Ģəkilli idi, ya ağır yük aparırdılar, ya 

da qoca idilər. Elgün onların izi ilə gedib kim 

olduqlarını, nə daĢıdıqlarını, nə etmək 

istədiklərini aydınlaĢdırmaq qərarına gəldi. 

      Bir azdan qarĢıdakıların siluetləri göründü, 

öndə gedən orta boylu, güclü biri idi, çiynində bir 

az yük var idi, dəstəyə rəhbərlik etdiyi bəlli idi. 

Aradabir geri qalıb, izlənib-izlənmədiklərini 

yoxlayırdı, sonra yenə önə keçirdi. Bir saata yaxın 

idi ki, Elgüngil onları izləyirdilər, ürəyi sürətlə 

döyünürdü, hərbi hissədən xeyli aralanmıĢdılar, 

onları görsələr ancaq öz güclərinə güvənə 

bilərdilər. Elgün yoldaĢlarından çox irəlidə idi, 

demək olar ki, onları görmürdü. Artıq irəlidə 

gedənlərə xeyli yaxınlaĢmıĢdı, ayaq səsləri 

eĢidilməsin deyə çəkmələrini çıxarıb, boynundan 

asdı. Ayaqyalın getmək daha çətin idi, tezliklə 

corabları cırıldı, ayağını daĢlar əzirdi. O irəlidə 

gedənlərə bir az da yaxınlaĢıb dayandı, bir az 

dincəlib, nəfəs alması lazım idi. Bir az sakitləĢib 

qərar qəbul etməli idi. QarĢıdakılar da dincəlmək 

üçün dayanmıĢdılar, amma oturmadılar, ağır-ağır 
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nəfəs aldıqları eĢidilirdi. Elgün kolların ardında 

dayanıb onları izləyirdi. Adamlar az sonra 

yollarına davam elədilər, Elgün də onların 

dalınca. Onlar ermənicə sakit-sakit danıĢırdılar, 

Elgün heç nə baĢa düĢə bilmirdi. Bir az daha 

getdikdən sonra qarĢıda ermənilərin yerləĢdiyi 

hissə göründü. Elgün arxaya dönüb yoldaĢlarına 

iĢarə vermək istəsə də onları görmədi. Deyəsən 

qaranlıqda yoldaĢları onu gözdən itirmiĢdilər.  

       Ġrəlidəkilər hərbi hissəyə çatdıqları üçün 

Elgün dayanıb nə edəcəyini düĢünürdü, çünki, 

dağın bu hissəsində ermənilərin yerləĢdiyindən 

xəbəri yox idi. Bura sərhəddə çox yaxın idi. Sonra 

bir az daha irəli gedib ətraflı məlumat toplamaq 

qərarına gəldi. O,əyilə-əyilə kolların birindən o 

birisinə keçib ermənilərin yığıĢdıq- ları yerə 

yaxınlaĢdı. Burada yağıĢdan qorunmaq üçün 

müvəqqəti kiçik çadırlar qurulmuĢdu. Bir az 

müĢahidə edəndən sonra baĢa düĢdü ki, çadırın 

ikisində silah-sursat var, birində bölüyün rəhbəri 

yerləĢib, amma baĢa düĢə bilmirdi ki, niyə 

meĢənin bu hissəsində yerləĢiblər. Bir saata yaxın 
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Elgün müĢahidə etdiyi kolun arxasında oturub 

izləyirdi. Bir də gördü ki, 7-8 nəfər əllərində yük 

onun olduğu təpəyə tərəf gəlirlər, yaxınlığına 

çatanda dayandılar, gətirdiklərini yerə məsafə ilə 

basdırmağa çalıĢırdılar. Elgün baĢa düĢdü ki, 

onlar əraziyə mina basdırırlar. Artıq geri dönmək 

zamanı idi, O, bu məlumatı təcili komandirinə 

bildirməli idi. Elə yerindən təzəcə qalxmıĢdı ki, 

ayağının altından çıxan daĢ səs-küylə aĢağı 

dığırlandı. Ermənilər bir anda silahlarını götürüb 

ona tərəf qaçdılar. Elgün bayaqdan ayaqyalın 

gəldiyi üçün ayaqlarının altı yaralanmıĢdı, sürətlə 

qaça bilmirdi, çəkmələrini geyinməyə isə vaxt 

yox idi. Tezliklə ermənilər ona çatıb tutdular, 

əllərini bağlayıb böyüklərinin olduğu çadıra 

gətirdilər. Erməni komandir ona azərbaycanca bir 

neçə sual verdi: 

    -  Buralara niyə gəlmisən, kəĢfiyyatçısanmı? 

       Elgün onun qırmızı sifətinə baxıb: 

    - Yox, nə kəĢfiyyatçısı, adi əsgərəm, hərbi 

hissədən qaçmıĢam, daha dözə bil- mədim 

çətinliyə. 
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      Komandir daha bir neçə sual verdikdən sonra 

onu gətirən əsgərə dedi: 

    - Apar o birilərin yanına, sabah görək 

kimdirlər, nəçidirlər. 

      Elgünü çadırların birinə gətirdilər. Çadırı elə 

tələsik qurmuĢdular ki, möhkəm olmadığı, 

tezliklə söküləcəyi bəlli idi. Yəqin ki, gecənin 

qaranlığından, yağıĢlı havadan istifadə edib 

sərhəddi xəlbətcə keçmiĢdilər, iĢlərini bitirən kimi 

çadırları söküb gedəcəkdilər. Burada, əsirlikdə bir 

neçə nəfər azərbaycanlı gənclər də var idi, onların 

da əlləri-ayaqları bağlı idi, yerdə oturmuĢdular. 

Onlar Elgünə baxıb heç nə demədilər, gözlədilər 

erməni çadırdan çıxsın. Sonra ona baxıb iĢarə ilə 

haradan gəldiyini soruĢdular. Elgün çadırın 

qarĢısındakı erməni əsgərini göstərib, susmalarını 

xahiĢ etdi. Bir az tanıĢlıqdan sonra Elgün onların 

Əli Bayramlı kəndindən olduqlarını, gecələr 

ətrafıyoxladıqlarını öyrəndi, amma özünün 

kəĢfiyyatçı olduğunu demədi.  Beləcə onlar iki 

saat burada qaldılar. Elgün çadırın qapısından, 

sağ-soldakı cırıqlarından ətrafda olanları 
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müĢahidə edirdi. Çadırın arxasının gəldiyi təpəyə 

tərəf olduğunu dəqiqləĢdirdi. BaĢa düĢmüĢdü ki, 

gözətçi aradabir harasa gedir, getməsi ilə gəlməsi 

arasında 5-10 dəqiqə vaxt keçir, bu müddətdə 

çadır nəzarətsiz olur. Elgün bu barədə 

yoldaĢlarına məlumat verdi: 

 - UĢaqlar, necə olursa olsun bunlar bizi buradan 

aparmamıĢ qaçmalıyıq. 

Əsgərlərdən biri: 

- Əl-ayağımız bağlı necə qaça bilərik?  

 - ÇalıĢıb bir təhər açmalıyıq, hərə öz oturduğu 

yerə diqqətlə baxsın görək kəndirləri nə ilə kəsə 

bilərik, kənarı iti daĢ olsa yetər. 

Onlar oturduqları yeri diqqətlə gözdən keçirdilər, 

birinin oturduğu yerdən bir az aralı yerdə yastı, 

kənarı kələ-kötür əl boyda bir daĢ vardı. Onu 

Elgünə göstərdi, Elgün razılıqla baĢını tərpədib 

dedi: 

- Bir az çətin olacaq amma iĢə yarayar. 

      Gözətçi növbəti dəfə harasa gedəndə Elgün 

ehtiyatla oğlanın yaxınlığındakı daĢa tərəf 

yumalanmağa çalıĢdı, çünki, əlləri arxadan bağlı 
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idi, yaxınlıqdakı yoldaĢları da kömək eləyirdilər. 

O, daĢa çatıb götürdü, bir təhər arxası 

yaxınlıqdakı oğlana tərəf döndü, əli ilə onun 

əllərinin bağlandığı kəndiri yoxlayıb ehtiyatla 

daĢın kələ-kötür tərəfi ilə kəsməyə çalıĢdı. Bu iĢ 

çox yorucu olsa da kəndiri kəsə bildi. Sonra 

oğlana dedi: 

    - Hə, dostum indi sən çox ehtiyatla, diqqət 

çəkmədən mənim əlimi açmağa çalıĢ. 

      Beləcə onlar bir-birlərinin əllərini, ayaqlarını 

açdılar, sonra hərəsi öz yerində əvvəlki kimi 

oturdu, indi ancaq gözətçinin aralanmasını 

gözləmək lazım idi. Elgün minalanmıĢ sahəni 

gördüyü üçün yolun istiqamətini təyin etdi. Yarım 

saat sonra onlar əsirlikdən qaçdılar, hava soyuq 

idi, yağıĢ gah yağır, gah  dayanırdı, külək də bir 

yannan imkan vermirdi. Ətrafda hər Ģey 

islanmıĢdı, yollar, cığırlar palçıq olduğu üçün 

yerimək çətin idi. Bəzən elə çıx duman gəlirdi ki, 

bir neçə addımlıqda heç nəyi görmək olmurdu. 

Elgüngil çox sakit gedirdilər, ancaq iĢarələrlə 

danıĢırdılar, dincəlmədən, aclıqdan üzülərək 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

kənar yollarla səhərə yaxın öz hissələrinə gəldilər. 

YoldaĢları onları görüb çox sevindilər. 

     Elgün əynini dəyiĢmədən komandirin yanına 

gəlib bütün baĢına gələnləri, gördüklərini danıĢdı 

və əsirlikdən onunla bərabər gələnlər barədə 

məlumat verdi. Qoca komandir onu bağrına basıb, 

öpdü: 

     - Oğlum, sağ-salamat gəldiyinə çox sevindim, 

sən o qədər mühüm bir məlumat gətirmisən ki, 

bunun üçün sənə mükafat düĢür. 

     - TəĢəkkür edirəm, yoldaĢ komandir, 

borcumdur. 

       Elgün və onunla gələnlər yuyunub, 

yeməklərini yeyəndən sonra Elgün onları 

komandirin yanına gətirdi: 

      - YoldaĢ komandir, bu uĢaqlar Əli Bayramlı 

kəndindəndirlər, verilən tapĢırığı icra etmək üçün 

gedərkən yolu azıblar. Oraya da ermənilər təzə 

gəliblər. O ərazilərdə ermənilərin olmadıqlarına 

arxayın olduqları üçün ehtiyat tədbirləri 

görməyiblər. Mənim kimi əsir götürülmüĢdülər. 

       Komandir uĢaqlara dedi: 
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     - Hə uĢaqlar, bu gün burada qalın, yatın 

dincəlin, sabah tezdən gedərsiniz. 

 

                                              ***** 

 

       Elgünün hərbi xidmətə getdiyi vaxtdan bir il 

keçirdi. Günel məktəbi bitirib sənədlərini ali 

məktəbə versə də qəbul ola bilməmiĢdi. Elgün 

gedəndən O, ali məktəbə imtahan vermək üçün nə 

qədər hazırlaĢsa da oxuduqları yadında qalmırdı. 

Bütün fikri-zikri Elgündə idi. Bir həftəni zorla 

gözləyirdi ki, Elgün zəng edəcək, onunla 

danıĢacaq. Amma son vaxtlar vəziyyətlə əlaqədar 

Elgün gec-gec zəng edirdi. Günel daha əvvəlki 

kimi deyib-gülmürdü, həmiĢə fikirli olurdu. 

Gülnaz xanım ona nə qədər ürək-dirək versə də 

xeyri yox idi. Bir kəlmə söz deməmiĢ qız 

ağlayırdı. 

     Gülnaz xanım heç nə deməsə də Günel baĢa 

düĢürdü ki, daha uĢaq evində qala bilməz, özünə 

bir iĢ və qalmağa bir yer tapıb çıxmalıdır. Çünki, 
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gedənlərin yerinə yeni uĢaqlar götürülürdü. Bir 

gün O, Gülnaz xanıma yaxınlaĢıb dedi: 

     - Gülnax xanım, mənə icazə verin Ģəhərə 

çıxım, özümə bir iĢ yeri axtarım, bilirəm, daha 

burada çox qala bilmərəm. 

     - O nə sözdür, qızım, sənə get deyənmi var, 

hələ ki, yeni uĢaqlar azdır, qala bilərsən. ĠĢ 

axtarmaq istəyirsənsə, get axtar, amma harada iĢ 

tapdığını mənə demədən iĢə girmə. 

       Günel təĢəkkür edib çıxdı, Ģəhərdə qarĢısına 

çıxan elanları oxuya-oxuya gedirdi, bir elan 

diqqətini çəkdi- bir Ģirniyyat evində iĢçi 

axtarırdılar. O, ünvanı götürüb Ģirniyyat evinə 

gəldi. Bura çox da böyük olmayan bir Ģirniyyat 

sexi idi. Ġçəri keçdi, dörd tərəfdə içində Ģirniyyat 

olan vitrinlər, vitrinlərin arxa tərəfində isə içi 

Ģirniyyat və müxtəlif cür çörəklər olan rəflər var 

idi. Yuxarı tərəfdəki masaların birində bir qadın 

oturmuĢdu. Qarayanız, dolu bədənli, ucaboy bir 

xanım idi. Çox gözəl olmasa da sifət cizgiləri xoĢ 

idi. Üzündən xeyli çətinlik çəkmiĢ birinə 

bənzəyirdi. Günel yaxınlaĢıb salam verdi: 
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    - Mən bir iĢ elanı üçün gəlmiĢəm. 

      Qadın baĢını qaldırıb ona baxdı: 

    - Hə, axtarırıq, amma biĢirib-düĢürməyi biləni. 

    - Mən aĢpazlıq kursunu bitirmiĢəm. 

      Qadının rəngi açıldı: 

    - Doğrudan, nə yaxĢı, xəmir iĢlərini də 

bilirsənmi? 

    - Əlbəttə bilirəm. 

      Qadın Güneli baĢdan ayağadək süzdü, 

deyəsən qızdan xoĢu gəlmiĢdi, sonra əlavə elədi: 

    - Amma, bir məsələni də deyim, iĢ növbəlidir, 

yəni üç gün gündüz, üç gün gecə iĢləyəcəksən, bir 

gün istirahət edəcəksən. Sən bir evinizdə də 

məsləhətləĢ, sonra narazılıq olmasın. 

    - BaĢ üstə, xanım, mən sabah Sizə bir söz 

deyərəm. 

      Günel uĢaq evinə necə çatdığını hiss etmədi, 

iĢ tapdığı üçün sevinirdi. BirbaĢa Gülnaz xanımın 

kabinetinə qaçdı. Saat 6-ya qalırdı, Gülnaz xanım 

getməyə hazırlaĢırdı, Güneli görüb dayandı: 

     - Nolub, Günel, niyə belə həyəcanlısan, 

səhərdən getmisən,hələ indimi gəlirsən? 
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    - Hə, Gülnaz xanım, iĢ axtarırıdım, bir Ģirniyyat 

evində iĢə götürməyə razı oldular. 

     - Nə yaxĢı, sevindim qızım, amma sən bir-iki 

gün gözlə mən bir maraqlanım görüm, kimdirlər, 

necə iĢ yeridir, sonra sənə bir söz deyərəm. 

      Günel ünvanı yazıb Gülnaz xanıma verdi və 

təĢəkkür edib kabinetdən çıxdı. Otağına gəlib əl-

üzünü yudu, yeməyini yeyib uzandı çarpayıya, o 

qədər yorğun idi ki, nə vaxt yuxuya getdiyini 

bilmədi. 

     Ġki gün sonra səhər tezdən Gülnaz xanım onu 

çağırıb dedi: 

  - Qızım, mən maraqlandım, o Ģirniyyat evinin 

sahibəsi sakit, ağıllı bir qadındır, adı Mahirədir, 

bir oğlu var, həyat yoldaĢı rəhmətə gedib. Mən 

Mahirə xanımla danıĢdım, səni iĢə götürəcək, 

100-120 manat maaĢ verəcək, arxa tərəfdə kiçik 

bir otağı var oranı da qalmaq üçün sənə verəcək. 

Allah yolunu açıq eləsin, inĢaallah Elgün də sağ-

salamat gələr, evlənərsiz. 

    Günel Gülnaz xanıma təĢəkkür edib dedi: 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

 - Elə isə mən gedim Mahirə xanımla danıĢım, 

otağa baxım, sonra da gəlib əĢyalarımı yığıb 

gedim. 

      Günel uĢaq evindən 3-4 dayanacaq aralıda 

yerləĢən Ģirniyyat evinə gəldi, Mahirə xanım 

həmiĢəki yerində oturmuĢdu, yaxınlaĢdı, salam 

vedi: 

    - Mahirə xanım, mən iĢə girmək üçün gəldim. 

      Mahirə xanım ona baxıb gülümsədi: 

    - XoĢ gəlmisən, qızım, dünən Gülnaz xanım da 

gəlmiĢdi, xeyli söhbət etdik, gedək sənə qalacağın 

otağı göstərim. 

       Onlar zalın yuxarı tərəfindəki qapıdan bir 

koridora keçdilər. Koridordan 4 otağa qapı 

açılırdı: biri anbar idi, birində sobalar vardı, 

Ģirniyyatlar biĢirilirdi, o birisinə isə hazır 

məhsulları gətirib divardakı rəflərə, ortadakı 

böyük masanın üzərinə yığırdılar. Dördüncü 

otaqda bir divan, iki stul, masa və divarda paltar 

Ģkafı var idi. Bir növ istirahət otağı kimi istifadə 

olunurdu. Mahirə xanım açarı Günelə verib dedi: 
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    - Qızlara deyərəm, buradan öz əĢyalarını 

çıxararlar, bu divan açılıb-yığılır, necə istəsən elə 

də istifadə edərsən. DüĢünürəm bura səni bir 

müddət idarə edər, sonrasını həyat göstərər. 

