
SEVINC ƏDALƏTQIZI

 

 

(Sənədli roman)
1-ci hissə

 1990-cı il, 20 Yanvar hadisələrinin qarşıdan gələn 
30-cu ildönümünə ithaf edilir.

Bakı - 2021



Redaktor:  Aida Yusub
Korrektor:  Ədalət Həsənoğlu
Operator:  Səriyə Yusifova
Dizayner:   Fariz Məhərrəmov

Sevinc Ədalətqızı. “Yanvar təlatümü”.
Bakı, “Maarif”, 2021, 276 səh. 

“Yanvar təlatümü” sənədli romanı Azərbaycanın qəh-
rəmanlıq səhifəsinə yazılmış 1990-cı il qanlı 20 Yanvar ha-
disələrinə həsr edilmişdir. Əsərdə Azərbaycanın azadlığı və 
suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş gənc ədib Ülvi Bün-
yadzadə, şair təbiətli Cavad İsmayılzadə (Qəmli), milis ser-
jantı Telman Bağırov, tələbə Rahim Babayev, eyni zamanda 
Eldar Məmmədov, Namiq Əliyev və digər Şəhid oğullarımızın 
bədii obrazları təcəssüm etdirilmişdir. Bundan əlavə barri-
kadaçı tələbə Şahinin başına gələn müsibətlər əsərdə öz ək-
sini tapmışdır. Eyni zamanda itkin Şəhid Orxanın və sevgilisi 
İlahənin sonu əbədi hicranla nəticələnən məhəbbət macərası 
da əsərin diqqətçəkən məqamlarından biridir. Ümumiyyətlə, 
əsərdə 20 Yanvar hadisələri tarixi faktlara əsaslanaraq, geniş 
şəkildə təsvir olunmuşdur.

 Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ISBN: 978-9952-445-22-06
 

© Sevinc Ədalətqızı



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 3 ~~~~~~~~~~~

QƏLBIMDƏKI TƏLATÜM

 Gəlməsin yanvar... Off, kaş ki heç gəlməsin. İstəmirəm 
gəlişini. Qoy yanvarda doğulanlar məndən inciməsinlər. Nə-
dənsə bu ayda yuxularım qarışır, fikirlərim donur, xəyallarım 
çaşbaş qalır, hiss və həyəcanım aşıb-daşır, qəlbim üşüyür, vü-
cudum titrəyir, başımın üstünü qara buludlar alır, bir sözlə, 
qəm dəryasını xatırladan kimsəsiz bir adaya dönürəm sanki. 
Gəlməsin yanvar ayı, gəlməsin, nə olar?! Elə bilirəm ki, işıqlar 
sönəcək, hər tərəfi zülmət bürüyəcək, hətta mənim gözüm-
də bütün dünya qaranlığa qərq olacaq, yenə o qanlı gecənin 
təlatümünü təkrar yaşayacağıq. Getsin, gəlməsin o günlər! 
Xalqımızın taleyinə yazılmış ağrı-acı dolu nisgilli, qanlı-qa-
dalı günlər gəlməsin bir daha!

 Bilmirəm nədən və haradan başlayım. Uşaqlığımdan ta 
ki indiyədək məni rahat buraxmayan, məndən əl çəkməyən, 
tez-tez yuxularıma girən, başımdan, fikrimdən çıxmayan, 
hisslərimi al-üst edən, məni içimdən yeyib-bitirən bir müdhiş 
təlatüm var qəlbimdə. Sözün düzü, buna cəsarət etmirdim ki, 
bir gün əlimə qələm götürərək bu qanlı faciə haqqında nələ-
risə yazam. Nöqtəni qoymağa hələ ki çox var. Fikirlərim o qə-
dər çaş-baş qalır ki, bu faciə ətrafında düşünəndə. Yenə də 
bilmirəm ki, haradan başlayım. Haradan başlasam da yenə 
də bir qənimətdir. Çalışacağam ki, fikirlərim yolunda səhv 
addım ataraq büdrəməsin. Olduğu kimi də düz yoluyla get-
sin. Sırabasıra mirvari tək sapa düzülən sətirləri tarixi hadisə 
zəminində təhrifə uğramadan anlatsın. Bəli, təhrifə uğrama-
dan!

 Ancaq onu bilirəm ki, hər şey yuxu kimi yadımdadır. O 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 4 ~~~~~~~~~~~

qanlı faciəni öz gözlərimlə görməsəm də, faciədən sonrakı 
hadisələr o zamandan bəri yaddaşımda yaşamaqdadır. Sanki 
hər gün, hər saat, hər dəqiqə. 

 Fikrimin qanadı açılar-açılmaz 1990-cı ilin 19 yanvar 
gününə qayıdır...

 O zaman Sumqayıtdan Bakıya bir il idi köçmüşdük. Şəhə-
rin düz mərkəzində, keçmiş Malakan bağının (indiki Xaqani 
bağı) yanındakı vaxtilə milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
tikdirdiyi qədim binada yaşayırdıq. Evimiz keçmiş Travma-
toloji xəstəxanasının yanında yerləşirdi. Demək olar ki, yan-
var ayının ortalarından başlayaraq bu xəstəxanada müalicə 
alan xəstələrin çoxu vaxtından əvvəl evlərinə göndərilir və 
palatalardakı bütün çarpayılar boşaldılır. Öncədən hazırlan-
mış “Yanvar planı”nın ilk təlatümü elə həmin o məqamlardan 
hiss edilməyə başlayır.

 20 Yanvara düz bir həftə qalmış atam işdən evə dönür və 
gördüyü dəhşətli mənzərəni anama danışır. 

- Bakı Univermağının yanından keçirdim. Bir də gör-
düm ki, 5-ci mərtəbədən bir ermənini tonqalın içinə atdılar. 

 Əlbəttə, bu çirkin əməlin sahibi ermənilərin özləri idilər. 
Öz içlərində qalmaqal yaradıb, iğtişaş törətməklə, bunu hər 
vasitə ilə Azərbaycan Türklərinin adına yazırdılar. 

* * *
 19 yanvar gününün səhəri anam məni və 9 aylıq qardaşı-

mı özüylə götürüb o zaman “26-lar bağı” deyilən (indiki Sahil 
bağı) məkana aparır və orada xeyli sayda adamın barrikada 
şəklində toplaşdığının şahidi olur. Bağda bir qədər gəzişən-
dən sonra anam həmin barrikada üzvləri arasında əsərlərini 
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sevə-sevə oxuduğu və yaxından tanıdığı görkəmli yazıçı İsi 
Məlikzadə ilə təsadüfən rastlaşaraq vəziyyətin nə yerdə ol-
duğunu ondan soruşur. Məlikzadə hadisələrin baş verəcəyin-
dən xəbərdar idi. Ona görə anama iki körpə uşaqla burada 
bircə dəqiqə belə qalmamasını tövsiyə edir:

- Qızım, şəhərdə vəziyyət gərgindir. Nələrinsə olacağı 
gözlənilir. Əhali təşviş içindədir. Hər halda bu yaxşı əlamət 
deyil. Deyirlər yenə mitinq olacaq. Buralarda durma. Uşaqlar 
körpədir, Allah eləməmiş, birdən iğtişaş baş verər, ayaq altda 
qalarlar. Dərhal evə qayıt. 

 Anam İsi Məlikzadənin verdiyi təlatümlü xəbərdən son-
ra onunla sağollaşıb bizi də götürüb dərhal evə dönür. Bir qə-
dər sonra qapı döyülür və yaxın qonşumuz sayılan məşhur 
Sultanovlar nəslinin nümayəndəsi, həkim Əminə xanım Sul-
tanova anamla yaxın münasibətdə olduğundan 1 saylı mək-
təbin qarşısındakı keçirilən mitinqə onunla birgə getməsini 
təklif edir. Anam isə iki körpə uşaqla mitinqə getməyin müm-
kün olmadığını ona üzrxahlıqla bildirir. Daha o yadımda deyil 
ki, Əminə xanım mitinqə anamdan ayrı getməli olur ya yox. 
Görünür, Əminə xanım da bir repressiya qurbanının qızı kimi 
yanvar hadisələrinin baş verəcəyi təlatümü ilə yaşayırmış o 
günlər. Bəy nəslinə mənsub olan Əminə xanım həm də 30-cu 
illərdə SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarı vəzifəsində çalışmış 
Həmid Sultanovun əmisi nəvəsi idi.

 Həmin axşam atam böyük əmimlə bərabər Sumqayıtdan 
elektrik qatarı ilə nənəmgildən evə qayıdır. Atamla əmim ax-
şam saat 5 radələrində “26 Bakı komissarı” (indiki “Sahil”) 
metrostansiyasından çıxan zaman həmin ərazidə fəaliyyət 
göstərən barrikada üzvlərinin əllərində tutmuş bayraqlarla 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 6 ~~~~~~~~~~~

küçə boyu yürüş etdiyinin şahidi olurlar. Atam Bakı-Sumqa-
yıt yolunun bağlı olduğunu və bu səbəbdən avtobusla gələ 
bilmədiyini anama bildirir. 

 Saat 19:40 radələrində hər günki kimi atamla anam te-
levizorda “Günün ekranı” nı seyr edən zaman Ayaz Mütəlli-
bovun çıxışını nəzərdən qaçırmırlar. Ayaz Mütəllibov çıxışın-
da vurğulayır ki, “Üzümü tutub xalqıma demək istəyirəm ki, 
həyəcana, qorxuya düşməyin. Heç bir ağır zirehli qüvvə Ba-
kıya yeridilə bilməz. Eşitdiyiniz şayiələrə uymayın. Şəhərdə 
heç nə baş verməyəcəkdir”. 

 Ayaz Mütəllibov bunları demişdi ki, qəfildən televizoru-
muz söndü. Atamla anam çaş-baş qalaraq televizorun xarab 
olduğunu zənn etdilər. Atam televizorun ora-burasını döyəc-
ləsə də, onu yenidən işə sala bilmədi. Əslində bu, göstərici 
cihazın problemi deyildi. O gecə sovet qoşunları tərəfindən 
mühasirəyə alınaraq vəhşicəsinə partladılan televiziya blo-
kunun tamamilə sıradan çıxmasında idi problem. 

 Bu zaman anam ürəyinə nə isə damıbmış kimi eyvana 
çıxır, qonşu Əminə xanımdan soruşur:

- Axşamınız xeyir, Əminə xanım. Xəbərlərə baxırdıq. 
Televizorumuz durduğu yerdə söndü. Bayaqdan başına vu-
ra-vura qalmışıq ki, bəlkə göstərə. Sizin də televizorunuz 
göstərmir?

 Qonşu Əminə xanım anamın sözünü təəssüf içində təs-
diqləyir:

- Bəli, təəssüf ki, mənim televizorum da göstərmir. Kişi 
danışırdı ey, söhbətin həssas məqamında ekran birdən qaral-
dı. Bu nə işdir, bilmirəm. Allah xeyirə calasın!

 Qonşu qadın “kişi” kəlməsini işlətməklə xalqı aldadaraq 
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arxayın salmağa çalışan Ayaz Mütəllibovu nəzərdə tutur-
du. Anam mat-məəttəl evə girir. Qardaşımı və məni yuxuya 
verəndən sonra eyvana çıxıb yuyulmuş paltarları ipə sərmək 
istəyəndə qəlbini təlatüm bürüyür. Ardı- arası kəsilmədən 
gəmilərdən gələn qorxunc həyəcan siqnalına qulaq verir. Də-
nizə yaxın yerdə yaşadığımızdan gəmilərin fit səsindən az qa-
lır ki, qulaq tutula. Anam əvvəlcə onu çulğalayan həyəcanın 
təsirindən nələrin baş verdiyini anlamır. Daha sonra səhər 
gəzintisində “26-lar” bağında rastlaşdığı yazıçı İsi Məlikza-
dənin ona dediyi sözlər yadına düşür və şəhərdə nələrinsə 
baş verəcəyini duyur.