      Günel təĢəkkür edib, əĢyalarını gətirmək üçün 

uĢaq evinə qayıtdı. Bir çantaya paltarlarını və 

istifadə etdiyi bəzi kiçik əĢyalarını yığdı, sonra 

Gülnaz xanımın kabinetinə gəldi: 

      - Gülnaz xanım, mən gəldim ki, Sizinlə 

görüĢəm, əĢyalarımı yığmıĢam, bu gün gedəcəm. 

         Gülnaz xanım ayağa qalxıb onu qucaqladı, 

öpdü: 

       - Bizi yadından çıxarma, qızım, nə vaxt 

istəsən gəl, bilirsən ki, səni hamımız çox istəyirik. 

          Sonra Gülnaz xanım uĢaq evinin müəllim 

və tərbiyəçilərini çağırıb, Günelin bu gün 

onlardan ayrılacağını dedi. Günel onların hamısı 

ilə tək-tək görüĢdü. O, çox kövrəlmiĢdi, bütün 

həyatı burada keçmiĢdi, buranı öz evi bilirdi, 

ayrılmaq ona çətin gəlirdi. Sakitcə otağına gəldi, 

rəfiqələri onu gözləyirdilər, hamısı ilə  görüĢüb, 
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çantasını götürüb çıxdı. Qızlar onu darvazayadək 

ötürdülər. 

       Günel Ģirniyyat evinə çatanda saat 5-ə qalırdı. 

Otağının qapısını açıb içəri keçdi, çantasını Ģkafa 

qoyub, zala Mahirə xanımın yanına qayıtdı. 

Mahirə xanım bütün iĢçilərini yığıb Güneli təzə 

iĢçi kimi təqdim etdi. Ziba adlı 30 yaĢlarında bir 

qadına dedi: 

     - Ziba, hələlik iĢləri tam öyrənənə kimi Günel 

sənin yanında iĢləyəcək, görəcəyi iĢlərlə onu tanıĢ 

edərsən. 

       Günel iĢləri çox tez mənimsəyirdi, kursda 

öyrəndikləri çox köməyinə çatırdı. Ziba da ondan 

razı idi, Günelin qabiliyyətli iĢçi olması onun 

iĢlərini xeyli asanlaĢdırırdı. Beləcə yarım il keçdi. 

Günel həmiĢəki kimi həftədə bir dəfə iĢdən sonra 

Gülnaz xanımın yanına gələr, Elgünlə danıĢardı. 

Göz yaĢlarından boğula-böğula pıçıldayardı: 

Bir günəĢ istəyirəm,iĢığı 

sən olasan, 

Sevgi ümmanlarımın tufanı 

sən olasan. 
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Bir həyat istəyirəm,mənası 

sən olasan, 

Məni bu həyata sən özün 

bağlayasan. 

 

                                                        ***** 

Yanvar ayı idi, amma qar çox deyildi, havada 

sazaq vardı, artıq Elgünün xidmət müddəti sona 

yaxınlaĢırdı. Taqımda hər kəs ona bacarıqlı bir 

kəĢfiyyatçı kimi hörmət edirdi. O, bu gün 

sonuncu kəĢfiyyat tapĢırığını icra etmək üçün 

yola hazırlaĢırdı. Bu dəfə də onunla bərabər 4 

nəfər gedəcəkdi. Komandir xəritədə onun 

gedəcəyi kəndin yollarını göstərirdi. Bu kənd 

ermənilərin yaxın günlərdə tez -tez atəĢə 

tutduqları KeĢdək kəndi idi. O kəndə yaxın 

Yellicə və Dalqılınclı kəndləri var idi. Onlar bu 

dəfə ermənilərin hansı istiqamətdə hücum 

edəcəklərini aydınlaĢ- dırmalı idilər, texnikanın 

sayını, ərazilərin hara qədər minalandığını və 

digər məlumatları öyrənməli idilər. 
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     Elgünlə yol yoldaĢları hazırlaĢıb Ģər qarıĢanda 

yola çıxdılar. MaĢın yolu ilə yox el yolu ilə 

getməyə baĢladılar, bu yol xeyli kəsə yol idi. 

Onlar KeĢdək kəndinin kənarından keçərək 

Yellicəyə yaxınlaĢdılar. Yellicədə hərbi post 

olduğundan ermənilər ora çox hücum edə 

bilmirdilər. Ona görə Yeliicənin kənarından 

keçdilər.  Elgüngil hündür bir təpənin baĢından 

sərhəddəki erməni texnikasının Dalqılınclı kəndi 

istiqamətində cəmləĢdiyini gördülər. Amma hava 

qaranlıq olduğundan əlavə məlumat ala 

bilmirdilər, kəndə yaxınlaĢmaq lazım idi. Elgün 

yoldaĢlarına baxdı: 

       - Siz burada məni gözləyin, mən sərhəddəki 

erməni kəndinə yaxınlaĢım, hamımız birdən 

getməyək, hələ saat 2-dir, səhərə çox var, məni iki 

saat gözləyin, qayıtmasam siz geri qayıdın, 

mənim dalımca gəlməyin, komandirə 

gördüklərinizi məlumat verin.  

     Elgün piĢik kimi səssizcə kəndə tərəf endi, bir 

az sonra yoldaĢları onu gözdən itirdilər 
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     Əvvəlki iki-üç evin yanından keçib bir az 

açıqlığa çıxdı, yaxınlıqdakı çəpərin dibi ilə 

ehtiyatla irəliləyirdi. O ermənilərin əsir 

götürdükləri azərbaycanlıların yerini, ermənilərin 

sabahki planlarını, silah-sursat ehtiyatının nə 

qədər olduğunu, ağır texnikanın hansı səmtə 

gedəcəyini dəqiqləĢdirmək istəyirdi. Elgün 

kənardakı evin arxası ilə kəndin o biri səmtinə 

tərəf irəlilədi, təpənin baĢından ağır texnikanın o 

səmtdə olduğunu görmüĢdü. Amma bir evin 

yanından keçəndə yaxınlıqdakı əl damından 

ağlamaq səsləri eĢitdi, ehtiyatla ora yaxınlaĢdı, əl 

damının tinindən baxanda qapının ağzında əli 

silahlı birinin olduğunu gördü. Ehtiyatla geri 

çəkilib binanın arxasına keçdi, arxa divarın yuxarı 

tərəfindəki pəncərədən içəri baxdı, burada 

ermənilərin əsir götürdüyü azərbaycanlılar var idi. 

Elgün bu iki tağlı kiçik pəncərədən insanların çıxa 

biləcəyini düĢünüb ehtiyatla pəncərəni iki dəfə 

vurdu. Yaxınlıqdakı oğlan dönüb pəncərəyə 

baxdı, amma qaranlıqda bir Ģey görə bilmədiyi 

üçün təkrar üzünü çevirdi. Elgün pəncərəni yenə 
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də astaca iki dəfə vurdu. Bu dəfə oğlan 

yaxınlaĢdı, amma içəri tərəfdən pəncərə hündür 

olduğu üçün bir Ģey anlamadan sakitcə dayanıb 

baxdı. Sonra bir kiĢi də yaxınlaĢdı, oğlana kömək 

eləyib yuxarı qaldırdı, oğlan Elgünün üzünü 

çətinliklə seçirdi, asta səslə: 

    - Sən kimsən dedi. 

       Elgün asta səslə: 

    - Bu ĢüĢəni çöl tərəfdən çıxarmağa çalıĢacam, 

bu tərəfdə kimsə yoxdu, görün çıxa bilirsinizmi, 

dedi. 

       Oğlan baĢını tərpətdi. Elgün cibindən 

bıçağını çıxarıb ehtiyatla ĢüĢənin çərçivəsini 

petləsindən ayırmağa çalıĢdı, sonra Ģərçivəni 

ehtiyatla bir tərəfə qoyub dedi: 

    - Əvvəlcə 1-2 cavan oğlan çıxsın sonra 

qalanlarını çıxaraq. 

      Beləcə onlar köməkli içəridəkiləri çıxardılar, 

4-5 nəfər idilər, sonra Elgün orta yaĢlı bir kiĢiyə 

dedi: 

     - Siz ehtiyatla kənddən çıxmağa çalıĢın, 

qarĢıdakı təpədə dostlarımız var sizə kömək 
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edərlər. Mənim bir az daha burada iĢim var, tez 

gedin, 15-20 dəqiqədən sonra oradakı yoldaĢlar 

geri qayıdacaqlar. Mən də çalıĢaram sizə çatım. 

     KiĢi Elgünün əlini sıxıb təĢəkkürünü bildirdi 

və tezliklə onlar kənddən çıxdılar. Amma 

cavanlardan biri Elgünə baxıb dedi: 

     - QardaĢ mən səni tək qoya bilmərəm, sən bu 

kəndi yaxĢı tanımırsan, nə iĢin varsa bərabər 

görək, sonra da bərabər gedək. Mən sakitlik 

vaxtları bu kəndə çox gedib-gəlmiĢəm, kəndi 

yaxĢı tanıyıram. 

       Elgün minnətdarlıqla ona baxdı: 

     - Sağ ol qardaĢım, elə isə kömək elə bu 

qaniçənlərin planları barədə mümkün qədər çox 

məlumat toplayıb gedək. Adını da desən tanıĢ 

olardıq. 

     - Adım Samirdi, anladığım qədər kəĢfiyyat 

dəstəsindənsən. 

       Elgün təsdiqlə baĢını tərpətdi. Onlar yarım 

saatın içində kəndin xəlvət bağarası yolları ilə 

kəndi dolandılar. Elgün ona lazım olan bütün 

məlumatları toplayıb, cib dəftərçəsinə qeyd etdi, 
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sonra saatına baxdı, 5-ə qalırdı, yoldaĢları yəqin 

ki, artıq getmiĢdilər. Elə təzəcə kənddən çıxırdılar 

ki, xeyli aralıdan gələn erməni əsgərini gördülər, 

bu yekəpər biri idi, qarda qalan izlərə baxırdı. 

Qaçmaq gec idi, erməni onları görmüĢdü, sürətlə 

irəliləyirdi, Elgün dəftərçəni Samirə verib: 

    - Bunu Zəylik kəndindəki hərbi hissənin 

komandirinə çatdırarsan, mən bunu ləngidim sən 

bacardığın qədər sürətlə qaç, dedi. 

       Samir ona baxıb baĢını tərpətdi, və sürətlə 

qarĢıdakı təpəyə tərəf qaçdı. Erməni onun ardınca 

baxsa da atəĢ açmağa macal tapmadı, çünki Elgün 

silahını ona tuĢlamıĢdı, amma atəĢ açıb səs-küy 

salmaq istəmədiyi üçün dayanıb baxırdı. Erməni 

də silahını ona tuĢladı, hər ikisi eyni vaxtda atəĢ 

açdılar. Erməni anında yerı sərələndi, güllə 

alnından dəymiĢdi, amma səsə yaxınlıqdakı 

ermənilər qaçıb gəldilər və onu tutub 

komandirlərinin yanına apardılar. Komandirləri 

ona bir neçə sual versə də Elgün susurdu, kənd 

adamı olduğuna inanmazdılar, əynindəki paltar 

hərbiçi olduğunu göstərirdi. Komandir baĢı ilə 
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yaxındakı adamına iĢarə etdi, o da Elgünü bir evin 

zirzəmisinə gətirdi. Onunla bərabər zirzəmidə 

daha beĢ nəfər azərbaycanlı da var idi. Elgün 

onların Yellicədən olduqlarını öyrəndi. Bir neçə 

gün ac-susuz orada qaldılar. Səhərisi gün onları 

örtülü yük maĢını  ilə baĢqa uzaq bir kəndə tərəf 

apardılar.  

     Elgün kəĢfiyyatçı olduğu üçün maĢının 

çadırındakı cırıqlardan keçdikləri yollara diqqətlə 

baxıb yadda saxlamağa çalıĢırdı,  necə qaçmağı 

düĢünürdü. Bir az sonra maĢın niyəsə dayandı, 

onların əlləri-ayaqları bağlı idi. MaĢındakı 

ermənilər düĢüb yaxınlıqdakı kiçik çayda əl-

üzlərini yudular, su içdilər, sonra su qablarını da 

doldurub maĢına tərəf gəldilər. Ermənilərdən biri 

əlindəki su qabını qapıya yaxın oturan 

azərbaycanlıya tərəf uzatdı ki, içsin. Elgüngil 3 

gün idi ki, ac, susuz idilər, ciyərləri suzundan 

yanırdı. KiĢi baĢını qaba sarı uzatdı ki, içsin 

erməni qabı geri çəkib bərkdən güldü. KiĢi nə isə 

demək istəyirdi, Elgün onun ayağına vurdu ki, 
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sussun. KiĢi nifrətlə üzünü o biri tərəfə çevirdi. 

MaĢın yenə sürətlə irəliləməyə baĢladı. 

      Onların yanında orta yaĢlı, çox da kök 

olmayan, orta boylu bir erməni oturmuĢdu. 

Əlindəki avtomatı dizinin üstündə saxlamıĢdı, 

Ģalvarın dizinə yaxın, böyür cibindən iri bir 

bıçağınmı, xəncərinmi dəstəyi görünürdü. O, 

arabir mürgüləyirdi, görünür yuxusuz idi. Elgün 

onun mürgülədiyini görüb yanındakı oğlanın 

qulağına pıçıldadı ki, bir təhər əlimizi aça 

bilsəydik bunun iĢini bitirib, silahı götürərdik, 

sonra aradan çıxmağa çalıĢarıq. Oğlan baĢı ilə 

təsdiqlədi, Elgün ehmalca arxasını bir az ona tərəf 

döndərdi. Oğlan Elgünün biləklərinin bərk 

bağlandığını görüb qulağına dedi ki, mənim 

biləyimdəki düyünə bax, sənin əllərin bərk 

bağlanıb. Elgün gözucu erməniyə baxdı, deyəsən 

yatmıĢdı. Sonra O, yanındakının biləklərinin 

bağlandığı kəndirə baxdı, eyni vəziyyət idi. O biri 

yoldaĢlar da bunların neyləmək istədiklərini baĢa 

düĢdülər və bir -birlərinin biləklərindəki 

düyünlərə baxmağa çalıĢdılar. Elgün əyilib 
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ayaqlarındakı kəndirə diqqətlə baxıb yoldaĢlarına 

iĢarə etdi ki, onlar da baxsınlar. Oğlanlardan biri 

bir az üzü yanındakına tərəf çevrilib iĢarə etdi ki, 

O ayaqlarını onun dizinə tərəf qaldırsın, sonra 

əyilib onun ayaqlarının bağlandığı kəndirin 

düyününü diĢləri ilə açmağa çalıĢdı. Onun diĢləri 

qanasa da inadla düyünü didiĢdirirdi, nəhayət ki, 

düyün azacıq boĢaldı, bir az sonra oğlan kəndiri 

açdı. Ayaqları açılan oğlan cəld ayağa durdu və 

bir təpik zərbəsi ilə ermənini yerə sərdi, cəld 

ayağı ilə yerə düĢən avtomatı yoldaĢlarına tərəf 

itələdi. Erməninin gicgahına daha möhkəm bir 

zərbə də vurub onun hərəkətsiz olduğunu yəqin 

etdi. Əyilib diĢi ilə xəncərin dəstəyindən çəkib 

çıxardı yerə qoyub ayağı ilə Elgünə tərəf itələdi. 

Elgün onun nə demək istədiyini anladı, bir təhər 

bağlı əlləri ilə xəncəri götürüb yanındakı oğlanın 

əlinə tərəf çevrildi. Oğlan biləyindəki kəndiri bir-

iki dəfə xəncərə sürtdü və kəndir kəsildi. O cəld  

yoldaĢlarının əllərindəki, ayaqlarındakı kəndirləri 

kəsdi. Sonra məsləhətləĢ- dilər ki, ilk fürsətdə 

döngələrin birində maĢından atlasınlar.  
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     MaĢın meĢə yoluna tərəf döndü, Elgün 

xəncərlə maĢının arxa hissəsində çadırı xeyli 

kəsdi. MaĢın qarĢıdakı döngəni burulanda onlar 6 

nəfər bir göz qırpımında maĢından atladılar və 

cəld kolluğa tərəf qaçdılar.Bir az aralıda isə sıx 

ağaclıq vardı.Onlar ağaclığa çatıb dayandılar, bir 

ağacın altında oturdular, bu neçə gündə birinci 

dəfə bir-birlərinin üzünə diqqətlə baxdılar. 

ArıqlamıĢ, üzləri tüklü, sifətlərində qurumuĢ qan 

ləkələri, yorğun, çirkli, cox üzgün idilər. Bura 

təəccüb ediləcək qədər sakit bir yer idi, elə bil heç 

ətrafda müharibə yox idi. Yaxınlıqda kiçik bir 

bulaq vardı, əl-üzlərini yuyub bir az özlərinə 

gəldilər.Elgün yaxınlıqdakı təpənin üstünə çıxıb 

ətrafa baxdı, hansı istiqamətə gedəcəklərini 

müəyyənləĢdirmək istəyirdi. DəqiqləĢdirdi ki, yol 

meĢə kənarından keçir. KiĢilərdən biri Elgünə 

dedi ki, sən narahat olma biz bu tərəfləri yaxĢı 

tanıyırıq. 

      Bir saat sürətlə getdilər, sonra nəfəsləri 

təngiməyə baĢladı. Elgünün gicgahları ağır-ağır 

vururdu, hamısının boğazları qurumuĢdu, aclıq 
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onları əldən salırdı. Onlar qaranlıq düĢənədək 

mümkün qədər çox yol getmək istəyirdilər. Hava 

tutqunlaĢırdı, artıq elə bir an gəlib çatdı ki, 

Elgünə elə gəldi ürəyi köks qəfəsini qırıb, çölə 

çıxacaq, soyuq tər üzünü bürüdü. Yanında 

addımlayan yoldaĢlarını belə görməz hala 

gəlmiĢdi. O, büdrəməyə baĢladı, birdən baĢı 

hərləndi və yıxıldı. Onunla yanaĢı addımlayan 

yoldaĢı irəlidəki dostlarını səslədi. Onlar geri 

qayıdıb Elgünü ayıltmağa çalıĢdılar. Onu arxası 

üstə uzadıb ayaqlarını, qollarını ovxaladılar, 

üzünə yavaĢca Ģıllələdilər. Bir az sonra Elgün 

özünə gəlməyə baĢladı, gözlərini açıb ətrafa 

baxdı, yoldaĢlarının ona tərəf əyildiklərini görüb, 

azca dikəldi: 

    - Mənə nolub, niyə yerdə uzanmıĢam, uĢaqlar? 

    - Bir az istirahət elədin dostum. 

      Artıq qaranlıq düĢürdü, hava çox soyuq idi, 

Elgün çətinliklə dikəldi, oturdu, ayağa qalxmaq 

istədi, amma yenə də baĢı hərləndi. Bir az 

gözləyib zorla ayağa qalxdı, ayağı bərk ağrıyırdı, 

amma 2-ci, 3-cü addımdan sonra birtəhər 
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yeriməyə baĢladı. O asta-asta, ağır-ağır, amma 

eyni templə yeriməyə çalıĢdı, hər addım bədəninə 

ağrı verirdi, bütün əzaları sızıldayırdı, həyatı boyu 

bu qədər yorulduğunu xatırlamırdı. Dincəlmək 

arzusu ilə mübarizə aparırdı, dostları da onunla 

eyni durumda idilər. Ağır zamanlarda insanlar hər 

Ģeyi tez öyrənirlər. 

Dağ yolu ilə sürətlə addımlayırdılar. Beləcə 

qaranlıq düĢənə qədər getdilər. Gecəni ac və 

yorğun kiçik talada kol-kos yığıb, üstündə 

yatdılar. Dan yeri söküləndə hamısı birdən 

oyandılar, səhərin soyuq dumanından 

üĢüyürdülər. GünəĢin çıxması ilə ətrafdakı duman 

dağıldı, hava bir az isindi. Amma aclıq özünü 

göstərirdi. Elgün dostlarına getmək lazım 

olduğunu bildirdi. Buranı mümkün qədər tez tərk 

etmək lazım idi. Birinin əli ĢiĢmiĢdi, tez-tez 

qanayırdı. O, ağrını gizlətməyə çalıĢsa da 

bacarmırdı, o birilərinin bədənlərində əziklər və 

yara yerləri var idi. Bir saata yaxın yol getdilər, 

sonra bir az dincəlmək üçün oturdular, aclıqdan 

taqətləri yox idi. Elgün gəldikləri istiqamətə görə 
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təyin etmiĢdi ki, Yellicə kəndinin 

yaxınlığındadırlar. KiĢilərdən biri dedi ki, düz 

gəlmiĢik, bura bizim kənddir. 

       Uzaqdan tutqun səslər gəlirdi, az sonra kənd 

yolu göründü, bir yük maĢını gəlirdi, onlar 

dayandıqları yerə yaxın bir yerdə maĢın dayandı. 

Elgün yoldaĢlarına baxdı: 

     - Dayanın birdən ermənilər olar. Gəlin 

ağaclıqdan çıxmayaq, xəlvət yaxınlaĢaq. Onlar 

yan tərəfdən maĢına yaxınlaĢmaq istəyirdilər ki, 

maĢındakilərin ermənicə danıĢıqlarını eĢitdilər. 

Elgün iĢarə ilə dayanmalarını bildirdi, düĢündü ki, 

görəsən bunlar hardan gəlib hara gedirlər. Sonra 

yaxınlıqdakı yoldaĢının qulağına dedi ki, sən 

ermənicə danıĢa bilirsən, yaxınlaĢ soruĢ gör 

bunlar hara gedirlər, biz az baĢlarını qat, biz də 

baxaq görək neçə nəfərdirlər, aradan qaldırsaq, 

maĢınla yola davam edərik. 

     Oğlan yaxınlaĢdı maĢına ermənicə salam 

verdi, hara getdiklərini soruĢdu, azdığını söylədi, 

onu da götürmələrini istədi. MaĢındakılar iki 

nəfər idilər, adi kənd camaatı kimi geyinmiĢdilər, 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

bu tərəflərdə kəĢfiyyata gəlmiĢdilər. Bu arada 

Elgüngil sakitcə o biri tərəfdən yaxınlaĢıb 

maĢındakı silahları götürdülər,arxadan ermənilərə 

yaxınlaĢdılar və təslim olmalarını tələb etdilər. 

Hər ikisinin əl-qolunu bağlayıb maĢının arxasına 

qoydular, özləri də mindilər, Elgünlə bir nəfər isə 

kabinaya mindilər. Elgün maĢınsürə bilmədiyi 

üçün yoldaĢı sükan arxasına keçdi, artıq Yellicəyə 

yaxın olduqlarını yaxĢı bilirdilər. Bir az sonra 

kəndə yaxınlaĢdılar, amma burada gözləmədikləri 

əngəllə qarĢılaĢdılar. MaĢının təkəri partladı, 

düĢüb maĢının hər yerinə baxdılar, ehtiyat təkər 

yox idi. Elgün yoldaĢlarına baxdı: 

    - Hə, dostlar kəndə az yol qalıb, piyada davam 

edəcəyik. 

      15-20 dəqiqə sonra kənd göründü, onlar kəndə 

xeyli yaxınlaĢdılar.  Aralıdan qadın səsi eĢidilirdi, 

kimi isə çağırırdı. Elgün yoldaĢlarından birini 

kəĢfiyyata göndərdi, gedən geriyə qadınla qayıtdı. 

Orta yaĢlı qadın onları görüb ağladı: 

    - UĢaqlar siz nə günə düĢmüsünüz, qadın 

gələnləri tanıyıb soruĢdu: 
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    - Siz haradan gəlirsiniz? 

      KiĢilərdən biri zarafatla dedi: 

    - GetmiĢdik erməni tutmağa, ay Kubra bacı.   

       Kubra xala Elgünə baxdı: 

    - Ay oğul sən mənimlə gəl, bizim ev geniĢdir, 

yer çoxdur, yuyunarsan, yemək yeyərsən, 

dincələrsən, sonra sənə lazım olan hərbi hissəyə 

gedərsən.  

       Elgünlə gələnlər öz evlərinə getdilər. Elgün 

Kübra xala ilə onun evinə gəldi. Kübra xanımın 

yoldaĢı Qasım kiĢi onları həyətdə qarĢıladı, evə 

dəvət etdi. Elgün eyvana qalxdı taxta stulu çəkib 

oturdu. Kübra xala vedrələri doldurub həyətdəki 

odunla yanan ocağın üstünə qoydu, mətbəxə 

keçib çay-çörək hazırlamağa baĢladı. Bu arada 

Qasım kiĢi Elgündən baĢlarına gələn hadisələri 

soruĢub öyrəndi. Elgün Qasım kiĢiyə dedi: 

   - Yolda qoyub gəldiyimiz maĢında iki erməni 

əsiri qalıb, yolda tutmuĢuq, onları oradan götürüb 

yaxınlıqdakı hərbi hissəyə təhvil vermək lazımdır. 

    - Sən narahat olma, çörəyini ye, dincəl, biz 

gedib onları gətirərik. 
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      Bir azdan Elgün həyətdəki hamamı əvəz edən 

əl damında yuyundu. Qasım kiĢi ona təmiz 

paltarlar gətirdi. Elgünün əynindəki çirkli 

paltarları isə Kübra xala bir torbaya yığıb Elgünə 

verdi. Sonra O, kənddəki qərargaha gəldi, 

Zəylikdəki  hərbi hissəyə getmək üçün maĢın 

istədi. Qasım kiĢigil əsir erməniləri də bura 

gətirmiĢdilər. Komandir onu Zəylik kəndindəki 

hərbi hissəyə aparmaq üçün bir yük maĢını verdi. 

Elgün əsirləri də götürüb yola düĢdü, bir saat 

sonra Elgün qoca komandirin qarĢısında idi, 

gətirdiyi məlumatları veriridi. Komandir onu 

diqqətlə dinləyib təĢəkkürünü bildirdi: 

    - Çox sağ ol, oğlum, sənin gətirdiyin 

məlumatlar çox önəmlidir, Samirlə göndərdiyin 

məlumatlar da vaxtında əlimizə çatdı. Bilirəm, bu 

sənin son xidməti tapĢırığın idi, bir həftə sonra 

tərxis olunursan.Ġl yarım kəĢfiyyatçı kimi 

xidmətində, cəmi 3 dəfə ermənilərə 

yaxalanmısan. Amma hər dəfəsində də canını 

qurtarıb, mühüm məlumatlarla gəlmisən. Mən 

səninlə fəxr edirəm. 
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                                                 ***** 

       Aradan keçən yarım ildə Günel öz iĢini tam 

öyrənmiĢdi, daha Zibanın yanında köməkçi 

deyildi, özü sərbəst iĢləyirdi, Mahirə xanım onun 

maaĢını da artırıb 150 manat eləmiĢdi. Günel 

pulunu mümkün qədər qənaətlə xərcləməyə 

çalıĢırdı, ancaq vacib olan Ģeylərə pul verirdi. 

DüĢünürdü ki, Elgün gələnə qədər mümkün qədər 

pul yığsın, Elgün gələndən sonra iĢ yerini 

saxlayıb, kirayəyə ev tutub buradan çıxsın. Elgün 

iĢ tapana qədər bir az idarə edə bilsin. Elgün 

ikinci həftə idi ki, zəng eləmirdi, Günel bundan 

narahat deyildi, Elgünün kəĢfiyyatçı olduğunu, 

iĢinin ağırlığını yaxĢı bilirdi. Bu il yarımda 

çəkdiyi həsrətdən, nigarançılıqdan tamam 

üzülmüĢdü.Vaxt azaldıqca Günel daha 

səbirsizliklə Elgünü gözləyirdi. Amma deyir sən 

saydığını say, gör fələk nə sayır. 

 

                                                   *****                                               
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      Elgün son günlərini sayırdı, bir gün komandir 

onu çağırıb dedi: 

    - Səndən bir xahiĢim var, Elgün. 

    - Buyurun komandirim. 

    - Bilirəm daha yola hazırlaĢırsan, son günlərini 

sayırsan. Yorğun olsan da səni Zar və Zivel 

kəndlərinə göndərmək istəyirəm, ermənilərin 

sərhəd boyu o ərazinin hara qədərini minaladığını 

öyrənməniz lazımdır. Mina təmizləyən uĢaqlardan 

iki nəfər, bir it və kəĢfiyyat qrupundan da iki 

nəfər götür, axĢamtərəfi çıxın, mümkün qədər tez 

qayıdın. 

    - BaĢ üstə yoldaĢ komandir. 

      AxĢam saat 8-də Elgün yenə 4 nəfərlə yola 

çıxdı. Zar kəndinə yaxınlaĢdılar, hündür bir 

təpədən kəndə tərəf baxırdılar, ətraf sakitlik idi, 

gözə dəyən Ģübhəli bir Ģey yox idi. Kəndin iĢıqları 

yanmırdı, deyəsən bu aralar ermənilər bu kəndə 

çox hücüum etdikləri üçün kənd camaatı gecələr 

iĢıq yandırmırdılar. Onlar yavaĢ-yavaĢ kəndin 20 

metr yuxarı tərəfindən keçdilər, bir saata yaxın 

yol getdilər. Ġndi minaaxtaran əsgərlər itlə bərabər 
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bir-iki addım öndə gedirdilər. Elgün onlardan bir 

az aralanıb sağ tərəfdəki ağaclara tərəf getdi. 

PartlayıĢ səsinə o biri yoldaĢları döndülər, hər 

tərəfi tüstü bürümüĢdü. Elgünün yoldaĢları oraya 

yüyürdülər, gözləri hər tərəfdə Elgünü axtarırdı. 

Elgün 4-5 metr kənarda huĢsuz vəziyyətdə 

uzanmıĢdı, ayağından və qolundan qan axırdı. 

KəĢfiyyatçılardan biri iri cüssəli olan cəld Elgünü 

yerdən qaldırdı və bir az açıqlıq yerə gətirdi, 

yaralarına baxdı: 

     - UĢaqlar, Elgünü təcili tibb məntəqəsinə 

çatdırmaq lazımdır, həm də burda daha qala 

bilmərik, yaxınlıqda ermənilər varsa indicə bura 

gələ bilərlər. 

        Oğlan Elgünü dalına alıb iti addımlarla 

geriyə getməyə baĢladı. Minaaxtaran əsgərlər isə 

çevrəni yoxlamaq üçün bir az daha ləngiməli 

idilər. 

 

                                                       ***** 

       Mina partlayıcı qurğu olub, hərbi 

əməliyyatlar zamanı istifadə edilir. Mina torpağın 
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altına, suyun səthinə və ya altına qoyulan, 

partladıcı maddəsi olan mərmidir. Minalar 

müxtəlif olur: piyada əleyhinə, tank əleyhinə, 

dəniz minası, nüvə minası və s.  

     Azərbaycan ərazilərinin Minalardan 

Təmizləmə üzrə Milli Agentliyinin (ANAMA) 

əmkdaĢları mina və partlamamıĢ hərbi sursatlar 

axtarırlar. ANAMA-da müasir texnologiyanın 

imkanlarından istifadə etsələr də, ərazilərdə 

minaların aĢkar edilməsində ən çox itlərdən 

istifadə edirlər. Bunlar təlimkeçmiĢ itlərdir. Ġtlər 

hələ kiçik vaxtlarından təlimlərə cəlb edilirlər. 

Təlimə cəlb edilən itlər cinsinə görə seçilir. 

Hazırda ANAMA-nın tabeçiliyində olan itlər 

Almaniya və Amerikadan gətirilən cinslərdir. 

Hərbi sursat tapan itlər xüsusi həvəsləndirmə ilə 

mükafatlandırılırlar. Ġndiyə kimi bir milyondan 

çox partlamamıĢ hərbi sursat itlər tərəfindən aĢkar 

edilib. 

      Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi zamanı hərbi əməliyyatların getdiyi 

ərazilərdə ermənilər tərəfindən çoxlu minalar 
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basdırılmıĢdır. Bu minaların partlaması 

nəticəsində çox sayda insanlar yaralanmıĢ və 

həlak olmuĢlar. Ġndiyə qədər də ərazilərdə 

partlamamıĢ minalar aĢkar edilir. Mütəxəssislərin 

fikrincə Azərbaycan ərazisinin böyük bir 

hissəsində mina və digər partlayıcı qurğular 

basdırılıb ki, onların təmizlənməsi üçün 10-15 il 

tələb olunur. AtəĢkəs baĢlayandan indiyədək mina 

partlamasından 500-dən çox adam həlak olub, 

1000-dən çoxu yaralanıb. Onların 30%-i hərbi 

qulluqçuların, 70%-i isə mülki vətəndaĢların 

payına düĢür. 

      Fransada hələ 1-ci Dünya müharibəsindən 

qalan minaların təmizlənməsində qoyunlardan 

istifadə ediblər. 1917-ci ildə Vimi Ģəhərində 

böyük döyüĢ olub, indi həmin ərazi otlaqdır. 

Qoyunları həmin əraziyə buraxırlar, minalar 

partlayanda qoyunlar da partlayır. Bu üsul qəddar 

olsa da, yerli hakimiyyət orqanları qeyd edirki, 

qoyunların ölməsi, insanların ölməsindən 

yaxĢıdır. 
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                                                 ***** 

 

      Elgün xəstəxanada özünə gəldi. Çox qan itirsə 

də onun möhkəm bədəni ölümə qalib gəlmiĢdi. 

Onun sağ qolu və sağ ayağı sarıqlı idi. O, ətrafına 

göz gəzdirdi, palatada ondan baĢqa 5 nəfər də var 

idi. Hamısının da qolu-qıçı gipsdə idi, birinin də 

baĢı sarıqlı idi. Elgün yaxınlıqdakı xəstədən 

həkimi soruĢmaq istəyirdi, amma heç cürə söz 

deyə bilmirdi. QonĢu çarpayıdakı xəstə ona nə isə 

deyirdi, amma Elgün onun dodaqlarının 

tərpəndiyini görsə də, səsini eĢitmirdi. Hələ də nə 

olduğunu anlaya bilmirdi, gözləri həkimi və ya 

tibb bacısını axtarırdı. Xəstələrdən biri hündür 

səslə tibb bacısını çağırdı, səsə ağ xalatlı arıq bir 

qız gəldi. O, Elgünün oyandığını görüb həkimi 

çağırmağa getdi. Az sonra həkim də gəldi, Elgünə 

yaxınlaĢdı, nəbzini yoxladı, özünü necə hiss 

etdiyini soruĢdu. Elgün həkimin üzünə baxsa da 

nə dediyini anlamadı. Həkim tibb bacısına tərəf 

döndü: 

    - Gülər, sualımı yaz, xəstəyə göstər. 
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      Gülər həkimin sualını əlindəki dəftərə yazıb 

Elgünə göstərdi. Elgün oxuyub, baĢını tərpətdi, 

sonra sol əli ilə qələmi qızdan alıb çətinliklə yazdı 

ki, mən heç nə eĢitmirəm, danıĢa da bilmirəm. 

Həkim yazını oxuyub baĢını tərpətdi və palatadan 

çıxdı. Bir azdan iki ağ xalatlı oğlan təkərli araba 

gətirib Elgünü araba ilə həkimin otağına 

apardılar. Orada 2-3 nəfər baĢqa həkimlər də var 

idi. Onlar Elgünü hərtərəfli müayinə etdikdən 

sonra belə qərara gəldilər ki, Elgünün dili və 

qulağı partlayıĢdan tutulub. Həkimlərdən biri dedi 

ki, qolu və qıçı tez sağalacaq, amma bir az 

axsayacaq, ayağında bəzi vətərlər kəsilib, amma 

dilinin və qulağının açılması üçün uzun müddətli 

müalicə lazımdır. Qolu ilə qıçı sağalsın göndərək 

Bakıya orada müalicəsini davam etdirsin.  