 Gecə səhərədək ölüm-dirim savaşı, qanlı çarpışma ge-
dir şəhərdə. Qanlar tökülür, canlar alınır. Əl-ələ tutaraq, cər-
gə-cərgə düzülərək, Vətənin önündə dağ kimi dayanaraq 
sinəsini güllələrə verə-verə “Qırmızı imperiya”nın zirehli tır-
tılları altında əzilir qaynar gəncliyimiz. Mənsə dünyadan xə-
bərsiz yatağımda mışıl-mışıl uyuyuram o gecə. Həmin qanlı 
gecədə İçərişəhərə kimi gedib çıxan ağır zirehli tanklar dar 
küçə və ya ara məhəllə olduğundan bizim yaşadığımız Üzeyir 
Hacıbəyli küçəsinə daxil ola bilmir.

 Səhər tezdən atam çörək almağa gedəndə bazar-dü-
kanların bağlı olduğunu görür və nə baş verdiyini anlamır. 
Küçələrdə hətta ana-bacılarımızın ağlaşdığının şahidi olur. 
Görür ki, bir dəstə yaşlı qadınlar yığışıb hara getdiyini bil-
mirlər. Qadınlardan biri atamdan AXC-nin baş qərargahının 
ünvanını soruşur. 

 Atam əmimlə bərabər evdə oturmur, küçələrə çıxır, ha-
disə yerinə yollanır, “11-ci Qızıl Ordu” (indiki “20 Yanvar 
meydanı”) meydanına çatanda inanılmaz qan gölünün şahidi 
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olur. Gözləri Şəhidlərin qanı ilə metrostansiyanın divarları-
na yazılmış “Qorbaçov vəhşidir, cəlladdır, faşistdir!”, “Rədd 
olsun Qızıl Ordu!” və bu kimi şüarlara sataşır. Həmin gecə 
şəhərdə nələrin baş verdiyini oradaca açıq-aydın öyrənir. 

 Beləliklə, atamla əmim yanvarın 22-də Azadlıq meyda-
nındakı izdihama qoşularaq Şəhidlərimizin dəfn mərasimin-
də iştirak edirlər. 

 Yanvarın 20-də anamın Sumqayıtda yaşayan ata nənəsi 
rəhmətə gedir. Bakı-Sumqayıt yolu bağlanır, gediş-gəliş kəsi-
lir, maşınların Sumqayıta girişinə qadağa qoyulur. Sumqayıt 
əhli Bakıdan, Bakı əhli Sumqayıtdan xəbərsiz qalır. Hətta ra-
bitə xətləri də sovet ordusu tərəfindən kəsilir. Bir-birindən 
xəbərsiz olan qohum-əqrəba ilə telefon vasitəsilə əlaqə sax-
lamaq mümkün olmur. Beləliklə, anam nənəsinin vəfatından 
onun yeddisinə kimi xəbərsiz qalır. Yalnız düz yeddi gündən 
sonra Bakı-Sumqayıt yolu açılır və rabitə xətlərinin fəaliyyəti 
bərpa edilir.

 Vətənimin bağrından qanlar axan zaman, mən 3 yaşında 
körpə idim. Çox şeyi dərk etməyən, ağlı kəsməyən uşaq ol-
sam da, elə bil, nələrin baş verdiyini çoxdan anlamış, çoxdan 
duymuşdum o günlər. Bilirdim ki, Vətənim matəm içindədir, 
millətimin qəlbi qan ağlayır. Bilirdim ki, qırmızı qərənfillərə 
qərq olub doğma şəhərim. Hər kəs Şəhidlərə yas saxlayırdı o 
günlər. Mənim ailəm də, yaxınlarım da, qohum-əqrəbam da. 
Bütün kişilər kimi mənim atam da, əmilərim də Şəhidlərimiz 
üçün yas tutaraq saqqal saxlayırdılar. Hara gedirdinsə, hər 
kəs o qanlı, dəhşətli faciədən danışırdı. Bitib-tükənmək bil-
mirdi o söhbətlər, müzakirələr. Ondan başqa söhbətimiz də 
yox idi. Düz bir il olmadı da. Ta ki Şəhidlərin ili çıxanadək. 
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Şənlik, çal-çağırın nə olduğunu bilmədi millətimiz. Toy çalın-
madı, xeyir iş olmadı doğma Vətənimizdə. Televiziyamızın 
efir məkanı da həmçinin göz yaşlarına qərq olmuşdu. 

 Bəli, efir məkanı da, sanki qara rəngə boyanmış gecəni 
xatırladırdı. Onsuz da gündüzü də, gecəsi də bir rəngdə idi. 
Ürəyi qana dönmüş bir millətin yaralarına təsəlli dolu söz-
lərilə məlhəm qoymağa o böyüklükdə teleməkanın gücü çat-
mırdı. Çünki hələ də əsarət altında idi. Əsarətdən qurtulmaq, 
öz səlahiyyətini əlinə almaq, baş vermiş qanlı faciəni bütün 
dünyaya olduğu kimi çatdırmaq üçün çaba göstərirdi. Əli av-
tomatlı rus əsgərlərinin növbəti hücumuna məruz qalacağı 
halda susmamağa, xalqı bu qanlı faciədən yetərincə məlu-
matlandırmağa can ataraq qarşısındakı sədləri aşmalıydı ar-
tıq. Xalqa vaxtında doğru-dürüst şəkildə məlumat çatdırmaq 
tələb edilirdi. Qorbaçov deyilən o caninin diktəsiylə deyil öz 
ağlının, öz şüurunun, öz düşüncəsinin, öz fikrinin diktəsiylə 
yazıb baş vermiş bütün hadisələri xalqa olduğu kimi çatdıra-
caqdı. Əlbəttə ki, bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirmək heç də 
asan deyildi o ağır günlərdə. Yenə də hər mənada teleməka-
nımızda ölümlə qalım arasında böyük bir mübarizə gedirdi. 

 Nəhayət ki, teleməkanımız əsarətdən qurtularaq bu 
mübarizədən alnıaçıq çıxmağı bacara bildi. Uzun müddət 
qaranlığa qərq edilmiş efir məkanı ona qarşı törədilən heç 
bir maneçiliyə əhəmiyyət vermədən çoxdandır ayrı düşdüyü 
tamaşaçılarının görüşünə gəldi. Sevimli xalq şairimiz Bəxti-
yar Vahabzadənin Şəhidlərimizə ithaf etdiyi qan donduran, 
ürək titrədən şeirləriylə. Efir məkanının həmsöhbət qismin-
də qonağı olan millətsevər şair Vətəninin, millətinin qəlbinə 
tuşlanmış namərd gülləsinə qurban gedən Şəhidlərimizə öz 
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ürək dağlayan misralarıyla matəm saxlayırdı. Hər kəs matəm 
libasını geyindiyi halda Bəxtiyar Vahabzadənin də misraları 
qara matəm libası geyinmişdi sanki. Çox yaxşı xatırlayıram, 
Bəxtiyar müəllimin kədərə qərq olmuş siması, söhbət əsna-
sında ara-sıra qəhərləndiyi məqamları nəzərimdən qaçma-
mışdı. Şeir söyləyərkən göz yaşları boğurdu şairi. Xalqının 
halına ürəyi yanan şair o şənbə gecəsinin canlı şahidləri he-
sab edilən Şəhidlərimizə ağı deyirdi. Bəli, bütün bu hadisələr 
indiki kimi yadımdadır. 

 Vətənimin ürəyi yaralı, millətinin gözü yaşlı idi. O qan 
qoxulu müdhiş şənbə gecəsinin təlatümündən heç kəs qur-
tula bilmirdi. Şəhərin küçələrində yol boyu diqqətimizi cəlb 
edən Şəhidlər ehsanına qurulmuş mağarlar qarşısında ayaq 
saxlayıb tanış-biliş bilmədən, kimliyindən asılı olmayaraq 
bir-birinə baş sağlığı verən qara geyimli insanlardan başqa 
heç nə görmək mümkün deyildi. Hələ ata-analarının əlindən 
tutub küçələrə axışmış rus əsgərlərinə acı-acı baxaraq baş 
verən hadisədən sanki xəbərdarmış kimi dil çıxaran körpə 
uşaqları demirəm. 

 Belə ki, həmin o qanlı şənbə gecəsinin sözü-söhbəti 
tükənmək bilmirdi... 
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AXC RƏHBƏRLIYININ SILAH VƏDI 

 13 yanvar, 1990-cı il. 
 Lenin (Azadlıq) meydanında nəhəng bir izdiham içində 

hər kəsin qəlbində azadlıq alovunun şölələri yanmaqdadır. 
Hökumət evinin qarşısında təşkil edilmiş etiraz mitinqində 
saysız-hesabsız insan kütləsi nəzərə çarpır. Tribunada Azər-
baycan Xalq Cəbhəsi rəhbərləri və fəalları Əbülfəz Elçibəy, 
Etibar Məmmədov, İsa Qənbərov, Xəlil Rza və Tofiq Qasımov 
yan-yana dayanaraq xalqı azadlığa gedən yolda mübarizədə 
dönməzliyə, əzmli, mətin olmağa səsləməkdədirlər. Sovet İt-
tifaqı Kommunist Partiyasına qarşı alternativ siyasi mövqedə 
bulunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rəhbərləri xalqın azadlıq 
uğrunda mübarizəyə qalxmasına təkan verməklə, bu böyük 
hərəkatın içində birlik nümayiş etdirməkdə idilər. Bu nəhəng 
hərəkatçı kütlənin böyük bir hissəsini xalqın fəalları-tələbə 
gənclər təşkil edirdi. 

 Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Nemət Pə-
nahlı meydanda ön kürsüdə görünür. Hər kəs onun nitqinə 
qulaq kəsilir:

- “Əziz qardaşlarım, ey Azadlıq aşiqləri! Mən bu çıxışı-
mı son hadisələrdə bizim düşdüyümüz vəziyyət, məğlubiyyət 
və qələbələrimiz haqqında edəcəyəm. Biz ilk dəfə bura çıxan-
da düşmən vahiməyə gəlirdi. Elə ki, çıxdıq, müəyyən bir dövr 
danışdıq, qorxmamağa başladıq. Daha sonra tətillərə əl atdıq. 
Ona əl atandan sonra xalqı saymağa, xalqın qarşısında diz çök-
məyə, xalqın tələblərinə cavab verməyə məcbur oldular. Ancaq 
bu da az çəkdi. Onlar başa düşdü ki, Azərbaycan xalqı gündə-
lik çörəyə möhtacdır, onlar başa düşdü ki, aylarla, illərlə tətil 
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etməyə gücümüz yoxdur. Danışdıq, çıxdıq getdik. Yuxarıdan, 
Aparatdan isə baxdılar və gördülər ki, bu, boş sözlərdir. Ona 
görə bizə əhəmiyyət vermədilər. Artıq qəti tədbirə əl atmaq 
vaxtı idi. Avqust ayından söhbət gedir ki, Mərkəzi Komitənin 
buraxılması, Vəzirovu işdən çıxartmaq... Mənim fikrim budur 
ki, Mərkəzi Komitəni, Vəzirovu dəyişməklə heç nə dəyişməyə-
cək. Sadəcə olaraq, bizim gücümüz olanda Vəzirov xalqa xid-
mət edəcək, biz zəif olanda Vəzirov Moskvaya xidmət etməyə 
məcbur qalacaq.

 İlk dəfə bura yığışanda Azərbaycan ideyası ilə gəldik, bi-
zim mübarizəmiz dayanmışdı, müəyyən məqsədlər ortaya çıx-
mışdı. Fakt gətirəcəyəm: İnanın, vaxt vardı, “Şmidt” zavodunun 
kollektivi yumruq kimi birləşmişdi. Amma erməni evlərinin 
bölüşdürülməsi gələndə kollektiv parçalandı. Çünki başladı-
lar erməni evlərinin bölüşdürülməsi uğrunda davaya... Şəxsi 
mənafe milli mənafeyi üstələdi. Bu bizi parçaladı. Kimsə Xalq 
Cəbhəsinin İdarə Heyətinə seçilmək uğrunda mübarizə aparıb 
parçalandı, kimsə bəyanat verdi: ümumilli məqsəd yaddan çıx-
dı.

 Biz azərbaycanlıların bura yığışanda bir məqsədimiz 
olub: Milli azadlıq! Azərbaycanı köləlikdən qurtarmaq... Bu 
məqsəd yavaş-yavaş parçalandı, getdi vəzifə davalarına, tayfa 
davalarına...