     Bu zaman Elgünün komandiri qapıda göründü, 

Elgünlə görüĢüb həkimlərdən onun vəziyyətini 

soruĢdu. Həkim komandirə vəziyyəti olduğu kimi 

izah edib, dedi: 
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   - Valideyinlərindən gələn olsa mütləq mənimlə 

əlaqə saxlasınlar, onun gələcək müalicəsi ilə bağlı 

məsləhətlərim olacaq. 

      Qoca komandir gözləri dolmuĢ halda: 

    - Onun valideyinləri yoxdur, həkim, Elgün 

uĢaq evində böyüyüb, nə sözünüz varsa mənə 

deyin, elə hesab edin ki, valideyini mənəm. 

       Həkim komandirə baxdı: 

    - Onu Sizmi müalicə elətdirəcəksiniz? Bu uzun 

müddətli bir müalicə olacaq, amma müalicə 

düzgün aparılsa dili də, qulağı da açılacaq. 

    - Bəli, mən müalicə elətdirəcəm, çünki, həm 

onu öz balam kimi çox istəyirəm, həm də 

yaralanmasına mən səbəb olmuĢam. O, bu həftə 

tərxis olunmalı idi, kəĢfiyyata da baĢqası getməli 

idi, amma mən Elgünün təcrübəsinə, bacarığına 

görə ondan xahiĢ etdim. 

     - Elə isə xəstəxanadan çıxacağı gün mən Sizə 

xəbər edərəm, gəlib apararsınız. 

       Komandir həkimlə sağollaĢıb çıxandan sonra 

palataya gəlib bir az Elgünün yanında oturdu, 

onun baĢını sığallayıb alnından öpdü, sonra qalxıb 
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getdi. Elgün xəstəxanada iki ay qaldı, amma bu 

müddətdə Günelə zəng eləmədi, vəziyyəti barədə 

Günelə heç nə bildirmədi. 

                                                 ***** 

     Günel nigarançılıqdan özünə yer tapa bilmirdi, 

bir neçə dəfə Gülnaz xanımın yanına getmiĢdi, 

Elgündən bir xəbər bilmək istəyirdi. Gülnaz 

xanım da çox nigaran qalmıĢdı, Elgün heç vaxt bu 

qədər vaxt səssiz qalmazdı. Bu gün də Günel iĢin 

sonuna yaxın Gülnaz xanımın yanına gəldi. 

Gülnaz xanım onun kədərli üzünə baxıb: 

     - Bəlkə, hərbi komissarlığa zəng eliyim, dedi. 

       O, hərbi komissarlığa zəng edib, Elgünü 

soruĢdu. Komissarlıqdan dedilər ki, Elgün tərxis 

olunub. Onun xidmət etdiyi bölüyün komandiri 

isə baĢqa yerə dəyiĢdirilib. Beləcə hər ikisi bir 

müddət səssiz oturdular. Gülnaz xanım nə 

deyəcəyini düĢünürdü, baĢa düĢə bilmirdi ki, 

Elgün tərxis olunubsa niyə ondan bir xəbər 

yoxdur, niyə uĢaq evinə gəlmir, Güneli axtarmır. 

Sonra O, Günelə baxıb dedi: 
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    - Qızım, sən bir az da səbr elə görək, yəqin 

baĢına bir iĢ gəlib, yoxsa indiyə qədər gəlib 

çıxardı. 

       Günel təĢəkkürünü bildirib uĢaq evindən 

çıxdı, hönkürüb ağlamaqdan özünü zorla 

saxlayırdı. YavaĢ-yavaĢ yaxınlıqdakı parka gəlib 

bir kənarda oturdu, gözlərindən yaĢlar öz-özünə 

süzülürdü.  

 

Həsrətin uzun sürməsin nolar, 

Ayrılıq qəlbimi üzməsin 

nolar, 

Hicrindən ciyərim təĢnəyə 

dönər, 

Mənə bu cəzanı verməsən 

nolar. 

 

      Ġlıq yaz havası var idi, axĢama tərəf olduğu 

üçün parkda adam çox idi. Günel bir saatdan artıq 

idi ki, burda oturmuĢdu, bir az toxdayandan sonra 

qalxıb dayanacağa gəldi.  
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       ġirniyyat evinin qapısından girəndə Mahirə 

xanımla rastlaĢdı. Mahirə xanım onun qızarmıĢ 

gözlərinə baxıb: 

     - Sənə nə olub, qızım, deyə soruĢdu. 

     - Günel onun  üzünə baxıb təzədən ağlamağa 

baĢladı. 

       Mahirə xanım onun qolundan tutub boĢ 

masalardan birinə tərəf gətirdi, stulu çəkib dedi: 

     - Sən bir otur görüm, ay bala, dərdin nədi, niyə 

ağlayırsan? 

       Günel sakitcə onunla üz-üzə oturdu, sonra 

asta-asta Elgünlə öz arasındakı məhəbbəti, onun 

hərbi xidmətə getdiyini, tərxis olunduğunu, amma 

iki aydı ondan bir xəbər olmadığını dedi. 

       Mahirə xanım kədərlə onun gözəl üzünə 

baxırdı, sonra dedi: 

    - Sən özünü çox üzmə, qızım, sabah 

komissarlıqdan biz də maraqlanarıq, indi get 

dincəl. 

       Günel ümid dolu gözlərlə ona baxıb, 

təĢəkkürünü bildirdi. Səhərisi gün axĢama tərəf 

Mahirə xanımın oğlu Vasif gəldi və dedi ki, 
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Elgün tərxis olunmasına bir neçə gün qalmıĢ 

minaya düĢüb yaralanıb, iki ay xəstəxanada yatıb, 

sonra Bakıya gətiriblər. Sonrakı taleyindən xəbəri 

olan yoxdu, komandiri də baĢqa yerə dəyiĢdirilib. 

       Günel nə edəcəyini, nə deyəcəyini bilmirdi, 

son vaxtlar yeməkdən də qalmıĢdı. Bir gün 

Mahirə xanım ona dedi: 

       - Qızım, sən bir az özünə gəl, belə olmaz, 

bilirəm ondan baĢqa heç kimin yoxdu. Allah 

kərimdi, vaxt olan kimi Vasif hospitala gedib 

maraqlanacaq, yəqin ki, bir xəbər deyərlər.  

                                                 *****  

 

      Iki ay sonra Elgün xəstəxanadan çıxanda, 

komandiri onun dalınca gəlmiĢdi. Elgünü hərbi 

hissəyə gətirdi, bir dəftərdə yazdı ki, səni Bakıda 

yaxĢı xəstəxanaların birində təkrar müayinə 

elətdirəcəm, müalicəni orada davam 

elətdirəcəksən. Yaxın zamanlarda səni xəstəliklə 

əlaqədar təqaüdə də çıxaracam. Ən azından əlində 

bir az pulun olar, mənim Bakıda bir otaqlı evim 

var, orada qalarsan. Narahat olma heç nədən 
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korluq çəkməyəcəksən, bir az özünə gələndən 

sonra sənə yüngül bir iĢ yeri də taparıq. Elgün 

minnətdarlıqla komandirə baxırdı, gözləri 

dolmuĢdu. Bu qoca komandirin onu nə qədər çox 

istədiyinin bir daha Ģahidi olmuĢdu. 

    Bir həftə sonra Komandir Elgünü Bakıda 

hospitala gətirdi, təkrar müayinədən keçirdi. 

Həkimlər dedilər ki, həm dili, həm də qulağı 

açılacaq, amma uzun müddətli müalicə lazımdır. 

Komandir minnətdarlıqla həkimlərə baxdı: 

        - Siz əlinizdən nə gəlirsə edin, həkim, nə 

lazım olsa mənə bildirin. 

          Elgün bir ay da hospitalda qaldı, lazım olan 

müalicələri götürdü, qalan müalicələri evə 

yaxdılar. Sonra komandirin oğlu Kamal gəlib onu 

atasının bir otaqlı evinə apardı, lazım olan 

bazarlığı elədi, bir az da pul verdi, dedi ki, 

vaxtaĢırı səninlə əlaqə saxlayacam. Səhərisi gün 

evə 55-60-yaĢlarında bir qadın gəldi, adı Nubar 

idi və Elgünə bildirdi ki, oğlum, sən sağalana 

qədər mən hər gün sənə baĢ çəkəcəm, ev iĢlərini 

görəcəm. 
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       Bir ay sonra Kamal onu öz iĢlədiyi ofisdə iĢə 

düzəltdi, Elgün kompüterdə iĢləyəcəkdi. Bu 

ərəfələrdə Elgün Günellə heç əlaqə yaratmamıĢdı, 

bircə onu bilirdi ki, Günel məktəbi bitirəndən 

sonra uĢaq evindən çıxıb, amma hara getdiyindən 

xəbəri yox idi. DüĢünürdü ki, daha mən Günelə 

lazım deyiləm, heç gözünə görünməsəm yaxĢıdı, 

bir də ona yük olmayım. Amma nə qədər səhv 

elədiyini və bu səhvi ömür boyu düzəldə 

bilməyəcəyini anlamadı. 

 

                                                 ***** 

      Bir müddət sonra Mahirə xanımın oğlu Vasif 

Ģirniyyat evinə gəldi, anası ilə Güneli çağırıb 

dedi: 

      Mən bu gün hospitala getmiĢdim, Elgün bir ay 

orada müalicə götürüb, sonra çıxıb, hara 

getdiyindən xəbərləri yoxdu. Günel həyəcanla 

soruĢdu? 

    - Ona nolub, harasından yaralanıb? 

      Vasif Elgünün vəziyyətini olduğu kimi 

danıĢdı. Günel bir yandan sevinirdi ki, Elgün 
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sağdır, o  bir yandan da inçiyirdi ki, bir aydı 

Bakıda müalicə olunan Elgün Gülnaz xanıma 

zəng eləyib vəziyyətini deməyib. Günel daha 

xeyli toxtamıĢdı, düĢünürdü ki, yəqin bir müddət 

sonra Elgün özü onu axtarar.  

      Aradan bir il keçdi, amma, Elgün onu 

axtarmadı. Günelin gözləməkdən səbri 

tükənmiĢdi. Daha Elgündən ümidini üzmüĢdü. 

Elgün Günelin ürəyində əbədi nisgil olmuĢdu, bu 

nisgil, həsrət ürəyini dağlayırdı. Elgün sevgisi 

onun ürəyində yerinə yetə bilməyən arzu kimi 

qalmıĢdı, ürəyinə dərd olmuĢdu. Günel aramsız, 

hardasan Elgün, deyə içində hayqırırdı, səsləyirdi. 

Elgünün əsgərlikdə olduğu müddətdə Günelin 

çəkdiyi həsrətində bir qürur var idisə, indiki 

həsrətində tərk edilməyin acısı vardı. Zaman 

keçdikcə sanki, Elgünə olan sevgisi daha da 

güclənirdi, külək Ģamı söndürsə də alovu 

gücləndirdiyi kimi.  

 

Böyük ayrılıqlar bir sınaq 

olar, 
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Həsrətin qəlbimi içindən 

oyar. 

Həyatım yoxluğunla 

cəhənnəm olar, 

Məni bu odlara atmasan 

nolar. 

 

      Bəzən öz-özünə: sən məndə nəfəssən Elgün, 

ancaq mən ölüncə bitərsən, deyirdi. Günel kaĢki 

heç bitməsin dediyi sevgisinə, indi kaĢki heç 

yaĢamayaydım, deyirdi. 

      Günel heç kimlə danıĢmaq istəmirdi, susqun 

olmuĢdu. Bir məsəldə deyildiyi kimi, bəzən elə 

susarsan ki, qarĢındakı danıĢa bilməz. Ġndi Mahirə 

xanım da elə olmuĢdu, Genelə nə deyəcəyini, 

necə təskinlik verəcəyini bilmirdi. 

      Bir gün Mahirə xanım ona dedi: 

    - Qızım, daha Elgünü gözləməyin bir mənası 

yoxdu, sənin isə ailə qurmaq vaxtındır. Ömür 

boyu tək yaĢaya bilməzsən. 
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     - Bilirəm, Mahirə xanım, Elgün məni 

gerçəkdən sevmirmiĢ. Mən də kimi tanıyıram ki, 

kimə də ərə gedəm. 

     - Qızım, etiraz etməsən səni oğlum Vasiflə 

evləndirərəm. Səni çox bəyənir, mən də xətrini 

çox istəyirəm, sən də mənim qızım. 

     - Mən sizin oğlunuzu yaxĢı tanımıram, Mahirə 

xanım, o da mənim xasiyyətimi bilmir, sonra 

birdən dolana bilmərik. 

     - Dolanarsınız, qızım, mən sənin xasiyyətini 

yaxĢı bilirəm, Vasif də səni çox bəyənir. Elgünə 

olan məhəbbətindən də xabəri var. Zamanla hər 

Ģey yoluna düĢəcək, yaraların qaysaq bağlayacaq. 

     - Əgər Siz elə düĢünürsünüzsə, Siz dediyiniz 

kimi olsun, mən etiraz eləmirəm. 

        Bir-iki ay sonra Günellə Vasifin toyları oldu.  

                                                   *****          

 

      Elgünün müalicəsi iki ilə yaxın çəkdi, indi O, 

tam eĢitsə də çətinliklə danıĢırdı,  
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həm də bir az axsayırdı.  Komandir isə onun bu 

vəziyyətində özünü günahkar bilirdi. Bir gün O, 

Oğlu Kamala zəng etdi: 

     - Kamal, Elgünün yaĢadığı evi ona bağıĢladım, 

get evin sənədlərini onun adına keçir. 

       Kamal Elgünlə bərabər notariusa getdi və 

evin sənədlərini Elgünün adına keçirdi. Sonra 

dedi: 

    - Hə, dostum, indi qalır sənə bir qız tapıb 

evləndirmək. Əgər özünün bir istədiyin varsa de, 

onu alaq, yoxdursa Nubar xala birini tapsın. 

    - Kamal, bu qədər yaxĢılıqlarınızın əvəzini 

necə ödəyəcəyimi bilmirəm, bu iki ildə mənə 

qardaĢdan artıq oldun. Mənim uĢaq evindən bir 

istədiyim qız vardı, gedim onu axtarım, sonra 

sənə bir söz deyərəm. 

       Səhərisi gün Elgün günortadan sonra iĢdən 

icazə alıb uĢaq evinə gəldi. Tərbiyəçilər onu 

görüb çox sevindilər, hal- əhval tutdular. Sonra 

Elgün Gülnaz xanımın kabinetinə gedib onunla da 

görüĢdü, baĢına gələnləri danıĢdı, bu iki ildə niyə 

Güneli axtarmadığının səbəbini dedi, sonra 
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Güneli soruĢdu. Gülnaz xanım məzəmmətlə onun 

üzünə baxdı: 

     - Elgün, sən çox səhv etmisən ki, olanları 

Güneldən gizlətmisən, Günel səni o qədər çox 

istəyirdi ki, heç bir əngələ baxmazdı.Yazıq qız 

səndən bir xəbər ala bilmədiyinə görə çox üzüldü, 

elə hey ağlayırdı. Hərbi komissarlıqdan da 

maraqlandıq, dedilər ki, tərxis olunduqdan sonra 

xəbərimiz yoxdu. Günel məktəbi bitirdikdən 

sonra bir Ģirniyyat evinə iĢə düzəlmiĢdi, elə orada 

da bir kiçik otaqda qalırdı. ġirniyyat evinin 

sahibəsi çox mehriban xanımdır, Güneli də çox 

istəyirdi, üç ay əvvəl oğlu ilə Güneli evləndirdi, 

toylarına bizi də dəvət etmiĢdilər. 

     Elgün zərbə almıĢ adam kimi bir müddət 

susdu, nə deyəcəyini bilmirdi, indi anlamıĢdı ki, 

çox səhv edib. O, Gülnaz xanımdan Günelin 

iĢlədiyi Ģirniyyat evinin yerini soruĢdu. Gülnaz 

xanım kədərlə onun üzünə baxdı: 

   - Nəyinə lazımdır, Elgün, Günellə görüĢməyini 

məsləhət bilmirəm. O qız səni ölənədək 

unutmayacaq, səni necə səbirsizliklə gözlədiyini 
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mən bilirəm, gecəsi-gündüzü yox idi. Amma 

onunla görüĢsən, ondan gizləndiyinə görə, bura 

qədər çəkdikləri həsrətə, əzablara görə bəlkə də 

sənə nifrət edəcək. 

    - Narahat olmayın, mən ona yaxınlaĢmayacam, 

sadəcə kənardan görmək istəyirəm. 

      Elgün ünvanı götürüb, axĢama tərəf ġirniyyat 

evinin olduğu yerə gəldi, qarĢı tərəfdəki çay 

evinin masalarından birində oturdu. Çay evi ilə 

ġirniyyat evinin arası 30m kimi olardı. O, 

gözlərini Ģirniyyat evinin qapısından çəkmirdi, 

bilirdi ki, bir azdan Güneli görə biləcək. Beləcə 

bir saatdan artıq burada oturdu, aradabir çay alıb 

içirdi. Nəhayət Ģirniyyat evinin qarĢısında bir 

maĢın dayandı, orta boylu bir oğlan düĢüb içəri 

girdi. 10-15 dəqiqə sonra Günellə oğlan qapıda 

göründülər. Elgünün həyəcandan nəfəsi kəsilirdi, 

Günel xeyli dəyiĢmiĢdi, bir az kökəlmiĢdi, çox 

gözəl görünürdü. Elgün peĢmanlıqdan nə 

edəcəyini bilmirdi, Güneli həmiĢəlik itirdiyini 

anladığı üçün dəli olmaq dərəcəsinə çatmıĢdı.  
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     O, çayın pulunu verib qalxdı, yavaĢ-yavaĢ 

yaxınlıqdakı parka tərəf getdi, skamyaların 

birində oturub, baĢını əlləri arasına aldı. Bir xeyli 

beləcə oturdu, göz yaĢlarını saxlaya bilmirdi. Bir 

az toxdayandan sonra qalxıb evinə gəldi, Nubar 

xala evdə idi, biĢirdiyi yeməyin xoĢ ətri evi 

bürümüĢdü. Elgün indi hiss elədi ki, acından ölür, 

bu gün səhərdən bəri heç nə yeməmiĢdi. Nubar 

xala onu görcək dedi: 

    - Ay oğul, harda qalmısan, yemək hazırdı, keç 

otağa mən də yemək gətirim. 