 Bu yaranmış vəziyyətə görə mən bütün cəmiyyətlərdən 
çıxıb istefa vermək qərarına gəldim. Çünki kollegial şəkildə heç 
kim qəti addım atmağa gedə bilmədi. “Olum, ya ölüm” sözünü 
heç kim kollektiv şəkildə deyə bilmədi. Ona görə...

 Son sərhəd məsələsi ilə əlaqədar bu addım qəti şəkildə 
atıldı.
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 Bütün cəmiyyətlər, tayfalar bir tərəfə qoyulmalıdır, mil-
lət öz azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxmalıdır. Kişinin sözü 
bir olar. Bu gün biz bir sözü deyirik. Sabah başqa söz deyəndə 
Vəzirov da, Moskva da deyir ki, “əşi danışdılar da”... Ancaq bil-
səydilər ki, bizim qoyduğumuz tələbin arxasında “ya olum, ya 
ölüm” durur, çoxdan Qarabağ məsələsi həll edilmişdi. Çoxdan 
Azərbaycanın sərhədləri götürülmüşdü. Ona görə bu məsələlər-
də qəti addım atmaq lazımdır. Şəxsən öz adımdan deyirəm, 
mən demokratiya uğrunda, başqa təşkilatlar uğrunda müba-
rizəyə yox, Azərbaycanın milli azadlığı uğrunda qoşulmuşam. 
Şimallı-cənublu vahid Azərbaycan uğrunda mübarizəyə qoşul-
muşam... Bu yolda son nəfəsimə qədər vuruşacağam!

 Təşkilatda olanda öz yoldaşlarımız arasında da müba-
hisələrimiz oldu. Kimi deyirdi “filankəsin iddiası var”, kimi də 
başqa şey deyirdi. Bütün ideyaları ataq bir qırağa... Bu gün 
milləti kölə vəziyyətindən qurtarmaq uğrunda kim ki ölümə 
hazırdır, döyüşdə birləşək. Döyüşdə birləşəndə biz müqəddəs 
oluruq. Elə ki, şəxsi münasibətlər başlayır, xalq parçalanır, xır-
dalanır... Ona görə də sonuncu mitinqdə elan olundu ki, mən 
şəxsən kəfən geyinib gələcəyəm bura. Çox adam bunu məcazi 
mənada başa düşdü. Millət birləşməlidir... Kəfən geyinmək o 
demək deyil ki, mən bu gün ölürəm. Azərbaycan xalqı ölümün 
gözünə düz baxmasa ölümü qazanacaq, dik baxanda qələbə 
qazanacaq. Mütilik xalqı məhv edir, bir qurban xalqı min il ya-
şadır. Ona görə birinci günü atılmış addımda Mərkəzi Komitə-
nin və dövlətin qarşısında qəti tələb qoyuldu: “Hamı danışanda 
birlikdən danışırıq, bu gün birlik sözdə yox, əməldə olmalıdır. 
Xalqa xidmət etməlisən. Ya öləcəyik, ya xilas olacağıq”. Altıncı 
günə qədər vaxt verildi. Mən deyirdim ki, ora 500 nəfərlik dəstə 
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ilə gəlmək lazımdır. Yuxarılar bilməli idi ki, bu söz deyilibsə, 
deməli, arxasında durulur.

 Bildilər ki, ya öləcəyik, ya da öldürəcəyik... Səhər tezdən 
danışıqlara çağırıldıq. Mən artıq bütün faktları olduğu kimi 
deyirəm. Onların qarşısında bir məsələ qoyuldu. Mən Nemət 
yaşaya bilmirəm. Bəsdir, rüşvətxorluq elədiniz. Bunları sizə 
bağışlayırıq, hər əməlinizi bağışlayırıq. Xalqın bu günündə 
elə etməyin ki, milli azadlıq hərəkatı vətəndaş müharibəsinə 
çevrilsin. Qardaş qardaş qanı töksün. Azərbaycan xalqı bu və-
ziyyətdən birlikdə, mütəşəkkil çıxmalıdır. Ona görə həmin o 
birlikdən danışanlara deyildi: şəxsən mən girəcəyəm burda 10 
nəfər öldürəcəyəm, özümü də öldürəcəyəm...

 Fikirləşirsiniz ki, 20 min qoşun gətirəcəksiniz, xalqı qır-
dıracaqsınız... Biz 100-200 avtomatlı ilə gələcəyik bura... 500 
min ordu ilə... Bu meydanda 1 milyon ordu var. Həmin gətirəcə-
yimiz ordu da tərksilah olunacaq, həmin avtomatlar bu xalqın 
əlinə keçəcək. 100 min buradan verəcəyik, ləyaqətsiz yaşama-
yacağıq. Ona görə də 3 gün müddətində aparılan danışıqların 
nəticəsində qərara gəlindi ki, son bir ilin hadisələrinə görə 
tutulanlar buraxılmalıdır. 200 min azərbaycanlının başına 
min müsibət gətirildi. Yoxlasan Ermənistan prokurorluğu heç 
beş nəfərə cinayət işi açmayıb. Ancaq bu hadisələrlə əlaqədar 
Azərbaycan prokurorluğunu qaldırsan bəlkə də 500 cinayət işi 
açılıb. Rəsmi danışırıq, şablon təfəkkürdən çıxa bilmirik. Deyi-
rik “erməni ekstremistləri”... Erməni xalqı, erməni dövləti sənə 
rəsmi surətdə müharibə elan edib, ey Azərbaycan xalqı! Bu, bir 
dövlətin başqa bir dövlətə qarşı açıq təcavüzüdür. Buna qarşı 
xalq, Mərkəzi Komitə birləşməlidir. Vətənin azadlığı uğrunda 
mübarizəyə qalxmalıyıq. Əks təqdirdə birləşməyəcəksinizsə, 
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biz məcburuq ki, öz içərimizdə daxili düşmənlərlə vuruşaq. 
Çünki biz döyüşə gedəndə arxadan zərbəni siz vurursunuz... 
Bu tələblər qoyuldu. Azərbaycanın siyasi iqtisadi müstəqilliyi 
bərpa olunsun. Azərbaycanda könüllü müdafiə dəstələri yara-
dılsın. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, yaxud Nemətin, Etiba-
rın 3-5 tapança tapması ilə gedib Qarabağ məsələsini həll edə 
bilməyəcəyik. 

 Biz bunu dövlət səviyyəsində həll etməliyik. Daxili İşlər 
Nazirliyinin qoşunları təşkil olunmalıdır. Mən sizə deyirəm ki, 
Mərkəzi Komitədə də xalqın qeyrətli oğulları var. Bütün cə-
miyyətlərdə də var. Eyni zamanda Mərkəzi Komitədə də, AXC-
də, “Yeni Müsavat”da da öz şəxsi mənafeyini güdən adamlar 
var. Ona görə biz Azərbaycanın Milli Şurasını elan edirik. Milli 
azadlıq uğrunda mübarizə aparan bütün qüvvələr Mərkəzi 
Komitənin də katibi, AXC-nin də, “Birlik” təşkilatının da bu qüv-
vələri ilə Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxırıq. 
Ey xalqım, qalxın ayağa...

 Öz müstəqilliyimizin sahibi olandan sonra hansı təşkilat 
ölkəni idarə edəcəksə, qoy eləsin. Kölə xalqın birinci məqsədi 
qul zəncirini qırmaqdır. O qul zəncirlərindən isə demokratik 
yolla azad olmaq olmaz... Biz öz dəstələrimizi- könüllü fəda-
ilərimizi yaratmalıyıq. “Şmidt” zavodu qərar çıxarıb ki, silah 
istehsalı ilə bağlı...

 Yerdən gurultulu alqış səsləri Nemət Pənahlının sözünü 
ağzında qoyur. Hər kəs “Əhsən!” deyə onun səsinə səs verir. 
Nemət Pənahlı əlini qaldıraraq nitqinə davam edir:

- İkinci söhbət olmamalıdır burda... Bütün “Şmidt” zavo-
dunun kollektivi elan elədi ki, zavod istehsala başlayacaq. Bu 
sahədə ixtisaslı olanlar, strukturu bilən, çertyoju çəkə bilənlər 
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bu işlə məşğul olmalıdır. Kimsə dünənə qədər deyirdi ki, bura-
da 500 min qoşun var... 500 min qoşun lazım deyil. 50 nəfər-
lik dəstə düzəltsin. Hazır olsun ki, Qarabağda ölümə gedəcə-
yik. Biz qələbə qazanacağıq. Uzaqbaşı fevralın sonuna qədər 
Azərbaycanda bir dənə erməni qalmamalıdır. Əgər bu gün biz 
onu 100 nəfərin qanı bahasına alacağıqsa, sabaha qalsa 200 
nəfərin, birisi gün 1000 nəfərə çatacaq... Əgər oktyabr-noyabr-
da Dağlıq Qarabağdakı muxtariyyət ləğv olunsaydı, erməni-
nin elədiyi kimi, biz o şəkildə erməniləri Dağlıq Qarabağdan 
çıxartmalıyıq. Nə qədər erməni Qarabağdadır, bizim rahatlı-
ğımız yoxdur. Biz çıxış yolu tapa bilməyəcəyik. Axırda özümüz 
bir-birimizi qıracağıq...

 Ona görə Milli Şura elan edilir. Bütün rayonlarda qeyrə-
ti olan, namusu olan ziyalı, fəhlə, təşkilat, kommunist- hamısı 
hissə qapılmadan 10 gün müddətinə hazırlaşırıq. Ondan sonra 
dəstələr yaradılır, Dağlıq Qarabağa yerləşirik.

 Sərhəd məsələsi: Lənkəran, Cəlilabad, Astarada bu gün 
yenə sərhəddi götürürlər. Bu gün heç olmasa ona nail olmalı-
yıq ki, şimalla-cənub getsin gəlsin. Ermənistandan gələnlərlə 
bizim aramızda müəyyən fərqlər, yadlaşmalar var. Ona görə 
bir-birimizi başa düşmürük. Millətdə ziddiyyət yaranır. Biz 
bu ziddiyyətləri aradan götürməliyik. Qaynayıb-qatışmalıyıq. 
Azərbaycan ideyası ətrafında birləşməliyik. 

 Bütün təşkilatlarda, cəmiyyətlərdə Milli Şura elan edilir, 
Milli Şura tərəfindən idarə olunur. Silahlı dəstələr yaradılır. 
Əgər dövlət rəhbərləri bizə qoşulacaqsa, bu hərəkata heç ol-
masa mane olmayacaqsa, biz onları bayraq kimi tutacağıq. 
Qoy Vəzirov bizim milli qəhrəman olsun. Bizim xalqın qabaqda 
gedəni olsun... Biz istəyirik millət ona lənət oxumasın, istəyirik 
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ki, Azərbaycanın rəhbərliyi Azərbaycan xalqına rəhbərlik edə 
bilsin. Kişi kimi müdafiə etsinlər. Kişilikləri çatacaqsa – xalq 
onları eşidəcək, çatmasa – xalq onları məhv edəcək. Öz oğulla-
rını meydana çıxardacaq. 

 Bu gün bütün mafiozlara, milyonerlərə, rüşvətxorlara mü-
raciət budur: Silah. Silah! Hansı yolla edirlərsə etsinlər – oğur-
luq, doğruluq... Fevralın axırına qədər Azərbaycanda erməni 
qalmamalıdır. Bu məsələ həll olunandan sonra mən fəaliyyə-
timi dayandırıb-dayandırmayacağımla bağlı mövqeyimi deyə-
cəyəm.

 Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Nemət Pə-
nahlı hərarətlə uzun-uzadı danışdıqca, meydan qoynunda 
lövbər salan tələbələr Şahin, Zaur, Orxan, İlahə, Fəridə, Sev-
da, Fəxrəddin yaman ürəklənirdilər. Hətta onun bu coşqulu 
çıxışı adları çəkilən gənclərin hər birini böyük ruh yüksək-
liyilə silahlı, qızğın döyüşə səsləyirdi. Gənclər öz aləmində 
belə düşünürdülər ki, təki bizə silah versinlər, gerisi bizlik-
dir. Azadlıq deyilən məfhum naminə alışıb yanan ürəkləri 
suya həsrət qalan təki o qədər susamışdılar ki... Və onlar Mil-
li Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik edən Nemət Pənahlının bu 
ümidverici çıxışından o qədər ruhlanmışdılar ki...

 Pənahlı yoldaş yenə də kürsüdə çıxışını davam etdirir:
-  10 nəfər birgə dəstə düzəltsin, başçısı gəlib desin ki, 

10 nəfərlik dəstə hazırdır. Tələbələr ayrı gəlsin. Hərbi məşqlər 
keçirmək üçün pensiyada olan hərbçilər bizə köməyə gəlsin. 
Silah texnologiyasını bilənlər, çertyojundan xəbəri olanlar mü-
raciət etsinlər. Hələlik Milli Şura “Leytenant Şmidt” zavodunun 
Mədəniyyət Evində yerləşəcək.

 Yerdən məlumatlar gəlir ki, Mərkəzi Komitəni dağıtmaq 
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lazımdır. Əgər bura hansısa məqsədə görə yığışmışıqsa gəlin 
bunu edək. İndiyə qədər orada aparılan danışıqlarda biz alda-
dılmışıq. Mən dedim ki, əgər xalqın tələblərinə cavab verilməsə 
dağıdacağıq... Hələlik indiyə qədər dediklərimizə əməl edirlər. 
Əgər kimsə burada başqa məqsəd güdürsə bunları qurtarmaq 
lazımdır...

 Müdafiə məsələsi ilə bağlı kimin nə imkanı varsa, müra-
ciət eləsin”.

 Nemət Pənahlı uzun-uzadı hərarətli çıxışını bitirəndən 
sonra meydanda sürəkli alqışlar yağdı üstünə. Onu bu yolda 
ruhlandıran və həvəsləndirən tələbə gənclər idilər ki, onun 
səsinə səs verərək, hər fikrinə dəstək olmağa çalışırdılar. 
Nemət Pənahlının da həmin o tələbə gənclərin dəstəyinə bö-
yük ehtiyacı var idi. Həmin o gənclər ki, hər gün Lenin mey-
danına toplaşan kütlə içində əl-ələ verməklə, xalqın qarşı-
sında birliyini nümayiş etdirən AXC fəallarına çevrilmişdilər. 
Azadlıq sevgisinə cani-qəlbdən bağlanaraq bu şərəfli yolda 
ölümə gedəcəklərinə belə hazır idilər. Torpağımızın müda-
fiəsi uğrunda ayağa qalxan meydan cavanları beləcə azadlı-
ğın yolunda ölməyin həsrətini çəkirdilər. 
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 ŞƏHƏRIN TƏLATÜMÜ

 Müdhiş bir təlatüm içindədir şəhər. Yanvar sazağının 
qan donduran buzlu nəfəsi iliklərə işləyəcək qədər aman-
sızdır. Deyəsən çaxnaşma düşəcək şəhərin canına. Hər kəsin 
içində ağlasığmaz təlatüm var bu günlər. Bəlkə də yetmiş illik 
təlatüm donub qalıb susqun baxışlarda, dərdli könüllərdə. 
Bu təlatümlərdən qurtulmağın, azad olmağın, biryolluq xilas 
olmağın vaxtıdır artıq. Hardan qaynaqlanır bu müdhiş təla-
tüm? Onu kim yaradıb, kim oyadıb millətin qəlbində? Onu 
kim salıb millətin canına? Qorbaçov soyadlı əfi ilanmı?..

 90-cı ilin yanvarı elə sərt gəlmiş ki, təkcə vücudumuz, 
qəlbimiz, baxışlarımız deyil, xəyallarımız belə üşütgəndir, 
titrəkdir. Meydanlara axışan, gecə-gündüz ac-susuz vəziyyət-
də, dinclik nədir, yuxu nədir bilməyən, bir biriylə qol-boyun, 
bir-birinə arxa-dayaq olan barrikadaçılar var. Azadlıq üçün 
susuzlayıb da suya həsrət qalan alovlu Azərbaycan gəncliyi 
var göz önündə. Qəlblərini azadlıq odunun qızğın hərarəti 
bürüyən saysız-hesabsız kütləyə dikilir gözlərimiz. Hələ ki, 
sağ-salamatdırlar. Olduqca əzmkar, cəsarətli, döyüşkən, ol-
duqca da narahatdırlar Vətənin halından. Gələcəyin Şəhidlə-
ridir onlar! Bəli, gələcəyin Şəhidləri! 

 Təzə ili yenicə qarşılayan paytaxt narahatdır. Bilir ki, 
başının üstündə dağ boyda təhlükə var. Qanlı ölüm təhlükə-
si. Qırmızı zirehli ilanlar Vətənimizə doğru sürünməkdədir. 
Lazım olan təlimatı və tapşırığı alandan sonra artıq yola 
düzəlmişlər. Aman, Allah! Nə qədər zəhərli, qorxunc əfi ilan-
lar gəlir üstümüzə. Onlar nə qədər qorxulu olsalar da, biz öz 
qorxumuzu içimizə salacağıq, onlara heç vaxt büruzə ver-
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məyəcəyik. Biz axı qorxaq millət deyilik. Doğma Vətəninin 
azadlığını arzulayıb gözləri ilə görə bilməyən istiqlal şairimiz 
Əhməd Cavad demişkən: “Qorxaq, alçaq bir millətə Tanrı da 
yol göstərməz!”...Hər zaman ölümün üstünə mərdü- mərdanə 
getmişik, gedəcəyik də. 

 Əslində təlatümlü hisslər insan təbiətində qaçılmaz və 
təbii haldır. Yetmiş illik dövrdə haqqı əlindən alınaraq, asayi-
şi pozulmuş bir millətin daxilini parçalayan müdhiş təlatüm-
dən qurtulmağın yollarını arayarkən meydanlar qoynunda 
lövbər salan insan izdihamının içində itmək də təbii haldır. O 
qədər insan var ki, bu toplumun içində, hətta iynə atsan belə 
yerə düşməz. On, deyil, yüz, deyil, minlərlə, bəlkə on minlərlə 
insanın bir araya gəldiyi Lenin deyilən o caninin, quldurun 
adını daşıyan nəhəng meydanda bir neçə gündən sonra çi-
yinlərdə gedən saysız-hesabsız tabut axını görmək necə də 
ağlasığmazdır. Çünki matəm yaraşmır bu şəhərə. Axı bayram 
libasından yenicə çıxmışdır. Qədəmlərini yenicə atmış təzə 
ilin uğur gətirəcəyi həsrətiylə yaşayan dinc əhalinin yorğun 
qəlbində həyəcan, nigaran gözlərində isə ümid qığılcımları 
parlamaqdadır.

 Bütün paytaxtı nəhəng bir təlatüm hissi yaxalasa da, 
hər kəsdən əvvəl bundan daha çox gənclər, cavanlar naha-
rat idilər. Bir-birini ürəkdən sevən tələbə gənclər-AXC fəalı 
Orxan və onun sevgilisi İlahənin də hamı kimi içində müd-
hiş bir təlatüm dövr etməkdə idi. Son zamanlar bütün vaxtını 
meydanlarda keçirən bu iki hərəkatçı gəncin qəlbinə hakim 
kəsilən azadlıq sevdası onlar üçün bütün sevdalardan üstdə 
idi. Eyni skamyada üz-üzə, göz-gözə əyləşərək ordan-burdan 
söhbət etdikləri halda ürəklərində gəzdirdikləri təlatümü 
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bir-biriylə bölüşməyə ehtiyac duyurdular. Orxan nazik, uzun 
barmaqlarıyla sevgilisinin saçlarına sığal çəkən zaman pıçıl-
dadı:

- Xeyli vaxtdır, içimdə elə bir təlatüm var ki, nə qədər 
çalışıram, onu özümdən uzaqlaşdıra bilmirəm. Bilirsənmi, 
İlahə? Ağır günlər yaşayırıq, xəbərimiz yoxdur. Deyirlər, Ba-
kıya qoşun yeridəcəklər. Bizim vaxtilə məktəbdə tərif yağdır-
dığımız “11-ci Qızıl Ordu” ağır zirehli tankları ilə üstümüzə 
gələcək. Yaxşı xatırlayıram, məktəbdə oxuyanda nəğmə 
dərsindən müəllimimiz bizə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 
məşhur “Qızıl Əsgər” marşını sevə-sevə öyrədərdi. Biz isə 
elə böyük həvəslə, elə böyük coşquyla oxuyardıq ki... Hardan 
biləydik ki, həmin o “Qızıl Əsgər” üstümüzə hücum çəkməyə 
can atacaq.

 İlahə Orxanın sözlərinə əvvəlcə inanmaq istəmədi. Odur 
ki, başını bulayaraq dedi:

- Axı bu necə ola bilər ki? Yəni deyirsən, öz ordumuz 
bizim üstümüzə hücuma keçəcək?

- Bəli, hara gedirəmsə gedim, neçə gündür hər kəs 
şəhərdə bunu deyir. Küçələrdə fəaliyyət göstərən barrika-
dalar görünür ki, heç də səbəbsiz yerə qurulmayıb. Deməli, 
nəsə olacaq. Sadəcə olaraq hadisələrin gedişatı bir qədər 
müəmmalıdır. Onu da deyim ki, hələ ki, camaata silah payla-
nılmasa da onlar əllərinə keçən müxtəlif növ dəmir və kəsici 
alətlərdən toplayaraq hər ehtimala qarşı özünümüdafiə üçün 
tədbir görürlər. Bilirəm ki, yenə də mitinqlərin ardı-arası kə-
silməyəcək. Şəxsən mən özüm bu meydanda üstümüzə gələn 
əsgərlərlə vuruşmağa hazıram. Mən bunun üçün özümü tam 
hazırlıqlı bilirəm. Dünən bu meydanda Nemət Pənahlı yol-
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daşın AXC tərəfdarlarına silah paylanılması məsələsindən 
söhbət açanda ümidlənməyə başladım. Demək ki, üstümüzə 
yeridilən tankların qarşısına silahla çıxa bilərik. AXC rəhbər-
liyi tərəfindən də tələbələr üçün qısamüddətli kurslar təşkil 
ediləcəyi söylənildi. Bu kurslara hər kim istəsə könüllü surət-
də yazıla bilər. Mən isə düşünürəm ki, silahdan necə istifa-
də edilməsi ilə bağlı olaraq kurs keçməyə ehtiyacım yoxdur. 
Çünki mən silahdan istifadə etməyi hərbi xidmətdə olduğum 
müddətdə öyrənmişəm. Nemət Pənahlı yoldaşın dediyinə 
görə bizi silahlarla Leytenant Şmidt zavodu təmin edəcək. 
Çünki Nemət Pənahlı yoldaş həmin o zavodun fəhləsidir və 
bu silahların bizə paylanılmasının təşəbbüskarı da o olacaq.

 İlahə əlləriylə alnını ovuşdurub fikrə getdi.
- Belə çıxır ki, bu meydanda qarşı-qarşıya atışma gedə-

cək və hər kəs etiraz səsini ucaltmaq üçün yenə də küçələrə 
çıxacaq. Yenə də heç kəs evinə-eşiyinə yığışmayacaq. Nə vaxt 
bitəcək bu qorxunc təlatüm, bu çək-çevir, insanlar nə vaxt ra-
hat nəfəs ala biləcəklər? Off, daha bezdik, usandıq. Bəs deyil-
mi daha bu məhkumluq, köləlik? Məgər bizim azad yaşamağa 
heçmi haqqımız yoxdur?

- Əlbəttə ki, var. Niyə də olmasın. Bunu hər kəs anlayır, 
arzulayır və qətiliklə də tələb edir.

 Orxan sağ əlinin şəhadət barmağıyla üz-üzə dayandı-
ğı Lenin meydanını göstərərkən sevgilisinin sözünü təs-
diqləyərək dedi:

- Bax, gördüyün bu meydan yenə də dolub-daşacaq. Və 
mən də həmişəki kimi burada olacağam.

- Mən də səninlə bərabər olmaq istəyirəm.
- Sən nə danışırsan? Biz vuruşacağıq. Sənin üçün təh-
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lükəlidir küçələrdə olmaq.
- Necə məgər? Mən kimdən əskiyəm? Nə olsun ki, qı-

zam. Bəyəm qızların Vətəni qorumağa haqqı yoxdur? Mən də 
sənin yanında olacağam. Mənə heç kim mane ola bilməz. 