      Elgün minnətdarlıqla ona baxdı: 

   - Çox sağ ol Nubar xala, elə acmıĢam ki. 

      Nubar xala yeməyi gətirənədək Elgün əllərini 

yuyub otağa keçdi. Nubar xala onun üzünə baxıb 

dondu: 

    - Sənə nə olub, ay oğul, xəstələnib eləməmisən 

ki, rəngin kağız kimidir. 

    - Yox, Nubar xala, narahat olma, bir az özümü 

pis hiss edirəm. Yemək yeyək sonra səninlə bir az 

söhbət eləmək istəyirəm, ürəyim partlayır. 
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    - Eliyək, qadan alım, nə dərdin var de, bəlkə bir 

dərman tapdıq, bilirsən ki, mənim bircə oğlum var 

idi, o da Ģəhid olub, yoldaĢım da rəhmətə gedib, 

heç kimim yoxdu. Səni də öz balam kimi Ģox 

istəyirəm. 

    - Bilirəm, Nubar xala, bu iki ildə mənə öz balan 

kimi qulluq eləmisən. 

      Yeməkdən sonra Nubar xala çay gətirdi, özü 

də Elgünlə üz-üzə oturub dedi: 

    - Hə, bala indi danıĢ görüm, nədən belə 

kefsizsən. 

      Elgün bu mehriban qadının üzünə baxıb 

Günellə olan sevgilərini, hərbi xidmətdən buradək 

baĢına gələnləri və bu günkü peĢmanlığını asta-

asta danıĢdı. Nubar xala onu dinlədikcə ağlayırdı, 

bu kimsəsiz gəncin baĢına gələnlər onu çox 

kədərləndirmiĢdi. Elgün sözünü bitirdikdən sonra 

soruĢdu: 

    - Bəs indi neyləmək fikrindəsən, ay oğul? 

     - Heç özüm də bilmirəm, daha mənim üçün 

həyatın bir mənası qalmadı. Mən Günelsiz necə 

yaĢayaram, ay Nubar xala? 



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

 

Etibar Həsənzadə (Salmanov)      ―Sevgi bəstəsi‖ 

     - Sən gərək qızdan heç nəyi gizlətməyəydin, 

Allah bilir yazıq qız nə qədər əziyyət çəkib, səni 

sevirdisə heç nəyə baxmadan yenə yanında olardı, 

çünki o da kimsəsiz idi. 

     - Düz deyirsən, vaxtında desəydim bəlkə də 

onu itirməzdim, çox peĢmanam, daha kimsəni 

onun kimi sevə bilmərəm. 

     - Elə demə, ay oğul, nə çox gözəl-göyçək 

qızlar, biri ilə evlənərsən, övladların olar, mən də 

aradabir yenə gələrəm. Sən də mənim 

balamsan.Bir də ki, qədərin, qismətin olsaydı 

qovuĢaqdın, demək ki, qismət deyilmiĢ. 

     - Mən sevmədiyim biri ilə necə evlənim, mənə 

kim gələr ki, həm çətin danıĢıram, həm də 

axsayıram. 

     - Ay oğul, evin-eĢiyin, normal iĢin var, 

yaraĢığın da ki, öz yerində, gör sənə necə qız 

tapacam. Bir də kim nə bilir ki, bir saatdan sonra 

baĢına nə iĢ gələcək. 

    - Hələ heç kimi tapma, Nubar xala, qoy bir 

müddət özümə gəlim. 
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      Nubar xala daha heç nə demədi. Elgünün necə 

əziyyət çəkdiyini, saatlarnan bir yerdə oturub 

fikrə getməsini görürdü. O, bilirdi ki, Elgünün 

özünə gəlməsi üçün xeyli vaxt lazımdı, çünki 

zaman hər Ģeyi həll edir. 

        Günellə olan günlərin xatirələri onu 

buraxmırdı, Ģirin gülüĢü gözlərinin önündən, səsi 

qulaqlarından getmirdi. Əllərinin hərarətini hələ 

də əllərində hiss edirdi. O, Günelin sevgi dolu 

gözlərinə baxa-baxa rahatlıq tapardı. Ġndi, onu 

itirdikdən sonra nə qədər çox sevdiyini, qarĢılıqlı, 

fədakar sevgisinin qiymətini anlamıĢdı. 

Bir zamanlar sevmiĢdim mavi 

gözlü gözəli, 

Bu yanan könlümün olmuĢdu 

çox özəli 

Gülən üzü, dəniz gözü 

etmiĢdi məni dəli, 

Yalan olmuĢdu Qeysin böyük 

sevgisi Leyli. 
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Dəyərini bilmədən itirdim 

mən o qızı 

Indi peĢmanlıq odu dağlayır 

ürəyimi. 

Həsrət dolu gözlərim arayır 

hey o qızı, 

Əllərim hey arayır o sarıĢın 

telləri. 

 

       Aradan yarım ildən çox vaxt keçmiĢdi, Elgün 

özünə təzə maĢın almıĢdı, iĢləri də qaydasında idi, 

qazancı da yaxĢı idi, iĢdən əlavə də müĢtəriləri 

olurdu. Həm iĢ yerində, həm qonum qonĢuda 

qızların gözü onda idi. O isə elə bil heç kimi 

görmürdü. Bir gün axĢamtərəfi Nubar xala bir 

qızla onun evinə gəldi. Elgün kiminsə 

kompüterini təmir edirdi, Nubar xala ilə bir qızın 

gəldiyini görüb cəld ayağa qalxdı, onları 

qarĢılayıb, yer göstərdi. Nubar xala ona dedi: 

    - TanıĢ ol, ay bala bu qızın adı Tünzalədi, 

mənim uzaq bir qohumumun qızıdır, müəllimədir. 
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Sənin haqqında ona çox danıĢmıĢam, istədim bir 

tanıĢ olasınız. 

      Elgün bu əsmər bənizli, qəhvəyi gözlü, uca 

boylu, uzun saçlı, xoĢ sifətli qıza baxıb, 

nəzakətlə: 

    - Çox Ģad oldum, buyurun əyləĢin, mən indi 

masanı yığıĢdıraram, dedi. 

      O, masadakı alətləri və kompüteri bir kənara 

qoyub mətbəxə Nubar xalanın yanına keçdi: 

    - Ay Nubar xala niyə əvvəldən xəbər eləmirdin, 

Ģirniyyat filan alardım. 

    - Sən narahat olma, ay bala, mən hər Ģey 

almıĢam, heç səni pis vəziyyətdə qoyarammı. 

Əvvəldən də demədim ki, bir Ģey bəhanə eliyib 

evdən qaçmayasan. Bax bu qız çox ağıllıdır, 

anasını uĢaq vaxtı itirb, atası ilə yaĢayır, institutu 

da keçən il bitirib. Amma nə qədər istəyəni oldusa 

heç kimi bəyənmədi, dedi ki, ürəyimə yatanı 

yoxdu. Ġndi siz bir az söhbət eliyin, aradabir 

gəzməyə gedin, bir müddət tanıĢılığınızı davam 

eləyin, əgər xasiyyətiniz, söz-söhbətiniz tutarsa 

evlənərsiniz. 
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     Elgün daha sözü uzatmadı, Ģirniyyat qabını 

götürüb otağa qayıtdı. Nubar xala da çayları 

gətirdi, oturdular xeyli söhbət elədilər, dedilər, 

güldülər. AxĢam Elgün onları evlərinə ötürüb 

qayıtdı. Qız xoĢuna gəlmiĢdi, amma qərar vermək 

hələ tez idi, qızı daha yaxından tanımaq istəyirdi. 

O, yaxĢı bilirdi ki, daha heç kimi Günel kimi sevə 

bilməyəcək, amma tək yaĢamaq da yorucu idi, 

daha 23 yaĢı var idi. Nubar xala nə vaxtadək onun 

ev iĢlərinə kömək edəcəkdi, hər gün gəlib-getmək 

ona da çətin idi, qıĢ ayları da lap cətin olurdu.  

     Havalar soyuq olsa da Elgünlə Tünzalə 

vaxtaĢırı görüĢürdülər, bərabər vaxt keçirirdilər. 

Elgün də Tünzalənin xoĢuna gəlmiĢdi, bu 

oğlandakı qətiyyət, ciddilik, ürəyitəmizlik, 

sözübütövlük onun ürəyinə yatmıĢdı. Həm də 

Elgün ucaboy, yaraĢıqlı oğlan idi.  Nubar xala da 

onların münasibətlərindən razı idi, sevinirdi ki, 

sözləri tutur, bir-birlərini baĢa düĢürlər, həm də 

bir-birlərinə çox yaraĢırlar. 

     Novruz bayramına iki həftə qalırdı, Nubar xala 

Elgünə dedi: 
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   - Ay oğul, istəyirəm bu bayram qıza niĢan 

aparaq, nə deyirsən? 

   - Necə istəyirsən, Nubar xala, mən razı. 

   - Onda sən Kamala de atasına da desin elçi 

gedək, o kiĢi səni oğlu kimi çox istəyir. 

   - Deyərəm, narahat olma. 

     Səhərisi gün iĢdə Elgün Kamala yaxınlaĢıb 

Nubar xala ilə olan söhbəti danıĢdı. Kamal ona 

baxıb: 

    - Hə, xəbərim var, Nubar xala münasibətiniz 

haqda mənə demiĢdi, çox Ģad oldum, atama da 

deyərəm istirahət günü elçi gedərik. 

       Ġstirahət günü Nubar xala, Elgünün 

komandiri, Kamal və anası Tünzaləgilə elçi 

getdilər. Tünzalənin atası çox sevinirdi ki, qızı 

belə ağıllı oğlanla ailə qurur. Novruz bayramında 

onlar niĢanlandılar, bir ay sonra isə toyları oldu. 

Hamıdan çox Nubar xala sevinirdi, ikisini də 

qucaqlayıb dedi: 

    - Baxın ha, uĢaqlar gələn il bu vaxt mənə bir 

nəvə verəcəksiniz, mən də nənə olmaq istəyirəm.  

      Elgün onu qucaqladı: 
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    - BaĢ üstə, Nubar xala, Allah verərsə o da olar. 

 

                                                  ***** 

      Günellə Vasifin bir oğlu olmuĢdu, adını Fərid 

qoymuĢdular. Anası kimi, sarıĢın, mavi gözlü bir 

oğlan idi. Günel özünü nə qədər xoĢbəxt hesab 

eləsə də, ürəyində əbədi bir nizgil qalmıĢdı, 

sızıltısını zaman-zaman hiss edirdi. O, bilirdi ki, 

ürəyində ağrıya çevrilən nakam məhəbbəti 

ömrünün sonunadək davam edəcək. Uzun illər bir 

ailənin iki övladı kimi böyümüĢdülər, bu isə 

unudulası bir münasibət deyildi. 

 

                                                    ***** 

 

      Bir neçə ay sonra Elgün yaĢadığı evi satıb 4 

otaqlı ev aldı, Nubar xala da öz evini satıb pulunu 

Elgünə vermiĢdi. O da Elgüngillə yaĢayırdı. 

      Elgünlə Tünzalə demək olar ki, xoĢbəxt idilər, 

bir-birlərini çox istəyirdilər. Bir il sonra onların 

bir qızı oldu, adını Səma qoydular. Səma həm 

atasına, həm də anasına oxĢayırdı, əsmər bənizli, 
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qara gözlü, Ģirin bir qızdı. Nubar xalanın sevinci 

yerə-göyə sığmırdı, bütün gününü körpə ilə 

keçirirdi. 

     Elgün də Güneli heç cürə unuda bilmirdi, 

bəzən onu yuxularında görər, bəzən xəyallarında 

onunla danıĢardı. Elgün Tünzaləni nə qədər çox 

istəsə də, Günelə olan məhəbbəti qəlbinin 

dərinliklərində yaĢayırdı, onun həsrətini həmiĢə 

çəkirdi. Tünzalə bunu hiss etsə də büruzə 

vermirdi. Bilirdi ki, Elgünün bütün uĢaqlığı, 

yeniyetməliyi Günellə bərabər keçib, onun 

məhəbbətinə 10-15 ilin bağlılığı da qarıĢıb. Bunu 

isə heç vaxt unutmaq olmaz. Ona görə də 

Elgünün Günel həsrətinə anlayıĢla yanaĢırdı. Ġllər 

uzunu bir-birindən baĢqa heç kimsəsi olmayan iki 

gəncin məhəbbəti heç bir zaman bitə bilməzdi. 

 

                                               ***** 

     Avqustun axırları idi, bu gün Fəridin 6 yaĢı 

tamam olurdu, sentyabrda məktəbə gedəcəkdi. 

Günellə Mahirə xanım gözəl süfrə açmıĢdılar, 

qonaqların çoxu gəlmiĢdi. Fərid atasının iĢdən 
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gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdi, ona gətirilən 

hədiyyələri atasına göztərəcəkdi. Ən çox da 

bəyəndiyi, nənəsinin aldığı məktəb çantası idi, 

çiyninə asıb otaqda ora-bura qaçırdı.  

      Ġllər keçdi, Fərid Memarlıq və inĢaat 

universitetini qırmızı diplomla bitirdi. Günel 

Mahirə xanımla bərabər yenə də gözəl süfrə 

açmıĢdılar. Amma Mahirə xanım xeyli 

qocalmıĢdı, yaĢı yetmiĢə çatmıĢdı, daha əvvəlki 

kimi hər iĢi görə bilmirdi. Günellə Vasif övladları 

ilə fəxr edirdilər. Günel Vasifə baxıb dedi: 

    - ĠnĢaallah gün gələr toyunu da edərik. 

      Vasif onu qucaqlayıb: 

    - Əlbəttə edərik, təki oğlumuz ağıllı bir qız 

sevsin. 

 

                                                  *****   

 

     Ġllər keçdi, Səma da məktəbə getdi, Nubar xala 

da onunla getdi, apardı, gətirdi, hər qayğısını 

çəkdi. Səma ata-anasından çox Nubar xalaya 

bağlanmıĢdı. Gün gəldi Səma orta məktəbi bitirdi, 
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Nubar xalanın artıq 80 yaĢı var idi, son zəngdə 

məktəbə də getmiĢdi. Səma ali məktəbə- 

Azərbaycan Tibb universitetinə daxil olanda ata-

anasından çox Nubar xala sevinmiĢdi, nəvəsi uĢaq 

həkimi olacaqdı.  

      Səma 2-ci kursa keçəndə Nubar xala vəfat 

etdi, 2-3 ay olardı ki, xəstələnmiĢdi, ürəyi 

ağrıyırdı, yataqda idi. Elgünlə Tünzalə sanki 

yenidən yetim qalmıĢdılar, Səma isə heç cürə 

özünə gələ bilmirdi. Uzun müddət evdə heç 

birinin üzü gülmədi. Tünzalənin atası da tez-tez 

onlara gedib-gəlirdi. Elgünlə Tünzalə nə qədər 

xahiĢ eləsələr də ki, bizə köç, qoca kiĢisən tək 

dolana bilməzsən, kiĢi razı olmurdu: 

    - Yox, ay bala, mən evimdən kənarda qala 

bilmərəm, qardaĢımın kiçik oğlu mənimlə qalır, 

bu yaxınlarda evlənəcək, elə onlarla br yerdə 

yaĢayacam. 

 

                                                ***** 
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       Səma ilə Fərid bir tədbirdə tanıĢ olmuĢdular. 

Hər ikisi universiteti bitirmiĢdilər, iĢləyirdilər. 

Fərid Səmadan bir yaĢ böyük idi. Bir-birlərini ilk 

tanıĢılıqdan bəyənmiĢdilər, hər ikisinə də elə 

gəlirdi ki, bir-birlərini lap çoxdan tanıyırlar. 

Sanki, uzun illər ayrı düĢmüĢ yaxın adamlar 

idilər. Bir-birlərini bir baxıĢdan, bir kəlmə sözdən 

anlayırdılar. Bir neçə ay vaxtaĢırı görüĢürdülər, 

bir gün Fərid dedi: 

   - Səma, istəyirəm valideyinlərimi sizə elçi 

göndərəm, yəqin ki, etiraz etməzsən. 

     Səma sevincindən onun boynuna necə 

sarıldığını hiss etmədi: 

   - Elə bilirdim bu sözü hələ çox gözləyəcəm, elə 

arxayın idin ki, az qalırdım mən deyəm. 

     Həftə sonu Günel, Vasif və Mahirə xanım 

Elgüngilə elçi getdilər. Elgün qapını açanda 

gözlərinə inanmırmıĢ kimi donub qaldı. Günel də 

onun kimi gözlərinə inanmırdı. Elgünün 

ləngidiyini görən Tünzalə qapıya gəldi: 

   - Elgün, qonaqlarımızı niyə içəri dəvət 

eləmirsən? 
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     O, Günellə Elgünün donmuĢ kimi bir-birlərinə 

baxdıqlarını görüb: 

   - Siz bir-birinizi tanıyırsınız? -deyə soruĢdu. 

     Günel yuxudan ayılmıĢ kimi: 

   - Vasif, bu Elgündür, dedi. 

      Elgün qonaqları içəriyə dəvət etdi: 

    - Qapıda niyə dayanmısınız, içəri keçin, xoĢ 

gəlmisiniz. 

      Onlar içəri keçdilər, Tünzalə baĢa düĢmüĢdü 

ki, bu Elgünün sevdiyi Güneldir. Mahirə xanım 

da onlarla görüĢüb divanda əyləĢdi. Tünzalə 

qızını mətbəxə səslədi ki, gəlsin kömək eləsin. 