- Axı evdəkilər səndən nigaran qalarlar.
- Onsuz da günümüz bu meydanlarda keçir, əzizim. Bu 

aralar institutumuzda heç əməlli-başlı dərs keçməyə də nə 
vaxtımız var, nə də həvəsimiz. Auditoriyalarımız indi boş qa-
lıb. Hər kəs etiraz səsini ucaltmaq üçün meydanlara axışır. 
Çünki bu saat ölkədə baş verən siyasi vəziyyət bunu tələb 
edir. Hər kəs azadlıq istəyir. Bəlkə bu oyanışın bir nəticəsi 
oldu deyə. Neyləsin yazıq millət? Köləlikdən qurtulmağın 
yollarını axtarır.

- Bəli, sən düz vurğuladın. Mən də buna əsl milli birlik, 
əsl milli oyanış deyərdim. Milli oyanış yolu isə milli mübarizə 
və mücadilədən gəlib keçir. Çünki xalqımız artıq əməlli-başlı 
kommunist röyasından oyanmışdır. Bu oyanış isə vəzifə kür-
süsündə əyləşən Kremlin əlaltılarına sərf etmir. Onlar çox 
yaxşı bilirlər ki, bu böyüklükdə xalq üsyanının qarşısını ala 
bilməyəcəklər. 

 Narahatçılıqdan beynində min cür fikir dolaşan İlahə söh-
bətin məğzini dəyişmək, başqa səmtə yönəltmək istəyərkən 
şəhadət barmağını Orxanın çəhrayı rəngə çalan incə dodaq-
larına sıxaraq dedi:

- Sus, Orxan, sus! Danışma bu barədə. Eşidən olar. 
 Orxan sevgilisinin fikrinə etiraz etmədən başı ilə razılıq 

əlamətini bildirdi.
 Hələ indiyədək İlahəni öpməyə cürət etməyən Orxan 

əyilərək onun yanağından öpmək istədi. Lakin onun bu ilk 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 24 ~~~~~~~~~~~

cəhdi boşa çıxdı. İlahə gözlərini yana çəkdi. Yenicə bığ burax-
mış, ucaboy, qarayanız, telli oğlanın əlindən sürüşərək çıxdı. 
Hər iki gəncə elə gəldi ki, kimsə kənardan onları izləyir. Qı-
zın ürəyi payız yarpağı tək xəfifcə titrəməyə başladı. Oğlan 
isə elə zənn etdi ki, onun bu hərəkəti qızın xoşuna gəlmədi. 
Lakin o isə özündən xəbərsizdi elə bil. Gənc oğlanın qəlbi-
ni yaxan sevgi həyəcanı idi onu buna vadar edən. Amma ilk 
fürsəti əldən verdiyinə görə çox heyfsiləndi. İlahə araya söz 
qataraq dedi:

- Sabah, yəni yanvarın 15-i bütün qrup yoldaşlarımızla 
bərabər bizim evə yığışacağıq. 

- Yəni sənin ad gününə?!
 İlahə gülümsəyərək dedi:
- Hə, Orxan! Bildiyin kimi yanvarın 15-i mənim 19 ya-

şım tamam olur. Sən də mütləq gəl.
 İlahəni məhəbbətlə süzən Orxan bayaqdan bəri onun 

yanağından öpmək üçün elə hey fürsət axtarırdı. Lakin bu 
dəfə də ikinci cəhdi boşa çıxdı. İlahə yenə də özü bilərək-
dən buna imkan vermədi. Orxanı dərin məhəbbətlə sevmə-
sinə baxmayaraq hisslərinə təslim olmadan nişan barmağını 
göstərərkən “Orxan, özünü saxla! Barmağımda üzük olan-
dan sonra... Yox... Onda da yox. Daha doğrusu, biz evlənən-
dən sonra...”- deyərək ayağa qalxdı. Orxana elə gəldi ki, İlahə 
bu hərəkətiylə ona naz satır. Gözləri işarmış, sifəti pörtmüş, 
qulaqları həyəcanın təsirindən qırmızımtıl rəngə çalaraq, od 
kimi alışıb yanırdı. Odur ki, üzünü yana çevirib ürəyində özü-
nü məzəmmət etməyə başladı. Bəlkə də İlahənin yanağından 
bircə öpüş almaq üçün dünyaları verərdi. Çünki nə zaman-
dan bəri bu bəxtəvər anın həsrətiylə alışıb yanırdı. Bir qədər 
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fikrə gedəndən sonra ciddi tərzdə İlahənin gözlərinin içinə 
baxa-baxa dedi:

- İlahəm, çox istərdim ki, ad günündə sənə üzük bağış-
layam. Amma...

- Amma nə, Orxan?
 Bu zaman kimsə qəsdən boğazını arıtlayaraq gənclərə 

uzaqdan-uzağa xəbərdarlıq edirmiş kimi onların söhbətini 
istər-istəməz yarıda qoydu. Ürəyi İlahənin eşqindən vəcdəyə 
gələn Orxan bu zaman istər-istəməz çönüb ətrafına boylandı. 
Ona elə gəldi ki, kimsə yox idi hələ. Lakin bir qədər aralıda 
ağaclıqda gəzişən çiyinləri paqonlu cavan bir şəxs izləyirdi 
onları. Milis serjantı Telman Bağırov artıq iki ay idi ki, işlədi-
yi “26-lar” rayonundakı milis idarəsində vəzifə başında idi. 
Lakin o da digər milis həmkarları kimi silahsız filan. Çün-
ki Mərkəzi Komitənin tələbiylə kommunistlər bir neçə gün 
bundan qabaq bütün milislərin silahlarını yığmışdılar. Milis 
işçiləri məcburiyyət qarşısında qalaraq şalvarlarının arxa ci-
bində yeri boş qalan kaburasının içində qəzet parçası gəzdi-
rirdilər. Telman da həmçinin. 

 Serjant Bağırov bu dəfə də vəzifə başındaykən dənizkə-
narı bulvarın qarşısında qurulmuş barrikadaya nəzarət edir-
di. Hərəkatçı gənclərlə dolub-daşan meydanı uzaqdan seyr 
edən serjant Bağırov da bu günlərdə dinclik nədir bilmə-
mişdi. Ətrafına baxa- baxa kimsənin görmədiyini zənn etdiyi 
halda sağ əlinin arxasıyla gənclərə işarə edərək yavaşcadan 
səsləndi:

- Tez olun, sürüşün burdan!
 Telmanın Orxan və İlahəni skamyada qəfildən yaxalama-

sı hər iki gənci yamanca utandırdı. Orxanın vücudu həyəcan-
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dan titrəməyə başladı. İlahə isə çöhrəsinə sanki bir qırmızı-
lıq çökməklə zərif al laləni xatırlatdı. Gənclər başlarını aşağı 
salaraq bir neçə saniyə müddətində təbəssümlə göz altından 
bir-birini süzməyə başladılar. Telmanın amiranə səsi Orxan 
və İlahənin qulaqlarında təkrar eşidildi:

- Sizə demədim, sürüşün burdan? Tez olun, marş, marş!
 İlahə Orxana pıçıldadı:
- Orxan, gəl qaçaq!
 Orxan və İlahə başlarını aşağı salaraq sürətli addımlarla 

meydanın ortasına doğru getməyə başladılar. 
 Telman isə gənclərin arxasınca baxaraq təbəssümlə 

öz-özünə pıçıldadı:
- Xoşbəxt göyərçinlər!
 Əslində o da xoşbəxt idi. Düz 8 ay olmuşdu ailə quralı. 

Sevib- seçdiyi qızla evlənmişdi və dünyaya gələcək qız övla-
dının yolunu gözləyirdi. 

 Bu zaman qəfildən yanından keçən bir qaraçı Telmanın 
qarşısını kəsərək dedi:

- Cavan oğlan, taleyindən xəbər tutmaq istəyirsənmi?
 Telman bilmədi ki, falçıya nə cavab versin. Amma ürəyin-

də öz-özünə dedi: “Məsəl var, deyərlər fala inanma, faldan da 
qalma”. Odur ki falçının sualını cavabsız qoymadı:

- Hər halda pis olmaz!
- Elə isə sağ əlini aç!
 Telmanı həyəcan bürüdü. Falçının ona nə söyləyəcəyi-

ni səbirsizliklə gözlədi. Falçı Telmanın sağ əlini açdı. Birdən 
qaşlarını düyünləyərək onun gözlərinin içinə diqqətlə baxdı. 
Telman onun bu hərəkətindən çaşıb qaldı. Baxışlarından ani-
dən sual oxunmağa başladı. Falçının verəcəyi xəbər ürəkaçan 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 27 ~~~~~~~~~~~

deyildi. Lakin o, istər-istəməz həqiqəti ondan gizlədə bilmə-
yib, düzünü deyəcəkdi:

- Sən evlisən!
- Bəli!
- Həm də yenicə evlənmisən.
- Düzdür!
- Sevib evlənmisən.
- Bu da düzdür!
- Lakin çox təəssüf ki, ailə həyatınız uzun sürməyəcək. 

Çünki sənin həyat yoldaşının qismətində səninlə axıra kimi 
yaşamaq görünmür. Çox qəribədir... Və mən bu arada qan gö-
rürəm. İki gündən sonra...

- İki gündən sonra nə?
 Falçının bu sözləri Telmanı içdən təşvişə salsa da bunu 

büruzə verməməyə, və onun sözlərinə inanmamağa çalışdı:
- Əşi, yox ey. Ola bilməz! 
 Falçı son sözünü tamamlamadan çəkilib getdi. Telman 

isə ürəyində falçının ona dediyi sözləri təkrarlaya-təkrarlaya 
fikrə dalmışdı...

- “İki gündən sonra... İki gündən sonra... “ Görəsən o, 
mənə nə deyəcəkdi? 
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GƏNC ƏDIBIN PARTIYAYA ETIRAZI
 
15 yanvar, 1990-cı il...
 SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dil-

lər İnstitutunun akt zalında ölkədə baş verən hadisələrin 
gedişatını müzakirə etmək üçün rektor tərəfindən böyük bir 
iclas təşkil edilmişdi. İclasa institutun müəllim və professor-
ları ilə yanaşı rektorun etimadını qazanan və ona yaxın olan 
tələbələr də dəvət edilmişdi. Bunu eşidən Ülvi iclasda iştirak 
etmək üçün can atır. Lakin onu qapıdan içəri buraxmırlar. 
Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun “ingilis dili” 
fakültəsinin, 448-ci qrupunda təhsil alan 2-ci kurs tələbəsi 
Bünyadzadə Ülvi iclasda iştirak etmək üçün vaxtilə Krasno-
yarsk vilayətinin Kansk şəhərində hərbi xidmət etdiyi müd-
dətdə onu partiya sıralarına keçirilməsi hadisəsini yadına 
salaraq deyir:

- Mən də partiyaçıyam və bu iclasda iştirak etməyə mə-
nim də haqqım vardır.

 Beləliklə, Ülvi Bünyadzadəyə iclasa qatılmaq üçün icazə 
verilir. Ülvi salona daxil olub orta sıralarda yerini rahatlayır. 
Bu zaman kürsüdən institut rektorunun zəhmli səsi eşidil-
məyə başlayır. Ülvi bütün diqqətini rektora yönəldərək onun 
çıxışına maraqla qulaq verir.

- Hal-hazırda ölkəmizdə, xüsusilə də paytaxtımız Bakı 
şəhərində vəziyyət çox qarışıq və acınacaqlıdır. Biz Kom-
munist Partiyasının nümunəvi və sadiq nümayəndələri kimi 
ölkəmizi hər cür təhlükədən, qarşıdurmadan qorumalıyıq. 
Çalışmalıyıq ki, AXC-nin ermənilərə qarşı olan şiddətli dərə-
cədə, hədsiz nifrətinin qarşısını alaq. Axı, onlar da bizim 
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vətəndaşlarımız və qardaşlarımız sayılır. Biz onların hüquq-
larını qorumalı və onları hər vasitə ilə müdafiə etməliyik.