Onlar çaylarını içəndən sonra Vasif Elgünə dedi: 

    - QardaĢım, elçiliyimizi sonra edərik, öncə 

baĢına gələnləri danıĢ. Günel sevginizdən 

danıĢmıĢdı mənə, amma sonra nələr oldu ki, sən 

Güneli axtarmadın. 

       Elgün olub keçənlərin hamısını onlara 

danıĢdı. Sonra da Mahirə xanım elçiliklərini elədi. 

Səma ilə Fəridin bir-birlərini sevdiklərini söylədi. 

      Toy gününü bir ay sonraya təyin etdilər.  

      Etibar.  15.10.2016. 
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                                               QĠSASA  ĠNAM 

  

     Vahid Kiçikli kəndinə yaxınlaĢırdı. Çiynində 

çanta, əlində ağac vardı. Hündür, qarabəniz, 

möhkəm bədənli idi, 50-55 yaĢlarında olardı. Ġri, 

qara gözləri vardı. Kəndin kənarındakı insanlar 

ona maraqla baxırdılar. Onun gəliĢindən elə 

təəssürat oyanırdı ki, adam hara getdiyini dəqiq 

bilir. Kəndin kənarında tərk edilmiĢ bir daxma var 

idi. Vahid bir baĢa o daxmaya tərəf gedirdi, uzun 

müddət piyada yol gəldiyi bilinirdi. 

    Vahid Ağdamın Papravənd kəndindən idi. O və 

20-22 yaĢlarında olan iki oğlu baĢda Həsən 

olmaqla "Papravənd Qartalları"-nın dəstəsində 

Ģərəflə döyüĢürdülər. Son günlər Erməni 

separatçılarının aramsız hücumları nəticəsində 

kəndləri iĢğal olundu və camaatın bir hissəsi 

öldürüldü, bir hissəsi isə qaçıb canını qurtardı. 

Onun ailəsini -həyat yoldaĢını, iki qızını gözünün 

qabağında öldürdülər, iki oğlunu isə əsir 
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götürdülər. Vahid onları torpağa tapĢırmağa belə 

imkan tapa bilmədi, çünki, ermənilər kəndi 

yandırmıĢdılar. Sağ qalanlar hərə bir tərəfə üz 

tutdu. Vahidlə bərabər övladları əsir götürülən bir 

neçə nəfər neçə gün kəndin ətrafında fırlansalar 

da əsir götürülənlərin haraya aparıldıqlarıını 

öyrənə bilmədilər. Sonra daha buralarda qalmağın 

mənasız olduğunu görüb hər kəs öz qohumlarının 

yanına getmək qərarına gəldilər. Vahid isə 

Üçoğlan kəndində yaĢayan bacısıgilə getmək 

üçün yola çıxdı, amma Kiçikli kəndində qalmaq 

qərarına gəldi. 

***** 

     Ağdam rayonu Azərbaycan 

Respublikasında inzibati ərazi vahididir. Hazırda 

Ağdam Ģəhəri də daxil olmaqla ərazisinin böyük 

bir hissəsi erməni iĢğalı altındadır. ĠĢğala görə 

Ağdamın yalnız 10 kəndi Azərbaycanın nəzarəti 

altındadır.ĠriyaĢayıĢməntəqələri-

 Mərzili,Seyidli, Qiyaslı, Xidirli və ZəngiĢalı 

kəndləridir.  
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   Ağdam rayonu 8 avqust 1930-cu ildə yaradılıb. 

Sahəsi 1154 kvadrat km olan rayonun relyefi 

əsasən düzənlik, qismən dağlıqdır. 

     Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim, füsunkar 

təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində 

yerləĢir.Gözəl Qarabağın ürəyi sayılan Ağdamın 

qədim tarixi abidələri neçə min illərdən keçərək 

bu günə qədər gəlib çatmıĢdır.    

    Dağlıq Qarabağ hadisələri baĢlayandan Ağdam 

burada cərəyan edən hadisələrin mərkəzi 

olmuĢdur.Ermənistanın Dağlıq Qarabağı iĢğal 

etmək məqsədi ilə 1988-ci ilin fevralından 

baĢladığı müharibəyə ilk olaraq məhz Ağdam 

rayonu cəlb olunmuĢ, hadisələrin ilk günlərindən 

ən böyük ağırlıqlar Ağdam rayonunun, onun 

əhalisinin üzərinə düĢmüĢdür. 

1988-ci ilin son aylarında Ermənistandan öz ata-

baba yurd yuvalarından, daha sonra Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətindən doğma 

ocaqlarından silah gücünə, amansız vəhĢiliklərlə 

qovulub didərgin salınan on minlərlə azərbaycanlı 

məhz Ağdam rayonuna pənah gətirmiĢdi. 
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Ağdama olan hücumların ardı-arası kəsilmirdi. 

Ağdam 5 il hücumlara sinə gərdi. 1993-cü ilin 

may ayının 11-dən etibarən qızıĢan hücum 

əməliyyatları həmin il iyul ayının 23-də 42 gün 

davam edən döyüĢlərdən sonra Ağdamın süqutu 

ilə baĢa çatdı. Ərazisinin 70%-i iĢğal edildi. 

Ağdam baĢqa rayonlar kimi bir günə verilmədi, 

onu ağdamlılar vermədi, xəyanətlə günbəgün, 

kəndbəkənd verildi. Ağdamlılar qeyrətlə 

vuruĢdular. Ağdamı yerli özünümüdafiə dəstələri 

qoruyurdu."Papravənd qartalları" baĢda Həsən 

olmaqla Ağdama Ģanlı qəhrəmanlıq tarixi 

yazdılar. 

 Hazırda Ağdam əhalisinin böyük əksəriyyəti 

məcburi olaraq respublikanın digər rayon və 

Ģəhərlərində məskunlaĢmıĢdır. Rayondakı tarixi, 

mədəni, dini abidələrinin əksəriyyəti erməni 

iĢğalçıları tərəfindən məhv edilmiĢdir. 

ġəhər talan edilmiĢ və yandırılıb külə 

döndərilmiĢdi. Ağdamda yanğınların tüstüsü 20 

kilometr məsafədən görünürdü. 
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    2008-ci ildə "Lonely Planet" jurnalıAğdamı 

―Qafqaz Hirosiması‖ adlandı- rıb. 2010-cu 

ildə Əl-Cəzirənin internet nəĢri Ağdamı "ruhlar 

Ģəhəri" siyahısına salıb. Həmin il, Dağlıq Qarabağ 

separatçı rejiminin qərarı ilə Ağdam 

Ģəhəri Akna adlandırılıb. 

                                                   ***** 

    Vahid kəndin camaatı üçün sirli bir adam idi. 

Onun haqqında cürbəcür fərziyyə- lər danıĢırdılar. 

Adam kənd içinə gəlmir, tay-tuĢları ilə oturmur, 

əkin sahələrində iĢ axtarmırdı. Daxmaya bir az əl 

gəzdirib, yaĢanacaq hala gətirmiĢdi, həyət-

bacasını səliqəyə salmıĢdı. Həyətdə əkin üçün yer 

hazırlayıb bir az tərəvəz toxumu əkmiĢdi.       

     Bir müddət sonra O, az-az da olsa insanların 

arasında görünməyə baĢladı. Amma söhbətcil 

deyildi. Kənddə belə bir söhbət gəzirdi ki, O, 

bütün ailəsini, yaxınlarını və evini itirmiĢ 

qaçqındır. Çox vaxt onu yaxınlıqdakı bulağın 

kənarındakı yastı daĢın üstündə oturub papiros 

çəkən görərdilər. 
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    Bir gün kəndə qabağına iki qoyun qatmıĢ orta 

boylu, möhkəm bədənli bir adam gəldi. Kənd 

meydanında toplaĢan insanlara yaxınlaĢıb Vahidi 

soruĢdu və onun daxmasına tərəf getdi. Bu adam 

Vahidin bacısının əri Nadir idi. Səhərisi gün O, 

kənd içinə çıxanda ondan daxmadakı adamın kim 

olduğunu soruĢdular. Nadir yaxınlıqdakı kötüyün 

üstündə oturub dərindən nəfəs aldı, sonra dedi: 

    - Bu adamın adı Vahiddir, mehriban, xeyirxah, 

ləyaqətlidir. Papravənddəndir, qəhrəmanlıqla 

döyüĢənlərdəndir, bütün ailəsini, qohum-

əqrabasını ermənilər öldürüblər, iki oğlunu əsir 

götürüblər, iki mərtəbəli, xan sarayı kimi evini də, 

bütün kəndi də yandırıblar. Bu günədək hara 

müraciət eləsə də oğlanlarından bir xəbər ala 

bilmir. Mən onun bacısının əriyəm, Üçoğlan 

kəndində yaĢayıram. Əslində O, bizim kəndə 

gəlməli idi, nədənsə burada qalmağa qərar verdi.  

      Nadir kənd camaatına Vahidin həyatından çox 

Ģeylər danıĢdı, sonra dedi: 

   - Gördüyünüz kimi, O bütün iztirablara dözərək 

Sizin kənddə yaĢayır. 
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     Bir nəfər ondan soruĢdu: 

   - Vahid niyə insanlardan kənar gəzir? 

   - Onun ürəyi ölüb, ona görə. Baxırsan ki, yeyir, 

içir, gəzir, iĢləyir, amma bizim aramızda deyil. O 

hadisələr baĢ verən gündən Vahid cismən yaĢasa 

da, mənən ölüdür. Dünya onun üçün soyuq 

məzardır. Ġki həftə əvvəl bizə gəlmiĢdi, onda 

bildik ki, sağdır, burada yaĢayır, çox sevindik. 

Sizdən xahiĢ edirəm ki, ona dayaq olasınız, tək 

qoymayasınız. 

     Səhərisi gün Nadir öz evlərinə getdi. Vahidin 

bacısı Xavər Nadirdən xəbər gözləyirdi, bilmək 

istəyirdi ki, qardaĢı bu kənddə necə yaĢayır. 

Vahidgilin böyük nəslindən ancaq Vahidlə Xavər 

sağ qalmıĢdılar. Xavərgil də Vahidin oğlanlarını 

tapmaq üçün aidiyyəti orqanlara müraciət 

etmiĢdilər, amma heç bir məlumat ala 

bilməmiĢdilər. 

     Nadirin danıĢdıqlarından sonra kənd camaatı 

Vahidi sevməyə, bacardıqları qədər ona diqqət 

göstərməyə baĢladılar. Kimi ona çörək biĢirtdirib 

göndərirdi, kimi yemək. Amma O, heç kimin 
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evinə getməz, heç kimi də daxmasına dəvət 

etməzdi. 

    Vahid hər səhər qoyunları otlağa aparar, özü 

isə bir kənarda oturub papiros çəkər, fikrə dalardı. 

Bir dəfə qonĢusu kənd ağsaqqalı Məcid kiĢi onun 

daxmasına gəldi və gecə yarısınadək oturub 

söhbət etdi. Olub keçənlərdən, vəziyyətdən, 

kənddə baĢ verənlərdən danıĢdı. Vahid danıĢmasa 

da, aradabir baĢını tərpədirdi. Sonda Məcid kiĢi 

dedi: 

   - QardaĢım, sən istər dərd çək, istər çəkmə, 

həyat beləcə davam edəcək. Dərdlərin səninlə 

yaĢayıb, səninlə öləcək. Amma bu qoca dünya 

necə var, elə də qalacaq. Həyatda toy da olur, yas 

da olur, heç kim bizdən razılığımızı soruĢmur, 

özünü belə öldürmə. Allah qarĢısında cavab 

verənədək dayanmalıyıq. Bu qədər günaha girmə, 

hamı kimi yaĢa. Sən hələ ölməmisən, dirisən, 

yaĢayırsan. 

     Vahid bu qoca, müdrik insana mənasız, boĢ 

baxıĢlarla baxırdı. Kim bilir, onu görür, yoxsa 

görmürdü. Sonra onunla bərabər daxmadan çıxdı, 
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onu evlərinədək yola saldı və geri qayıtdı. Bütün 

gecə Vahid gözlərini yummadı. Gözlərini yuman 

kimi, balaları, həyat yoldaĢı gəlirdi gözünün 

qabağına. Səhər dan yeri söküləndə həyətə çıxdı, 

evin tinindəki böyük kötüyün üstündə oturdu. 

Nədənsə bu gün söhbət etməyə adam axtarırdı. 

Elə bu vaxt Məcid kiĢi əsasına dayaqlanaraq ona 

yaxınlaĢdı, salamlaĢıb yanında oturdu. Əlindəki 

təsbehini çevirərərk zikr edirdi. Sonra dedi: 

   - YaxĢı gəldi, Vahid, fikir eləmə, hər Ģey yaxĢı 

olacaq, bir az döz. Bizim qarı indi yaxĢı səhər 

yeməyi hazırlayıb, gedək bərabər yeyək, bir az da 

söhbət edərik. 

    Vahid ona təĢəkkür etdi, amma getməyə etiraz 

elədi. Məcid kiĢi qalxıb getdikdən sonra Vahid 

evə girdi, bir stəkan çay töküb pendir çörək 

gətirdi, zorla bir-iki tikə yedi. Məcid kiĢinin gəliĢi 

onun qəlbində nələrisə tərpətmiĢdi, özündə bir 

qədər yüngüllük hiss edirdi. Onun söhbətləri 

Vahidi təskin etməmiĢdi, amma kədəri, dərdi ilə 

barıĢımıĢdı. Sonrakı gün Məcid kiĢinin təkidi ilə 

onlara getdi. Onu çox hörmətlə qarĢıladılar. Bir 
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müddət sonra artıq dəvətsiz də darıxanda onlara 

gedirdi, Məcid kiĢi ilə həyətdə oturub xeyli 

söhbət edirdi.  

    Payızın əvvəli idi, Vahid həyətdə oturmuĢdu, 

bir də gördü ki, Nadirlə Xavər gəldilər. Xavər onu 

görən kimi, özünü onun üstünə atdı, boynunu 

qucaqladı: 

  - Vahid, Allah məni öldürsün. 

    Vahid onu qucaqlayıb sakitləĢdirməyə çalıĢsa 

da xeyri yox idi, beləcə bacı-qardaĢ bir-birini 

qucaqlayıb xeyli ağladılar. Bu vaxt Məcid kiĢi 

gəldi: 

   - XoĢ gəlimisiz, Nadir.  

   - Salam, Məcid dayı, Sizi gördüyümə çox 

sevindim. Bu Vahidin bacısı Xavərdir. 

     Xavər Məcid kiĢini görüb, özünü yığıĢdırdı, 

asta səslə salam verdi. Məcid kiĢi onun salamını 

alıb dedi: 

   - Utanma, qızım, yaxĢı ki, Allah insana göz yaĢı 

verib, yoxsa ürək nə sevincə, nə kədərə dözməzdi. 

     Xavər ağlamağını kəssə də Vahidə baxdıqca 

ürəyi parçalanırdı. Vahid isə gözlərini Xavərin 
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gözlərindən çəkə bilmirdi. 15 il əvvəl Xavər ərə 

gedəndən onu cəmisi 6-7 dəfə görmüĢdü. 

Bacısının gözləri anasının gözləri kimi dərin və 

qonur idi. Xavər onlardan ayrılıb daxmaya girdi, 

hər yerə baxdı, sonra qayıdıb həyətdə Vahidin 

yanında oturdu, asta səslə: 

   - Vahid, gələn həftə Nadir lazımı qədər kərpic 

alıb gətirəcək sənə yeni ev tikərsiz. 

    2-3 saat sonra onlar getdilər, bir həftə sonra 

gəldilər. Xavərin dediyi kimi, bir yük maĢını ilə 

xeyli kərpic və sement də alıb gətirmiĢdilər. 

Məcid kiĢi də kəndin uĢaqlarını, cavanlarını yığıb 

gətirmiĢdi. Bir həftənin içində yeni, bir otaqlı, 

mətbəxli ev tikdilər. Köhnə daxmanı isə əl damı 

kimi saxladılar, Vahid qoyunlarını orada 

saxlayırdı. Xavər təzə tikilən evdə hər Ģeyi yudu, 

yığdı, yığıĢdırdı, sonra Vahidə dedi: 

   - Vahid, sən mütləq evlənməlisən, tək yaĢamaq 

olmaz. Allaha da xoĢ getməz, mənim də fikrim 

qalır burada, rahat ola bilmirəm. 

     Vahid diksinmiĢ kimi ona baxdı. Xavər gözləri 

dolmuĢ: 
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   - Elə baxma, Vahid, düz deyirəm, tək yaĢamaq 

olmaz, sənin övladların olmalıdır, yoxsa nəslimiz 

yer üzündən silinər. 

   - Bir az vaxt ver, Xavər, düĢünərəm. Həm də bu 

yaxınlarda Tərtər Ģəhərinə hərbi komissarlığa 

gedib əsirlər haqqında bir məlumat öyrənmək 

istəyirəm. Orada tanıĢlarım var, bəlkə bir 

məlumat öyrənə bildim.  

    - Uğruna xeyir, get maraqlan, inĢaallah bir 

xəbər deyərlər. Qayıdandan sonra bir bizə gəl, 

canım qardaĢım, bizim kənddə dul, kimsəsiz, 

amma gözəl, qanacalı, bacarıqlı, iĢgüzar, səliqə-

sahmanlı, 30-35 yaĢlarında bir gəlin var, gəl ona 

bax. Nadirlə belə qərara gəldik ki, onu sənə alaq, 

etiraz etmə, səni burda tək qoya bilmirəm, bütün 

fikrim səndə qalır. 

     Vahid təəccüblə bacısına baxırdı ki, necə belə 

asanlıqla danıĢa bilir. Onun ürəyindəki yaraları 

hələ heç qaysaq da tutmayıb. 

     Ġki gün sonra Vahid Tərtərə getdi, hərbi 

komissarlıqdakı Qabil adlı tanıĢını tapdı, əsirlərin 

haraya aparıldıqları haqqında bir məlumatı olub-
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olmadığını soruĢdu. Qabil kədərlə onun üzünə 

baxdı: 

   - Gəl, qardaĢım, keç əyləĢ, dəyiĢdirilən girov və 

əsirlərdən öyrəndiyim məlumatlardan danıĢım, 

bilirəm övladlarından çox nigaransan.  

   - Qabil, nələr yaĢadığımı, hər günümün necə 

cəhənnəm olduğunu izah edə bilmərəm, daha 

dözə bilmirəm. 

    - Öyrəndiyimə görə, bu quldurlar əsirləri aparıb 

iĢğal etdikləri rayonlarda talançılıq, qəbirlərin 

dağıdılması, baĢ daĢlarının, qədim türbələrin, 

məscidlərn, qiymətli plitələrin sökülməsi məqsədi 

ilə fəhlə kimi iĢlədirlər. Həmin materiallar 

Yerevana aid nömrə maĢınlarla birbaĢ 

Ermənistana daĢınır. Əsirlərin bir qismi bu iĢlərə 

etiraz edərək intihar ediblər. Bəzilər Azərbaycan 

məzarlarını qazmaqdan və baĢdaĢlarını 

sökməkdən imtina etdiyi üçün güllələnib. 

Bəzilərini zabitlərin evində xidmətçi kimi 

iĢləməyə məcbur edirlər. 

     O uĢaqların danıĢdıqlarına görə, əsir 

götürülənlərin və girovların bir çoxu 
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Ermənistanda amansız iĢgəncələrə, qeyri-insani 

rəftara məruz qalıb, qətlə yetirilib, daxili orqanları 

çıxarılaraq xarici ölkələrə satılıb, bir çox hallarda 

isə tibbi eksperimentlər üçün istifadə 

edilib.Onların dediklərinə görə hazırda əsirlərin 

bir çoxu Kəlbəcər rayonunun Zod kəndi, 

Ağduzdağ və Tutxun qızıl yataqlarnda qul kimi 

iĢlədilir.Ermənilər əsirləri aldadaraq  deyirmiĢlər 

ki, kim əsirlikdən qurtarmaq, yaxud dəyiĢilmək 

istəyirsə, bizimlə gəlsin. Bu minvalla 

azərbaycanlı əsirləri bir-bir aparırdılar. Sonradan 

öyrəniblər ki, onları ölən erməni əsgərlərinin 

qəbri üstə apararaq baĢlarını kəsirlərmiĢ. Əsirlərin 

damarına dizel yanacağı yeridilmiĢ, sinəsi 

qızdırılmıĢ xaçla damğalanmıĢdı. Üstlərinə təlim 

keçmiĢ it buraxırlar.Bəzi əsirlər bu cür təzyiqlərə 

dözməyərək intihara əl atıb, yaĢadıqları 

məĢəqqətə son qoymaq üçün müxtəlif vasitələrlə 

canlarına qəsd ediblər. 

Əsirlik həyatı əsasən də qadınlar üçün çox 

dözülməzdir. Onlara olmazın iĢgəncələr verirlər, 

təcavüzlərə məruz qoyurlar.Namus Azərbaycan 
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qadını üçün həyatından da önəmlidir. Ona görə də 

əksər qadınlar əsirlikdə namuslarını qorumaq 

üçün həyatlarına belə qıyırlar. Əsir qadınların və 

uĢaqların üzərində tibbi təcrübələr aparırlar. 

Körpə uĢaqlara amansız iĢgəncələr verirlər. 

    Öyrəndiyimə görə, Dağlıq Qarabağda qanlı 

müharibələrin baĢladığı ilk günlər Azərbaycan 

əsirlərini ġuĢa və Xankəndi həbsxanalarında 

saxlayan ermənilər Qırımızı Xaç və digər 

beynəlxalq təĢkilatların gözlərindən onları 

gizlətmək üçün bir neçə əsas gizli məkan seçiblər. 

Onlardan biri Spitak rayonunda  zəlzələ 

nəticəsində yararsız hala düĢən binaların birində 

yaradılan gizli düĢərgədir, ünvan 306-cı məhəllə, 

ikinci Əsgəran rayonunda (Qarabağ) yerləĢən 

Bankın zirzəmisi,Kəlbəcər rayonunda qızıl 

yataqları çıxarılan mədənlərin içərisi, Leninakan 

və Gümrüdə keçmiĢ hərbi bazalardır. 

     Hə, qardaĢım mən öyrəndiklərimin hamısını 

sənə danıĢdım. Amma sənin oğlanların haqqında 

heç bir məlumat ala bilmədim. Əgər bir məlumat 

ala bilsəm özüm səninlə əlaqə saxlayacam. 
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      Vahid eĢitdiklərindən o qədər sarsılmıĢdı ki, 

bir söz deməyə gücü qalmamıĢdı. O, birtəhər 

ayağa qalxıb Qabillə sağollaĢıb binadan çıxdı, 

axĢama tərəf gəlib evinə çatdı. O gecəni gözünə 

yuxu getmədi, çarəsizlikdən hönkürtü ilə 

ağlayırdı. Səhərisi günü Məcid kiĢi onun yanına 

gəlmiĢdi, üzünə baxıb: 

    - Oğlum, xəstə deyilsən ki, gözümə birtəhər 

dəyirsən, deyə soruĢdu. 

      Vahid dünən Tərtərə getdiyini və orada 

eĢitdiklərini Məcid kiĢiyə danıĢdı. Məcid kiĢi 

eĢidiklərindən dəhĢətə gəlmiĢdi, Vahidə necə 

təsəlli verəcəyini bilmirdi. O günü O, Vahidi tək 

qoymadı, axĢamadək onun yanında oldu. 

   Vahid bütün qıĢı tək-tənha oturdu evində. Bir 

gün Məcid kiĢi gəldi ki, kənd sovetinin sədri deyir 

niyə Vahid idarəyə gəlmir, bir ehtiyacı varsa 

desin kömək edək. Mən də dedim ki, O gəlmir, 

sən get yoxla, sabah gələcək, nə dərdin var de. 

Səhərisi gün kənd sovetinin sədri ilə Məcid kiĢi 

onun evinə gəldilər. Kənd sovetinin sədri Rafik 
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ucaboy, qarabəniz, 30-35 yaĢlarında bir oğlan idi, 

Vahidlə salamlaĢıb dedi: 

   - Vahid dayı, bilirsən ki, bu kənddə qaçqınlar 

çoxdu, hərə bir tərəfdə yerləĢib, biz də o insanlara 

əkin-biçin üçün torpaq bölürük, sən də tək 

adamsan, sənə az sahə düĢəcək, bilmirəm ki, 

neyləyim. 

      Elə bu vaxt Məcid kiĢi söhbətə qarıĢdı: 

   - Oğlum, Rafik, səni əmin edirəm ki, bu yay bu 

evdə iki nəfər olacaqlar. Ġnanmırsan, gətir 

dilimdən kağız da verim. 

   - Nə deyirsən, Vahid dayı, iki adamlıq 

bölümmü? Necə desən elə də edəcəm. 

     Vahid qəti səslə: 

   - Mənə bir adamlıq böl, dedi. 

     Bu söhbətdən sonra Vahid baĢladı kənd 

təsərrüfatı iĢləri ilə də maraqlanmağa.      

    Yazın ortaları idi, bir gün Nadir gəldi kəndə, 

Vahidlə Məcid kiĢi onu həyətdə qarĢıladılar. 

Nadir hər ikisi ilə salamlaĢıb əlindəki bağlamanı 

yerə qoydu: 
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   - Vahid, sənə alma, nar və baĢqa meyvə tingləri 

gətirmiĢəm, həyətdə əkərik. 

   - Hələ bir əl-üzünü yu, çaydan çörəkdən ye, bir 

az dincəl, sonra əkərik. 

      Nadir yeyib, içəndən sonra beli götürüb 

həyətin Məcid kiĢi göstərdiyi  tərəfindən qazmağa 

baĢladı, bərabər tingləri basdırdılar.  

Səhərisi gün Nadir Vahidə dedi: 

   - Mənimlə gedəcəksən, bacın çağırır. 

     Vahid Məcid kiĢigilə gedib bir neçə günlüyə 

bacısıgilə gedəcəyini söylədi, sonra xahiĢ etdi ki, 

uĢaqlar tinglərə nəzarət etsinlər, mal-heyvan 

ayaqlamasın. Bir də köhnə daxmadakı qoyunlara 

baxsınlar.  

    Günün ikinci yarısında onlar Nadirgilə çatdılar. 

Xavər onların qabağına qaçdı: 

  - Allaha Ģükür ki, gəlib çıxdınız. 

    Nadir gülümsədi: 

  - Ġmkan ver bir evə girək də, acından, suzundan, 

yorğunluqdan ölürük.  

    Onlar əl-üzlərini yuyanadək Xavər cəld masanı 

hazırladı, yeməkləri düzdü. Yeməkdən sonra 
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Nadirlə uĢaqlar həyətə çıxdılar, Xavərlə Vahid tək 

qaldılar. Xavər dedi:  

    - Bilirəm, mənə herslənirsən, amma mən qəti 

qərara gəlmiĢəm ki, səni evləndirəm. Nubar yaxĢı 

qadındır, mələk kimidir, mehribandır, sənin kimi 

əzab çəkmiĢ biridir, yaxĢı ailənin qızıdır, 

xasiyyəti də sənə uyğundur. 

     Vahid susurdu. Xavər qalxıb qonĢu evə getdi, 

Nubardan xahiĢ etdi ki, gəl gedək bizə, mənə 

kömək elə, qonaqlarım var. Nubar ucaboylu, 

sarıĢın saçlı, dəniz kimi göy gözlü idi. O, 

insanlara qorxaq və yorğun baxıĢlarla baxırdı. 

Xavərə qulaq asandan sonra yaylığını götürdü, 

baĢını örtüb onunla bərabər çıxdı. O, Xavərgilin 

evlərinə daxil olanda yad adamı görüb dayandı, 

bu adam Xavərə çox oxĢayırdı. Nadir onu görüb: 

   - Gəl, Nubar, utanma, bu adam Xavərin 

qardaĢıdır, yad deyil. Vahid bir anlığa gözlərini 

qaldırıb Nubara baxdı, tez də gözlərini yayındırdı. 

Xavər Nadirə baxdı: 

   - Siz gedin bir az gəzin, bizim iĢimiz var. 
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    Vahidlə Nadir çıxdılar, əsas məsələ həll 

olunmuĢdu. Nubarla Vahid bir-birini 

görmüĢdülər. Xavər Nubarla bərabər mətbəxə 

keçib qab-qacağı yumağa baĢladı. 

    Səhərisi gün kənddə hamı bilirdi ki, Nubar 

Xavərin qardaĢı ilə evlənəcək     Vahid bacısıgildə 

iki gün qaldı. Bu iki günü Nubar hər gün 

Xavərgilə gəlsə də, Vahid hələ onun səsini 

eĢitməmiĢdi. 3-cü gün tezdən Xavər Vahidə dedi 

ki, Nubarla səni evinizə yola salmalıyıq, Nadir 

maĢın danıĢıb, indi gələcək. Vahid razılıqla baĢını 

tərpətdi. Uca boylu, düz qamətli, günəĢdən 

yanmıĢ gözəl üzlü, gözləri hər zaman yaĢla dolu 

Nubar Xavərin yanında dayanmıĢdı. Xavər onu 

qucaqladı: 

   - QardaĢımı sənə, səni də ona tapĢırıram, 

həyatda onun da, sənin də payına çox dərd, kədər, 

acılar düĢüb. Ġnanıram ki, bir-birinizi yaxĢı baĢa 

düĢəcəksiniz. 

    Həyətdən Nadirin səsi gəldi, Xavər çıxdı, 

Nubarla Vahid tək qaldılar. Vahid kədərlə Nubara 
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baxıb, otur, dedi. Nubar taxtın kənarında oturdu, 

Vahid də onun yanında, sonra asta səslə: 

  - Nubar, biz nə birinciyik, nə də axırıncı, bir 

məsəldə deyildiyi kimi-" Getdi gül, getdi bülbül, 

istər ağla, istər gül". Neyləsək də, keçmiĢi 

qaytarmaq olmaz.  

     Otağa girən Xavər onlara yaxınlaĢdı: 

   - HəmiĢə Vahidin sözünə bax, O, səni hər 

Ģeydən qoruyar.  

     Onlar görüĢüb, yola düĢdülər. Yol boyu 

Nubarın gözlərindən yaĢ süzülürdü. Vahid bunu 

görüb: 

   - Göz yaĢları dərdlərimizə kömək etməz, 

ağlama, dedi.  

     Onlar evə çatanda gün günortanı keçirdi. Evə 

girdilər, Nubar ətrafa göz gəzdirib Vahidin səliqə-

sahmanını bəyəndi. Nubar stulda oturub gözaltı 

Vahidə baxırdı, onu müqəddəslərə bənzədirdi. 

      Səhər Nubar çox tez qalxmıĢdı, çayı 

qaynadıb, süfrəni açmıĢdı. Vahid durub hər Ģeyin 

hazır olmasından çox razı qalmıĢdı. Yeməkdən 

sonra qoyunları, həyəti, əkdiyi tingləri Nubara 
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göstərdi. Nubar həyətin, bağın səliqə-sahmanına 

mat qalmıĢdı. Bir az sonra Məcid kiĢi ilə qarısı 

Məryəm xala da gəldilər. Vahid onlarlı qarĢılayıb 

Nubarı göstərdi: 

    - Biz evləndik, Məcid dayı, tanıĢ olun adı 

Nubardır. Buyurun evə bərabər çay içək. Onlar 

evə keçdilər, çay süfrəsi baĢında Məcid kiĢi 

onların kəbinlərini kəsdi, xeyir-dua verdi: 

   - XoĢbəxt olun, övladlarım, qoĢa qarıyın, siz 

bir-birinizi əzablardan qurtarıb sakit etmək üçün 

ailə qurmusuz. Biz çox sevindik ki, daha tək 

yaĢamayacaqsınız, bir-birinizə dayaq olacaqsınız. 

Bu gün kənd sovetinə də gedib Nigah 

Ģəhadətnaməsi də almalısınız. 

     Bu xəbər sürətlə bütün kəndə yayıldı. Kənd 

camaatı onları təbrik etmək üçün bir-birinin 

ardınca onlara gəlirdi. Ev adamla dolmuĢdu, 

bəzilərini Vahid birinci dəfə idi ki, görürdü. 

Məcid kiĢinin gəlini də gəlmiĢdi, Nubara kömək 

eləyirdi ki, qonaqlara çay versin. Hər kəs onları 

təbrik edir, gətirdikləri hədiyyələri verirdi. AxĢam 
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kənd sovetinin sədri Rafik də gəlidi, astanadan 

gur səslə onları salamladı: 

   - Hə, Vahid dayı, əvvəldən sənə iki nəfərlik 

torpaq sahəsi təklif etmiĢdim, razı olmadın, indi 

verməsəm necədir? 

   - Necə istəyirsən, hörmətli sədr. 

   - Zarafat edirəm, mən torpaq sahəsini elə iki 

nəfərlik ayırmıĢam. Sizi də ürəkdən təbrik 

edirəm, xoĢbəxt olun. Sabah günortadan sonra gəl 

Nigah Ģəhadətnamənizi də yazım. 

     Bir az sonra qalan qonaqlar da dağılıĢdılar. 

Vahid Nubara dedi: 

   - Görürsən, Nubar, bizə yetəri qədər torpaq 

sahəsi veriblər, fikirləĢək, görək nə əkə bilərik. 

    - Bağın əhatəsində və bir hissəsində meyvə 

ağacları əkərik, qalan hissəsində isə tərəvəz, göy-

göyərti əkərik. 

      Səhərisi gün tezdən Rafik müəllim iki nəfərlə 

gəlib onlara ayırdığı torpaq sahəsinin sərhədlərini 

göstərdi. Onlar gedəndən sonra Nubarla Vahid 

sahəni daĢdan, zir-zibildən təmizləməyə 

baĢladılar. Günortadan sonraVahid gedib Rafik 
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müəllimdən Nigah Ģəhadətnaməsini də aldı. Sonra 

da rayon mərkəzinə, Quzanlı kəndinə gedib 

sahəni çəpərləmək üçün tor çəpər aldı. Səhərisi 

gün kəndin cavanlarının köməyi ilə sahəni 

çəpərlədilər. Həyətin bir kənarında toyuq-cücə 

üçün kiçik bir dam da tikdilər. 

    Bir axĢam Nubar Vahiddən niyə bu qədər 

kədərli, fikirli olduğunu soruĢdu. Vahid onun 

üzünə baxıb asta səslə: 

   - Səbəbini soruĢma, dedi. 

   - Vahid olanları məndən gizlətmə, nə dərdin 

varsa mənimlə bölüĢ, bərabər çəkək, mən sənin 

belə üzülməyinə, gizlin-gizlin ağlamağına dözə 

bilmirəm. 

    Vahid onun yanında oturub bütün baĢına 

gələnləri, oğlanlarından bir xəbər ala bilmədiyini, 

çox aciz olduğunu söylədi. Nubarın göz yaĢları 

dayanmaq bilmirdi, Vahidə təsəlli verməyin 

faydasız olduğunu baĢa düĢürdü. Vahid onun 

yaĢla dolu gözlərinə baxdı: 

    - Bilirsənmi, qızlarımla, həyat yoldaĢım kimi, 

onlar da ölsəydilər bu qədər acı çəkməzdim, ölənə 
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qədər yaslarını tutardım. Amma oğlanlarımın sağ 

olduğunu, qaniçənlərin əlində iĢgəncə 

çəkdiklərini bilə-bilə yaĢaya bilmirəm, buna 

dözmək olmur. 

    - ĠnĢaallah, dövlətimiz bir gün onları da 

əsirlikdən qurtarar, yenə bərabər yaĢayarıq, 

Vahid. 