 Ülvi bunlara qulaq asa-asa 1988-ci ildə ermənilərin Qər-
bi Azərbaycan torpağında vəhşicəsinə qətlə yetirdiyi azər-
baycanlı gənclərdən Bəxtiyar və Əlini böyük ürək ağrısıyla 
xatırlayır. Doğulub boya-başa çatdığı Göyçə mahalından ailə-
sinin, qohum-əqrəbasının, eyni zamanda soydaşlarının ver-
tolyota mindirilib Bakıya və Azərbaycanın müxtəlif bölgələ-
rinə köçürülməsi səhnəsi gözləri önündə canlandıqca qaşları 
düyünlənir, ağ-appaq çöhrəsinə sanki qaraltı çökür, bir sözlə 
qanı qaralırdı. Rektorun vicdansızcasına işlətdiyi kəlimələr, 
onun erməni xalqına “qardaş” deməsi Ülvinin ürəyini içdən 
didib-parçalayırdı. Lakin iclasın gedişatını sonadək izləməli, 
sonda nə ilə nəticələnəcəyini gözləməli, bundan sonra insti-
tutun müəllim və tələbə heyəti qarşısında öz sözünü kimsə-
dən çəkinmədən, qətiyyətlə deməli idi.

 Rektorun çıxışından sonra müəllimlər və professorlar 
bir-birinin ardınca kürsüyə təşrif gətirir və onların hər biri 
rektorun sözünü təsdiqləməli olurlar:

- Hörmətli rektorumuz doğru deyir. Bu AXC deyilən hö-
kumət nümayəndələri hamısı ekstremistlərdir ki, şəhəri qa-
rışdırmaqla əhalinin dincliyini pozmağa çalışırlar.

 Onların qeyri-səmimi çıxışları Ülvini hiddətləndirir. Ürə-
yində öz-özünə düşünür: “Bu müəllim və professorlar məgər 
bilmirlər ki, şəhərdə əhalinin dincliyini pozan AXC-çilər deyil 
tamamilə başqa qüvvələrdir?”. Ülvi bu hadisələri öz gözləriy-
lə görə-görə rektor və müəllimlərin həqiqəti nə üçün inkar 
etmələrinə təəccüblə yanaşır.

 Nəhayət, iclas sona çatır. Lakin Ülvi bu deyilənlərin heç 
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biri ilə razılaşmayıb əlini qaldıraraq, ona söz verilməsini xa-
hiş edir. Rektor iclas vaxtının sona yetdiyini bildirsə də, ürəyi 
dolu olan Ülvi fikrində israrla qalaraq cəld yerindən sıçrayıb 
kürsüyə yanaşır. Beləliklə, kürsüdə bulunan bəstəboy, arıq 
bədənli, girdə sifət, alagöz, ağ-appaq simalı, eynəkli bir gən-
cin gur səsi hər kəsin diqqətini çəkir. Ülvi mikrofonu əlinə 
götürüb bəlağətlə danışmağa başlayır:

- Xanımlar və bəylər! Çox hörmətli rektor! Əziz müəl-
limlərim və tələbə dostlarım! Əlbəttə ki, bu deyilənlər hamı-
sı yalandır. Biz tələbə gənclər, AXC-nin üzvləri, Xalq Cəbhə-
si, Xalq hərəkatı olaraq torpaqlarımızın-Azərbaycanımızın, 
paytaxt Bakımızın azadlığı uğrunda müdafiəyə qalxmışıq və 
heç bir təxribat törətməklə məşğul deyilik. Əslində xalqımıza 
qarşı bu təxribatı törədən ekstremist qrupları ermənilərdir. 
Onlar öz məkrli niyyətləri ilə şəhərimizə daxil olaraq xalqı-
mızın içərisində çaxnaşma yaratmışdırlar. Biz tələbələr–sa-
bahın ziyalıları, yaddaşsız manqurtlar nəslindən ayrılmalı-
yıq. Yaddaşımızın zəifliyindən başımız çox bəlalar çəkəcək. 
Biz hələ indi dərk edirik ki, uzaq keçmişimizin tarixini du-
manlı bilirik, yaxın keçmişimizi isə ümumiyyətlə bilmirik. 
Deməli tariximiz bizim öz günahımızdır. 

 Ülvinin bu çıxışı rektorun heç də xoşuna gəlmir. İnstitut 
tədbirlərində iştirak edən bu fəal tələbənin çıxışını yarıda 
qoymaq məqsədilə mikrofonun dərhal onun əlindən alınma-
sını tələb edir. Bu, isə Ülvinin gözündən yayınmır. Rektorun 
ona tərs-tərs baxdığını görən Ülvi özünü daha da şax tutur.

 Zalda gurultulu alqışlar qopur. Bu zaman kimsə mikro-
fonu Ülvinin əlindən cəld surətdə çəkib dartır. Mikrofonun 
şunuru uzun olduğundan yerindən qopur. Mikrofonun iş-
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ləmədiyini görən Ülvi özünü itirmədən əlini qaldıraraq zalda 
əyləşənlərə uca səslə bildirir:

- Bu gün mənə əl çalmayın. Onsuz da bir neçə gündən 
sonra bütün Azərbaycan mənə əl çalacaq. Çünki biz xalqı-
mızın yanındayıq və qoymarıq ki, xalqımızın önündə gedən 
oğullarını düşmənlərimiz Bakıda al-qana boyasınlar. 

 Bir araya gələn institut qızları bu gəncin kim olduğuyla 
artıq maraqlanmağa başlamışdılar. Odur ki, akt zalının qapı-
sını açaraq iclasa yenicə qatılan Zeynəb gəlib qızlardan biri-
nin yanında oturaraq ona pıçıldayır:

- Bu göyçək oğlan kimdi, belə? Nə yaman hərarətli və 
bəlağətli danışır. Özü də çox cəsarətli, çevik oğlana oxşayır.

 Zeynəblə yanaşı oturan institut qızlarından biri gülüm-
sünərək baxışlarını Ülviyə yönəldərkən astaca pıçıldayır:

- Elədir ki, var. Bu göyçək oğlan institutumuzun ən fəal, 
ən savadlı, ən cəsur, vətənpərvər gənclərindən olan, həm də 
bizim fəxrimiz sayılan şair Ülvi Bünyadzadədir.

 Zeynəb Ülvi haqqında maraqlanmağa başlayır:
- Şair?
- Bəli, şair.
- Deməli, şeir yazır.
- Aha.
- Bəs özü hardandı?
- Göyçədəndir. Valideynləri Daşkəsəndə yaşayır. Ülvi 

çox vətənpərvər gəncdir.
Bu zaman Zeynəb söhbətin səmtini dəyişərək deyir:
- Ay qız, deyirlər ki, iki gündən sonra Bakıya qoşun ye-

ridəcəklər.
- Nəə, qoşun? Sən heç bilirsən nə danışırsan?
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- Özünü bilməməzliyə vurma. Eşitməmiş olmazsan. 
Məgər sən bu institutun tələbəsi deyilsən? İndi hər kəs insti-
tutda bu məsələni müzakirə edir. 

- Güllə atacaqlarını eşitmişəm. Amma üstümüzə qo-
şun yeridəcəkləri məsələsi bəlkə, yatsam yuxuma da girməz. 
Ağla batan söz deyil axı. Bu necə ola bilər ki, öz ordumuz üs-
tümüzə hücuma keçsin.

- Ay qız, mən eşitdiyimi deyirəm. Atam mənə dünən-
dən əmr verib ki, imtahanlarını başa vuran kimi təcili surət-
də qatarla rayona, evimizə qayıt. Deməli, atam nəsə bilir ki, 
mənə belə deyir də. Və mən də iki gündən sonra qatarla yola 
düşəcəyəm. Biletim əlimdədir. Sən də ehtiyatlı ol. Çalış, hə-
min gün küçəyə çıxma.

- Yox, biz söz vermişik ki, hamımız bir yerdə olaq. 
Bir-birimizi tək buraxmayaq. Amma inanmıram ki, Ülvi buna 
imkan verə. Çünki o, hər dəfə bizə deyir ki, dağılışın evinizə. 
Siz qızların köməyi bizə lazım deyil. Qoyun, biz oğlanlar ürə-
yimiz istəyən kimi hərəkət edək. Bilirəm ki, o, yenə də həmin 
gecə dostları ilə birlikdə meydanda olacaq. Bizi isə meyda-
na getməyə qoymayacaq. Onsuz da biz ürəyimiz istəyən təki 
tələbəlik həyatı görmədik. Tələbəlik günlərimizin çoxu mey-
danlar qoynunda keçdi. Az qala yorğan-döşəyimizə kimi apa-
rıb orada da yatmalı oluruq. Bilirsən, bu dəqiqə bizə birlik la-
zımdır. Birliyimiz diriliyimizdir. Ülvi bizə öyrədib ki, bu şanlı 
mübarizədə öldü var döndü yoxdur. Onun fikri bizim üçün 
çox önəmlidir. Axı o, bizim ən sevimli tələbə yoldaşımızdır. 
Biz onu tək qoymamalıyıq. 

 İnstitutda iclas sona çatır. Akt zalını tərk etməyə çalışan 
Ülvinin narahat siması rektorun kinli baxışlarına yenidən tuş 
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gəlir və o gözlərdə Kommunist Partiyasına olan sədaqət, sev-
gi, rəğbətin açıq-aydın şəkildə ifadəsini oxuyur Ülvi. Elə həmin 
gün Ülvi AXC-nin institutdakı idarə heyətinin fəal üzvü kimi 
Qarabağa döyüşə getmək üçün müəllim və tələbə yoldaşlarına 
bildirir. Qrup qızları Ülvinin bu fikrinə şərik olaraq “Ay Ülvi, biz 
də sizinlə bərabər Qarabağa getmək istəyirik” deyəndə Ülvi 
qəti şəkildə etirazını bildirir:- “Yox, bircə elə bu qalmışdı. Siz 
qız xeylağısınız, Qarabağda nə işiniz var? Biz oğlanlar ölməmi-
şik ki? Onu bilin ki, Qarabağa döyüşə yalnız oğlanlar gedəcək. 
Biz orda yaralana, ölə bilərik. Siz isə Azərbaycan-Türk ordusu 
üçün dünyaya çoxlu əsgərlər gətirib tərbiyə etməlisiniz!”

 Gənc ədib Ülvi Bünyadzadənin dini-imanı, sözü-söhbəti 
yalnız və yalnız Vətən idi, doğulub boya-başa çatdığı doğma 
diyarı əzəli və əbədi Türk yurdu qədim Göyçə mahalı idi, əs-
rarəngiz təbiətə malik cənnət Qarabağ idi. Necə ki, özünün 
dediyi kimi:

Qarabağdı mənim dinim-imanım,
O torpağın nişanəsi, iziyəm.
Məni belə aciz görmə qəbirdə,
Qəbirdə də Qarabağın özüyəm.
Və yaxud
Hələ Ulu Göyçə bir vaxt gələcək,
Cavab istəyəcək tutub yaxandan.
Haraya qaçsan da məzar olacaq,
Qarabağ sənə də “Hinger Poqosyan”.
Bax, onda gedəcəm Göyçə elinə,
Qanlı tarixini yazacam bir-bir.
Yəqin çatacağam o xoşbəxt günə,
Hələ səbr edirəm, mən hələ səbr...
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 Mübarizə ruhlu, alovlu misraları Ülvini Ana Vətənə, doğ-
ma yurda qayıdacağı günə səsləyirdi. 

* * *
 Axşam Ülvi dərsdən evə gələn kimi yaxın ürək dostu, sir-

daşı, bibisi Almaza bu gün institutda baş verənləri təfsilatı ilə 
danışır. Almaz onun bu cəsarətinə heyran qalaraq deyir:

- Ülvi, sən nə üçün belə sərt çıxış etmisən? Bəs qorx-
mursanmı?

- Nədən qorxacağam?
- Ölkədə qarışıqlıqdır. Dərsdən çıxıb evə gələndə sənin 

o rektorun səni öldürmək məqsədilə binanın arxasına özü-
nü-sözünü bilməyən bir-iki yaltaq tələbə qoyar və onların da 
əlinə bir yekə daş verər. Onlar da vurub beynini partladarlar.

- Narahat olma. Hər elə şeydən ötrü adam qorxmaz. Bu 
gün ölkədə elə hadisələr baş verir ki, sənin xəbərin yoxdur. 
Biz heç nədən qorxan deyilik. Mən bunu sənə də deyirəm ki, 
sabah ya da birisigün milyonlarla insan mənə əl çalacaqdır. 
Çünki mən getdiyim yolu da, tutduğum mövqeyimi də çox 
yaxşı bilirəm. Məni heç kəs öldürə bilməz. Üç gündən sonra 
meydanda mən özüm öz məsləkim naminə, apardığım müba-
rizə yolunda öləcəyəm!