    - Bircə dəfə balalarımı bağrıma basmaq, 

qoxularını içimə çəkmək istəyirəm. Heç olmasa 

qızlarımın, yoldaĢımın cəsədlərini o quldurlardan 

ala bilsəydim, bir məzarlıqda basdırıb, ürəyim 

sıxılanda ziyarətlərinə gedə bilsəydim, bu qədər 

acı çəkməzdim.Heç olmazsa qəbirlərini ziyarət 

edib ürəyimdə qalan sözləri, qəlbimi yara edən 

həsrətimi qara daĢlarına deyərdim. Bala dağı 

çəkilən ürək sağalarmı? 

    Nubar Vahidi yaxĢı baĢa düĢürdü, sevgili 

ömür-gün yoldaĢını itirəndən bu günədək həsrət 

içini dağlayıb. O, yaxĢı bilirdi ki, həsrət hicranla 

yanan ruhun içdən-içə sızıltısıdır. Heç 

dayanmayan göz yaĢları ürəyinə axan 

iztirablarıdır. O, görürdü ki, Vahidin qəlbindəki 
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fırtınalara səbəb əsirlikdəki balalarını 

ümidsizcəsinə gözləməsidir. 

     O gecə hər ikisi yata bilmədilər. 

    Vahidlə Nubar hər gün tezdən durub sahəyə 

gəlirdilər, Vahid yeri qazıb Ģumladıqca, Nubar da 

tərəvəz ləklərini düzəltməyə çalıĢırdı. Evin içində 

isə Nubar bir az dəyiĢiklik etmiĢdi, otağın yuxarı 

tərəfindən pərdə ilə yataq otağını ayırmıĢdı, 

Vahidə də demiĢdi ki, ilk fürsətdə taxta ilə 

arakəsmə düzəltsin.  

     Onlar evlənib kəndə gələndən bəri bacısıgildən 

xəbərləri yox idi. Bir gün Vahid tezdən durub 

dedi: 

   - Nubar, gedim görüm Xavərgil necədirlər.  

- Əgər narahatsansa get, evdən narahat olma. 

     Elə Vahid bağlamasını götürüb qapıdan 

çıxmaq istəyirdi ki, Nadir özü gəldi. HəmiĢəki 

kimi, Ģən, zarafatcıl, həyat dolu: 

   - Sabahınız xeyir, əzizlərim, necəsiniz, necə 

yaĢayırsınız? 

     Vahid sevincək onu qarĢıladı: 
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   - Mən də elə hazırlaĢmıĢdım ki, sizə gəlim, 

yaxĢı oldu ki, özün gəldin. 

    Nadir bir az dincəlib, yemək yedikdən sonra 

Vahidlə bərabər həyəti gəzdi, onların gördükləri 

iĢlərə baxdı, sonra dedi: 

   - Bir az da buğda əkin, lazım olar. YaxĢı bağ 

olacaq, ərazi yetəri qədərdir. 

     Bir gün sonra Nadir getdi. 

     May ayı yaxınlaĢırdı, kənddə mal-qaranı artıq 

çölə ötürürdülər. Vahid də hər gün qoyunlarını 

kəndin kənarına aparırdı, orada 14-15 yaĢlarında 

bir çoban kəndin qoyunlarını otarırdı, tapĢırırdı o 

çobana ki, baxsın. AxĢam tərəfi gedib gətirirdi. 

Qoyunların ikisi də sağılırdı. Vahid 5-6 dənə 

toyuq, bir dənə də çil xoruz almıĢdı. Daha 

yumurta almaq üçün qonĢulara getmirdilər. Hətta 

bir toyuğunun 12 dənə cücəsi də var idi. 

    Bir axĢam Vahid yatmağa hazırlaĢırdı, amma 

Nubar niyəsə ləngiyirdi. Vahid ona baxdı: 

  - Nolub, Nubar, xəstələnib eləməmisən ki? 

    Nubar tərəddüdlə dedi: 
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  - Vahid, sənə bir söz demək istəyirəm, amma 

bilmirəm necə deyim. Mən qara gün üçün bir 

qədər pul yığmıĢdım, 7 il onları qoruyub 

saxlamıĢam, amma Allaha Ģükür ki, hər Ģey 

yaxĢıdır. Onları götür, nəyə lazımdırsa xərclə. 

    Sonra gedib bir düyünçədə 6 dənə qızıl pul və 

bir neçə zinət əĢyası gətirdi:      

  - Mənim rəhmətlik ərim bunları mənə almıĢdı. 

Ġndi sən bunları sat, nəyə istəyirsən xərclə. 

  - Nubar, onları özündə saxla, mən neyləyəcəm 

ki. 

  - Mən daha bunları saxlamaq istəmirəm, sat bir 

otaq artıraq. 

    Vahid qızılları götürüb rayon mərkəzinə getdi, 

zərgərdə dəyiĢib, tikinti bazarından bir otağın 

tikintisinə lazım olan materialı aldı, sonra isə 

Nubara bir az pal-paltar alıb bir yük maĢını ilə 

kəndə qayıtdı. Pulun qalanını isə Nubara verib: 

  - Bunlar artıq qaldı, saxla, lazım olsa götürərəm, 

dedi. 

    Yay çatmıĢdı, buğda yetiĢmiĢdi, yığdılar, 

üyütdülər, kisələrə yığdılar. Tərəvlər yetiĢdikcə 
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yığıb həm özləri istifadə edirdilər, həm də 

qonĢulara pay verirdilər. Artıq qalanı isə qıĢa 

tədarük edirdilər. Meyvə tingləri isə 

yarpaqlamıĢdılar, bəzilərinin üstündə çiçəkləri də 

var idi. 

     Bir gecə Nubar Vahidə uĢaqları olacağını 

söylədi. Vahid o gecə sevindiyindən dəfələrlə 

Allaha Ģükürlər və dualar etdi. Payızda Vahid 

Xavərgilə getdi, xoĢ xəbəri verdi. Bir gün sonra 

evlərinə qayıdanda Xavər Nubara çoxlu meyvə 

qoydu və Vahidə bir bağlama verdi. Dedi ki, sən 

açma, Nubara ver. Vahid sağollaĢıb çıxdı, 

Nubardan nigaran idi. Bir-iki saat sonra evdə 

Nubarla çay içirdi, Nubara baxıb: 

   - Ġstəyirəm iki dənə də qoyun alam, qatıq, süd 

evdə bol olsun, nə deyirsən? Tezliklə sənə çoxlu 

süd içmək lazım olacaq. 

   - Hə, al, düz fikirləĢmisən, həm bir az sonra 

balaları da olar. 

     Bir həftə sonra Vahid iki dənə də qoyun aldı. 

Payız bitmək üzrə idi, ilk qar yağırdı. Nubar xeyli 

ağırlaĢmıĢdı, çətinliklə hərəkət edirdi. QonĢu 
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qadınlar elə düĢünürdülər ki, uĢaqlar ekiz olacaq. 

Onlar tez-tez gəlib Nubara ev iĢlərində kömək 

edirdilər. Vahid də son zamanlar Nubarı heç tək 

qoymurdu, elə bilirdi ki, evdən çıxsa nəsə olacaq. 

Bir gün Nubar ona dedi: 

   - Bütün gününü evdə keçirirsən, belə olmaz, get 

kənd içinə, insanlarla söhbət elə. 

   - Səni tək qoyum gedim camaatın nağıllarına 

qulaq asım? 

   - QonĢu qadınlar gələr, corab filan toxuyarıq, 

söhbət edərik, sən narahat olma. 

     Vahid kürkünü götürüb Məcid kiĢigilə getdi, 

qıĢ ayları kəndin kiĢiləri bura yığılıb söhbət 

edərdilər. O, içəri girib salam verdi, hal-əhval 

tutandan sonra Məryəm xalaya dedi ki, gəlinlərin 

birini mümkünsə Nubarın yanına göndərsin. 

Vahid əvvəllər söhbətlərə ancaq qulaq asırdı, 

sonralar o da söhbətə qoĢuldu. Onu hörmətlə 

dinləyirdilər. Onlar artıq Vahidin baĢına gələnləri 

bilirdilər. Vahid danıĢırdı: 

  -  Erməni cəlladlarının məqsədi bu idi ki, körpə, 

qoca, cavana baxmayıb, hamını əzabla, iĢgəncə 
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ilə öldürsünlər. Əsirləri yanan ocağa da atırlar, 

bütün paltarları, əl- ayaqları yananda 

çıxarırlar,  dünyanın heç bir yerində istifadə 

olunmayan iĢgəncə növləri ermənilərin ağlına 

gəlir.  Əllərinə daĢ götürüb əsirlərin sifətinə 

çırpırlar, özlərindən gedənəcən döyürlər, buzun 

üstə qoyurlar, ayılanda iĢgəncələri yenə 

baĢlayırlar, Ġnsanın diri-diri sinəsini yarıb, 

armaturu ağzından salıb boynundan çıxarmaq 

ermənilərdən ötrü adi iĢgəncə üsuludur. Gün 

ərzində bir az su, bir də suxarı verirlər. Ermənilər 

bizimkilərin qulağını, baĢını kəsib deyirdilər ki, 

bizə azərbaycanlı qurbanlar, qan lazımdır. 

Körpələrimizi əsir götürəndə deyirdilər 

ki,bu  uĢaqlar bizim gələcək əsgərlərimiz olacaq 

və Azərbaycana qarĢı döyüĢəcək. Stressdən, 

döyülməkdən, təcavüzdən qızların baĢına hava 

gəlirdi. Bir gözəl və cavan qıza demiĢdilər 

ki,  Səni Yerevana göndərəcəyik,orda bizə orqan 

lazmdı. Cavansan, sənin orqanlarından yaxĢı 

istifadə eləyə bilərik... Bizə gənc böyrək, ürək 

lazımdı. Daha sən bizə lazım deyilsən, səni aparıb 
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hissə-hissə satacağıq. Onlar elə insafsızdılar, diri-

diri adamı yarıb böyrəyini, ciyərini çıxardarlar. 

Əsirləri söyür, döyür, divara çırpır, baĢlarına yüz 

cür müsibət gətirirlər, ağır çəkmələri ilə əsirləri 

təpiklərinin altında az qala yoğururlar. 

Kameralardakı əsirləri döyənlərin, incidənlərin, 

iĢgəncə verənlərin özü dəyiĢir...amma yenə 

davam edirlər. 

Minlərlə günahsız azərbaycanlının əsir və girov 

götürülməsi, iĢgəncələrə məruz qalması, qətlə 

yetirilməsi və digər qeyri-insani rəftarla üzləĢməsi 

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi 

təcavüzünün ən dəhĢətli  və qanlı 

səhifələrindəndir.  

    Vahid danıĢdıqca onu dinləyənlər dəhĢətə 

gəlirdilər. Kənd cavanlarından biri soruĢdu: 

    - Vahid dayı bunları haradan bilirsən? 

    - Erməni əsirlərlə dəyiĢdirilənlər danıĢırlar. 

Bizimkilər erməni əsirlərini qoruyub sağ-salamat 

verirlər, onlar bizimkiləri ölümcül halda. 

     Vahid saatına baxdı, 12-yə az qalırdı, vaxtın 

necə keçdiyini hiss etməmiĢdi, ayağa qalxıb 
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sağollaĢdı. Evə gələndə gördü ki, Məcid kiĢinin 

gəlini hələ onlardadır, Nubarla söhbət edir. Gec 

gəldiyi üçün üzürxahlıq elədi, sonra gəlini 

evlərinədək ötürüb qayıtdı. 

Bir gün Vahid Nubardan soruĢdu: 

  - Hələ nə qədər gözləyəcəyik körpələrimizi ? 

  - Tələsmə, hələ var. 

  - Nə yaxĢı ki, sən həyatımda varsan, Allahdan 

daha nə istəyim ki. 

    QıĢ sona çatırdı, həyət-bacada iĢ çox idi. Vahid 

daha kənd içinə çıxa bilmirdi. Qoyunların da ikisi 

doğmuĢdu, biri tək, biri isə ekiz. Nubar bütün 

günü onları əzizləyirdi. Nubarın da vaxtına az 

qalmıĢdı,Vahid tez-tez evə gəlirdi ki, görsün 

Nubar necədir. Bir gün səhərə yaxın Nubar 

Vahidi səslədi: 

   - Tez qalx, Məryəm xalanı çağır. 

     Vahid cəld geyinib Məcid kiĢigilə qaçdı, 

qapını Məcid kiĢinin oğlu açdı. Vahid təlaĢla ona: 

    - Oğlum, Məryəm xalanı çağır, Nubar ağrıyır, 

dedi və evə qayıtdı. 
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      Çox keçmədi ki, Məryəm xala ilə gəlini 

gəldilər. Dan yeri sökülürdü, kənd səs-küylə 

dolmuĢdu. Vahid həyətdə özünə yer tapa bilmirdi, 

heç bir iĢ görə bilmirdi,  çox narahat idi, bu körpə 

onun son ümidi idi. Həyətin o biri baĢında Məcid 

kiĢi göründü, ilk baxıĢdan Vahidin vəziyyətini 

baĢa düĢdü. Onlar həyətdəki skamyada oturdular. 

Məcid kiĢi ona baxdı: 

   - Allah o körpəni sənə veribsə, heç nədən 

qorxun olmasın, inĢaAllah sağ-salamat olar. Sənin 

nəslini qurutmaq istədilər, Allah yenə verdi. 

   - Bilirsən, Məcid dayı, həddindən çox 

bədbəxtliklər gördüm, daha birinə də dözə 

bilmərəm. 

     Bu vaxt evin qapısında Məcid kiĢinin gəlini 

göründü: 

   - MuĢtuluğumu ver, Vahid qardaĢ, bir oğlun 

oldu. 

     Sevincindən Vahidin baĢı hərləndi, gözləri 

qaraldı, əgər divardan tutmasaydı, yıxılardı. 

Qadın təkrar evə girdi, Vahid də onun dalınca evə 
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girmək istəyirdi ki, qapını içəridən bağladılar. O, 

qapını itələdi:  

    - Qapını niyə bağladınız? 

    - Səbr elə, Vahid qardaĢ, biri də gəlir, ekizlərin 

olacaq. 

      Vahid eĢitdiklərinə inanmadı, doğrudanmı 

Allah ona bu qədər xoĢbəxtlik göndərir. 

Doğrudan da Allah səndən nəyisə alırsa, mütləq 

əvəzinə baĢqasını verir. Çox keçmədi ki, gəlin 

yenə qapıda göründü: 

     - Vahid qardaĢ, gözün aydın, bir qızın da oldu. 

       Vahid otağa girəndə gördü ki, Məryəm xala 

Nubarın yanında oturub. O, Vahidi görəndə ayağa 

qalxıb kənara çəkildi. Vahid asta addımlarla 

Nubarın yatağına yaxınlaĢdı. Onun sağında və 

solunda bələkli körpələr var idi. Nubar çox solğun 

olsa da, ona baxıb gülümsəyirdi. Vahid yatağın 

qabağında çöküb üçünü də öpdü. Körpələrin ikisi 

də anaları kimi sarıĢın idilər, bir-birindən 

seçilmirdilər. Vahid ekizlərə elə maraqla baxırdı 

ki, elə bil ömründə birinci dəfədir körpə görür, 

sonra dedi: 
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   - Adlarını Nubar qoysun. 

     Nubar gülümsədi: 

   - Fuad və Lalə olsun. 

     Vahid qadınların hərəsinə bir səbət meyvə 

verdi və dedi ki, böyük muĢtuluğu sonra verəcəm. 

Məcidin gəlini gedib evlərində quymaq çalıb 

gətirdi Nubara. Qadınlar axĢamadək Nubarı tək 

qoymadılar, gecə isə Məryəm xala qaldı. Bir həftə 

sonra Nubar yataqdan qalxdı, qonĢular da ara-sıra 

gəlib gedirdilər. Onların bəxtlərindən uĢaqlar 

sakit idilər. Nubar gün-gündən qəĢəngləĢirdi, 

sanki, hər gün bir az da cavanlaĢırdı. Vahid boĢ 

vaxtlarında ekizlərini qucağına alıb əzizləyirdi. 

Bəzən uzun-uzadı onların üzünə baxar, onlarda 

ölən övladlarına bənzərlik axtarardı, oxĢarlığı 

görürdü, amma nədə olduğunu tapa bilmirdi. 

UĢaqlar anaları kimi sarıĢın və göygöz idilər. 

     Mayda Xavərlə Nadir uĢaqları görməyə 

gəldilər. Xavər Nubarı qucaqladı: 

   - Allah səni qorusun, Nubar, sən qardaĢımı 

həyata qaytardın, gedək körpələrə baxım. 
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     Onlar otağa girdilər, Xavər beĢiklərə tərəf 

qaçdı, uĢalara baxdıqca sevincindən ağlayırdı. 

Vahid yaxınlaĢıb onu qucaqladı, hər ikisi 

hönkürtü ilə ağladılar. Nadir üzünü divara çevirsə 

də ağladığı hiss olunurdu. Bir qədər sonra hamısı 

sakitləĢdilər, Xavər gətirdiyi hədiyyələri açdı. Ġki 

gün sonra Xavərgil getdilər. UĢaqlar yatanda 

Nubar bcardığı qədər həm evin iĢlərini görər, həm 

də bağda Vahidə kömək edərdi. UĢaqlar oyananda 

ağlamırdılar, sakitcə ətrafa baxırdılar. Vahid 

Nubara dedi: 

   - Allahdan tək istəyim odur ki, onların 

xoĢbəxtliyini görək, torpaqlarımızı geri alaq, 

yurd-yuvamıza yığıĢaq. Övladlarımın ruhu məni o 

torpaqlara çağırır. Ġnanıram ki, bizə qismət 

olmasa da övladlarımız o torpaqları mütləq geri 

alacaqlar. Fuad böyüyb 20-22 yaĢında Vətən 

uğrunda Ģəhid olan qardaĢlarının qisasını alacaq, 

onların didərdin ruhlarını Ģad edəcək. 

 

                                        

 27.01.2017 
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