 Almazın daha ona deyiləcək sözü qalmadı. Bilirdi ki, Ülvi 
fikrində yaman inadcıldır. Bir yandan da hər kəsdən çox istə-
diyi qardaşı oğlunun taleyindən yaman narahat olurdu. 
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BƏŞIR KIŞININ YUXUSU

“Qapıları bağlayın! Pəncərələri açıq qoymayın, pərdələ-
ri qapadın! Çünki bu gecə atacaqlar! Atacaqlar! Pəncərələrə 
yanaşmayın! Eyvanlara çıxmayın. İşıqları söndürün! Bir az-
dan şəhərin işıqları sönəcək onsuz da. Bu böyüklükdə şəhər 
başdan-başa işığa həsrət qalacaq. Göz-gözü görməyəcək. Hər 
yan zülmətə qərq olacaq. Təkcə ildırım sürətilə üstünüzə 
yağan güllə işığının yanar alovu görünəcək gözlərinizə. Elə 
güllələr ki bir neçə saniyə müddətində zülmət gecəni gün-
düzə döndərəcək. Sonra yenə zülmət çökəcək ətrafa. Gecənin 
səssizliyində ah-nalə, qışqırıq, inilti, fəryad səsləri bir-birinə 
qarışacaq.

 Ey sakit şəhərin dinc sakinləri! Bu gecə atacaqlar! Ata-
caqlar! Eşidirsinizmi? Ey insanlar, küçələrə çıxmayın! Əgər 
çıxdınızsa, dərhal dağılışın evinizə-eşiyinizə. Ailələrinizin, 
ata-ananızın, övladlarınızın, bir sözlə, sizi evdə qapı dalın-
da böyük nigarançılıq içində gözləyən əzizlərinizin gözləri-
ni yollarda qoymayın. Qaçın bu qorxunc, səksəkəli, müdhiş 
gecədən! Qaçın, mütləq qaçın! Evlərinizə tələsin! Çünki hara 
getsəniz qarşınıza təpədən-dırnağadək silahlanmış zirehli, 
qorxunc əfi ilanlar çıxacaq. O ilanlar ki, zəhər alovlarını ha-
vaya buraxacaq, sonra bağrınızın başını sancacaq. Başını-
za nələrin gələcəyini bilirsinizmi? Eh... zavallı xalq, bəxtsiz 
millət, haradan biləsən? Çünki sən aldadılmısan. Çünki sən 
azadlıq vəd verilən yalanlara aldanmısan. Yetmiş illik bir 
əsarətin köləlik dərdi var başında. Qanlı repressiyaların hələ 
də sağalmayan yaralarının izləri var sinəndə. Sən ey yatmış 
xalq, daha bəsdir, oyan, oyan! Oyan ki, milli kimliyinə qayıda 
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biləsən. Oyan ki, sənin özünə dost dediyin gözlərini qanlı im-
periyanın qırmızı pərdəsi tutmuş “böyük qardaş”ının sənin 
üçün irəlidə nələrin hazırladığından agah ola biləsən.”

 Səhərə yaxın yatağında qan-tər içərisində ilan kimi hey 
o tərəf bu tərəfə qıvrılaraq böyük təlaş içində pıçıltıyla yuxu-
da sayıqlayan Bəşir kişinin səsinə arvadı Səlimə hövlnak 
yuxudan ayıldı. Qorxu içində ərinin dediyi sözlərə diqqətlə 
qulaq verməyə başladı. Ərinin qan-tər içində sayıqlamağının 
fərqinə varsa da, lakin onu oyatmağa ürəyi gəlmədi. Çünki 
bilirdi ki, çox yorğundur, dünən gecə növbəsindən qayıdıb, 
günortanı da yata bilməyib, gün boyu evdə qərar tutmayıb. 
Meydanlarda, küçələrdə lövbər salan şəhər sakinlərinin 
yanında olub, onlara dəstək verərək, bir sıra yardımda bu-
lunub. Ona görə də Səlimə arvadın az qala həyəcandan ağlı 
karıxdı. Bilmədi ərini yuxudan oyatsın ya yox. Birdən ağlına 
qara fikirlər gəldi. “Allah xeyirə calasın. Bu nə işdi? Kişi ya-
man sayıqlayır. Yox, gərək onu oyadam, yorğun da olsa. Allah 
eləməmiş, birdən ürəyi partlayar.” Səlimə arvad baş barma-
ğını ağzına apararaq, dişləyib, udqundu. Amma gerçəkdən də 
Bəşir kişini oyatmaq lazım idi. Odur ki, arvad ikiəlli ərinin 
çiynindən yapışıb onu möhkəmcə silkələyərək pıçıldamağa 
başladı:

- Ay kişi, oyan, oyan. Özünə gəl.
 Bəşir kişi “Bismillah!” deyərək hövlnak yerindən dik atı-

lıb bir neçə saniyə ərzində ətrafına baxa-baxa qaldı. Ürəyi 
yamanca döyünürdü. Nəfəsi təngimişdi. Qarşısında çaşqın-
lıq içində gözlərini ona zilləmiş arvadını görüncə ürəyi ya-
vaş-yavaş yerinə gəldi. Gözlərini ovuşduraraq tutqun səsi ilə 
dilləndi:
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- Səlimə,Yaxşı ki məni yuxudan oyatdın. Allah köməyin 
olsun!

 Səlimə sağ əlini Bəşir kişinin ürəyinə doğru apardı. Duy-
du ki, ərinin ürəyi elə döyünür ki, az qalır yerindən çıxa. Onu 
yuxudan vaxtında oyatmaqla doğru qərar verdiyinə sevindi. 
Səlimə bu zaman ərini sorğu-suala tutmağa başladı:

- A kişi, de görüm sənə nə olub? Yuxuda nə görürdün? 
Elə səhərə kimi “atacaqlar, atacaqlar” deyib sayıqladın. Mən 
başa düşmürəm, nəyi atacaqlar? Kimi və hara atacaqlar?

 Bəşir kişi gördüyü yuxunun təsirindəykən Səlimə arva-
dın sualına cavab verməkdən yayınmağa çalışdı. Çünki gör-
düyü yuxunu yadına salmaq, təkrarlamaq istəmirdi. Hər şey-
dən əvvəl gözünün ağı-qarası, bircə balası Orxanı düşündü. 

- Səlimə, əvvəlcə sən mənə de görüm, Orxan balam ya-
tır?

- Həə, bəs necə? Bu vaxtacan oyaq qalmayacaq ki uşaq.
- Sən Allah, düzünü de.
- Ay kişi, bəyəm mən səni aldadıram? Bu gün axşama 

kimi tələbə yoldaşı İlahəgildə olublar.
- Nə yaxşı?
- İlahənin ad günü imiş.
- Orxan əl çəkmir qızdan. Deyir, ay ana, alsam onu ala-

cağam. Özü də qızın gözəlliyinə söz ola bilməz. Boylu-buxun-
lu, uzun saçlı, incəbel, yaraşıqlı qızdır. Səni bilmirəm, mən 
bəyənmişəm gəlinimi. 

 Bəşir kişi razılıq edərək dedi:
- Əsas oğlumuzun bəyənməyidir. 
- Ay kişi, sevirlər ey bir-birini!
- Nə deyirəm ki? Bircə oğlumuzu nişanlasaydıq bu ahıl 
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vaxtımızda bizim də ürəyimiz rahat olardı. Mən də balamın 
xeyir işini görərdim.

- Orxana deyirəm, amma yaman tərslik edir, sözümə 
qulaq asmır. Deyir, ay ana, indi evlənən vaxtımdır mənim? 
Hələ qoy institutu bitirim. 

- Oğlum eynən mənim cavanlığımdır. Mən də onun ya-
şında olanda evlənmək istəmirdim. Amma səni ki bu tayda 
tapdım, daha ölənə kimi dərdim yoxdur. 

 Səlimə arvad sualının qəsdən cavabsız qaldığını qətiliklə 
anladı:

- Ay kişi, araya söz qatma. De görüm, yuxuda nə görür-
dün axı?

 Bəşir kişi udqunaraq arvadının sualını cavablandırmağa 
çalışdı. Bildi ki, arvadı ondan bir şeylər qoparmamış qətiyyən 
əl çəkməyəcək. Odur ki, bayaqki yuxusunu təfsilatıyla danış-
mağa başladı. Bəşir kişi inancına arxalandığı surətdə gecə 
vaxtı yuxu danışmağın yaxşı hal olmadığını bilirdi. Dədə-ba-
badan adət etmişdi ki, gecə vaxtı yuxu danışmamışdan qabaq 
bu sözləri demək vacibdir: “Yuxumu sənə deyirəm, ay çıraq”

- Gördüm ki, təpədən dırnağacan qara geyinmiş bir 
cavan oğlan əlində tutduğu səsucaldanla bağırır. Elə bağırır 
ki, az qalır, bağrı çatlasın. Bu gecə atacaqlar, atacaqlar deyir. 
Qanına qəltan ediləcək şəhər. Hər yer zülmətə dönəcək, işıq-
lar sönəcək. Təkrar belə-belə sözlər söyləyərək sonda hön-
kürtü ilə ağlamağa başlayır. Mən isə nə qədər edirəm oğlana 
gəlib çata bilmirəm. Əllərim elə hey uzun müddət yerindəcə 
uzanıqlı qalır. Çünki ona tamaşa edən kütlənin arasındayam 
və qabağımıza da tikanlı məftillər çəkilib. Adamlar qışqırır, 
bağırır, heç biri tikanları qıra bilmir ki, oğlana əli çatsın. Bu 
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zaman gördüm ki, hər tərəfə qəfil qaraltı çökdü. Başımızın 
üstünü qara duman aldı. Uzaqdan güllə səsləri eşidilməyə 
başladı. Elə bunu görürdüm ki, sən məni yuxudan oyatdın. 
Yaxşı ki, vaxtında oyatdın, yoxsa inan ki, ürəyim partlayacaq-
dı yuxuda.

 Səlimə ərinin danışdığı yuxudan təşvişə düşərək gözləri-
ni yana çevirb yerində vurnuxmağa başladı. Əvvəlcə dili söz 
tutmadı nəsə desin. Sonra məcburən də olsa bunu deməyə 
çalışdı:

- Ay Allah, özün xeyirə yoz!
- Ay arvad, mənim yuxum çox zaman çin olur. Bu nə 

haqq-hesabdı, bilmirəm. Nəsə baş verəcək bu şəhərdə. Yoxsa 
camaat əbəs yerə gecə-gündüz o meydanlara toplaşmayıb ki. 
Deməli, nəsə gözlənilir.

- Ay kişi, sən Allah, bu gecə vaxtı ağzını xeyirliyə aç!
- Ay arvad, sözümü niyə qəribçiliyə salırsan axı? Hələ 

ki kommunistlər haqqımızı yeməkdədir. Bir gün burunların-
dan gələcək onsuz da. Ömür boyu bu milləti kölə kimi işlə-
diblər. Mən elə kişinin oğluyam ki, 48-ci ildə sərhədlər açılan 
zaman Arazın o tayından Bakıya işləməyə gələndə öz soyadı-
mı dəyişmədim. Elə “İmani” soyadında da qalası oldum. Elə 
gördüyün kimi Bəşir İmani. Daha başqaları kimi öz soyadı-
mın axırını rus sonluğuna çevirib Bəşir İmanov olmadım. Öz 
soyadımı qoruyub saxladım. Çünki o vaxt mənimlə bərabər 
sərhəddən bu taya keçən həmvətənlərimin çoxu məcburiy-
yət qarşısında qalaraq öz soyadlarını dəyişməli oldular. Mən 
isə Sovet vətəndaşı olsam da heç vaxt bu qansız hökumətin 
qayda-qanunlarına itaətlə yanaşmadım. Başımı aşağı salıb 
fəhləlik etməklə öz halal çörəyimi qazandım. Bu lənətə gəl-
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miş kommunistlərə-Allahsızlara uyub dinimi, imanımı əldən 
vermədim. Mən elə əvvəlki Bəşir İmaniyəm. O taydan necə 
təmiz vicdanla gəlmişdimsə eləcə də ömür sürdüm bu şəhər-
də. Bir Allah şahiddir ki, oğlumuzu da halal çörəklə böyüdüb 
ərsəyə gətirdim.

- Ay kişi, ürəyini boşaldıb qurtardınmı?
- Mən olanı deyirəm də, ay arvad.
 Səlimə ayağa durub gecənin səssizliyində mışıl-mı-

şıl uyuyan oğlu Orxana nəzər salmaq istədi. Barmaqlarının 
ucuyla asta-asta yeriyərək oğlunun otağına doğru yönəldi. 
Üstünü örtmək bəhanəsilə ona baş çəkmək istədi. Astaca oğ-
luna yanaşaraq alnından öpüb, qapqara, şəvə saçlarına sığal 
çəkdi. Orxan anasının nəvazişini hiss edərək yuxuda tərpən-
məyə başladı. Gözlərini açıb qımışaraq pıçıldadı:

- Ana, niyə yatmrsan?
- Sən yat, oğlum, dedim birdən özünü soyuğa verərsən, 

üstünü çəkim. Yat, bala, yat, yuxun şirin olsun.
- Sənin də ana.
 Orxan gecənin bu vədəsində oyandığını görərkən yuxu-

sunun ağır və şirin olduğunu duydu. Daha anasının bu vədə 
yuxudan nə səbəbə oyandığı barədə düşünmək və beynində 
sual etmək belə ağlına gəlmədi. Çünki yuxusu elə şirin idi ki... 
Odur ki, yuxusuna davam etməyə başladı. Başını yastığında 
rahatlayaraq gözlərini açıb yenidən yumdu...

 Adətən Orxan gecələr İlahəylə xısın-xısın telefonla da-
nışdığı zaman ona son sözü bu olardı: “Şirin və mənli yuxular, 
əzizim!” İlahə isə pıçıltıyla gülərək “Sənə də!” deyib dəstə-
yi asardı. Görəsən bu təlatümlü gecədə İlahə Orxanı yuxuda 
görəcəkdimi? Orasını Allah bilir.
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AZADLIĞIN ODUNA YANAN ƏLLƏR VƏ YA KÜLƏ 
DÖNMÜŞ KOMMUNIST BILETI

 16 yanvar axşamı Lenin meydanından olduqca fikir-
li, olduqca da qürurlu qayıdan Ülvi yanmış əlini evdə ailə 
üzvlərindən gizlətməyə çalışırdı. Partiya biletini meydanda 
ümumxalq kütlənin gözü qarşısında həssaslıqla, hər kəsə 
ibrət olacaq bir şəkildə, heç nədən qorxmadan, kimsədən çə-
kinmədən nümayişkaranə yandırmışdı. Ovcunun içi qap-qa-
ra qaralmış, dərisi soyulmuş, az qala sümüyü görünürdü. 
Göynəyən əlini qürurundan gah tez-tez silkələyir, gah cibinə, 
gah da qoynuna qoyurdu. Ülvinin nə üçün belə etdiyini görən 
Almazın narahat baxışlarında sual yarandı. Tez ona yaxınla-
şaraq nə baş verdiyini bilmək istədi. Ülvinin əlini açarkən ov-
cunun içindəki yanıq ləkələrini görüb təşvişə düşdü:

- Ovcuna nə olub, Ülvi?
- Yandırmışam.
- Harada?
- Azadlıq meydanında.
- Danış görək nə baş verib?
- Mən bu gün meydanda nəhəng bir kütlənin gözü qar-

şısında partiya biletimi əlimdə tutaraq onu kibritlə alışdır-
dım. Sonra gördüm ki, artıq əlimi yandırır və mən də onu ov-
cumun içinə qoymalı oldum. Çünki biletin odunu söndürüb 
əlimdən kənara ata bilməzdim. Yoxsa camaat elə bilərdi ki, 
qorxub, fikrimdən vaz keçdim. Odur ki, onu tamamilə yanıb 
kül olanadək ovcumun içində saxlamalı oldum. Partiya bileti 
beləcə yanıb külə döndü. Tüstüsü də çox acı imiş. Və elə hə-
min meydandaca kütlə qarşısında bəyan etdim ki, xalqı bu 
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mübarizədə gedilən yoldakı qələbəyə inandırmaq üçün la-
zım olsa, bütün cismimizi yandırmağa hazır olmalıyıq!

 Ülvinin bu cəsarətindən duyğulanıb heyrətə gələn Al-
maz onu danlamağa başladı:

- Sən nə üçün özünə belə divan tutursan, Ülvi? Xəbərin 
varmı ki, sən artıq özündə deyilsən, və özünü tamamilə unut-
musan.? Bundan xəbərin varmı?

 Ülvi qəribə gülüşlə gülərək dedi:
- Təbii ki, özümdə olmayacağam. Görürsən də nə böyük 

hadisələr baş verir. Yadına gəlir, əvvəllər uzaq Sibirdə hər-
bi xidmətdə olduğum zaman sən də hadisələrin gedişatını 
mənə məktublar vasitəsilə bildirərdin? Amma indi gəldim 
ölkəmizin vəziyyətini yaxından öz gözlərimlə gördüm. Və 
hər gün bunları gördükcə də inan ki, içim qan ağlayır. Mən bu 
gün belə ağır vəziyyətdə necə sakit ola bilərəm, Almaz? 

 Almaz qardaşı oğlu Ülvinin cəsarətinə heyran qalaraq 
dözməyib o ki var göz yaşı tökdü. Bəli, Almaz həmin gün 
ağladı, özü də çox ağladı. Hətta könlü də Ülviyə küsdü. Özü 
bilərəkdən bunu edərək aralarında olan söhbətdən sonra o 
gecə Ülviylə aralarında bir kəlmə belə olsun kəsmədi. Almaz 
bunu etməklə elə sanırdı ki, daha bundan sonra Ülviyə dərs 
olar. Bir də həyatını təhlükə qarşısında qoymaqla yaşından 
böyük işlər dalınca qaçmaz. Lakin hələ bu harası idi... Sən dü-
şündüyünü düşün, saydığını say gör ki, zalım fələk nə sayır...

 Həmin gecə hər kəs səssiz-səmirsiz öz otağına çəkildi. 
Nənə-babanın da verdiyi öyüd-nəsihətin, etdiyi danlağın bir 
faydası olmadı. Ülvi öz otağına, Almaz da öz otağına çəkilib 
düşüncələrə daldılar. Ülvi həmişəki kimi ölkədə baş verən 
siyasi vəziyyət barədə hadisələri beynində götür-qoy edir, 
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Almaz isə özünə həmdəm, ən yaxın dost bildiyi qardaşı oğlu-
nun taleyindən yenə də çox narahat olurdu.

 Ülvi Almazın niyyətini duymuşdu. Odur ki, onu nə üçün 
danışdırmadığını, ondan nə üçün küsdüyünü yaxşı anlayırdı. 
Tutduğu işə özü-özlüyündə də bəraət qazandırırdı. Bilirdi ki, 
Vətəni, xalqı qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetir-
məklə heç də haqsız deyildir. Özünü əsla haqsız da saymırdı. 
Düz yolun yolçusu olduğuna da qətiliklə əmin idi. Çünki o, 
taleyində məsləkini, amalını çoxdan müəyyənləşdirmişdi və 
bunun üçün də əsla peşiman deyildi. 
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“MƏN ŞAIR ÜRƏKLI BIR YENI GƏNCƏM”... 

 Yanvarın 17-də Bakıda xalqımızın sevimli şairi Mikayıl 
Müşfiqin anım günü münasibətilə təşkil edilmiş ədəbi-bədii 
gecə keçirilirdi. Tədbirdə Azərbaycanın adlı-sanlı professor 
və filoloqları, eləcə də Mikayıl Müşfiq nəslinin nümayəndələ-
ri iştirak edirdilər. Ədəbi-bədii gecədə Mikayıl Müşfiqin 29 
illik qısa, lakin keşməkeşli, acılı-şirinli ömür yoluna nəzər sa-
lınmış, onun şeirləri səsləndirilmişdi.Tədbirdə sözü Mikayıl 
Müşfiq nəslinin nümayəndələrinə verəndə isə ucaboylu, ya-
raşıqlı, qapqara gur saçlı, geniş alınlı, iri gözlü, qalın bığlı bir 
gənc kürsüyə yanaşmışdı. İsmayılzadələr nəslinin bu gənc 
nümayəndəsi, Mikayıl Müşfiqin əmisi nəvəsi, şüşə zavodu-
nun fəhləsi, “Qəmli” təxəllüsüylə lirik şeirlər yazan 28 yaşlı 
şair təbiətli Cavad idi. “Mən də öz dövrümün bir Müşfiqiyəm!” 
söyləyən Cavadın hər sözündən sanki inci, dürr tökülürdü:

 
Mən şair ürəkli bir yeni gəncəm,
Şüurum, qabiliyyətim, dəyanətim var.
Kim deyə bilər, bir insana qarşı
Mənim pis əməlim, xəyanətim var.
Ey ömür, çox qısa olduğun üçün
Özümdən özünə şikayətim var. 

Neçə gündür şəhərdə dolaşan siyasi vəziyyətlə bağlı 
müxtəlif söz-söhbətlər qulağına çatsa da həmin axşam yenə 
də “11-ci Qızıl Ordu meydanı”nda fəaliyyət göstərən barri-
kadaya baş çəkməli idi. Həmin soyuq yanvar axşamında yol-
boyu Cavadın vücudu sazaqdan titrəsə də bunun fərqində 
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deyildi. Fikri-zikri bütünlüklə tonqal ətrafında yığışmış dost-
larının yanında idi. 

 Cavad bu minvalla da hər günkü kimi meydanda tonqal 
ətrafına yığışaraq hadisələrin gedişatını izləyən və müzakirə 
edən dostlarının yanına gəldi. Onlarla salamlaşıb görüşdü. 
Şaxtanın təsirindən yanaqları qızarmış Cavad özünü tonqa-
lın istisinə verərək qızınmağa ehtiyac duydu. Hərəkata qoşu-
lan dostlarının əhatəsində onlarla hal-əhval tutandan sonra 
hadisələrin gedişatından hər günkü kimi bu gün də xəbər bil-
mək istədi. Alışıb-yanan tonqalın istisində qızınmaq üçün bir 
qədər qarşıya keçdi. Gözlərini qamaşdıran tüstünün təsirin-
dən yayınmağa çalışdığı halda üzünü dostlarına tutaraq dedi:

- Nə xəbər var, uşaqlar?
- Hələ ki, sakitçilikdir. Amma bir şeylər gözlənilir əlbət.
- Bəli, mən də eşitmişəm ki, bu gecə atışma olacaq 

şəhərdə və bizə silah paylanılacaq ki, üstümüzə gələn ordu-
nun əsgərləri ilə vuruşaq.

- Axı bu necə ola bilər ki, öz ordumuz bizə güllə atsın?
 Barrikada dostlarının öz aralarındakı söhbətləri eşidən 

zaman Cavadın ürəyindən dərin bir sızıltı keçdi. Çünki o, im-
periyanın zəhərli dadını çoxdan duymuşdu. Axı repressiya 
qurbanının oğlu idi. Əsil-nəcabəti çox həbslər, sürgünlər gör-
müşdü. Bu an atasının əmisi oğlu, repressiyanın qanlı əlləriy-
lə dünyadan cavan köçmüş sevimli şairimiz Mikayıl Müşfiqi, 
bir də mənfur rejimin qurbanına çevrilmiş babalarını, atasını 
xatırlamaya bilməzdi. 

 Cavadın bütün dağlıların sevimlisinə çevrilmiş atası Yu-
nis Dağlı da bir sıra şeirlər yazarmış. Deyilənə görə istiqlal 
şairimiz Əhməd Cavadla da möhkəm dost imiş. Onların bu 
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möhkəm dostluğunun bünövrəsini də əmisi oğlu Mikayıl 
Müşfiq qoymuşdu. Axı Mikayıl Müşfiq Əhməd Cavadın tələ-
bəsi olmaqla yanaşı, həm də ayrılmaz, yaxın dostu, məsləkda-
şı idi. Yunis Dağlı Əhməd Cavadı Mikayıl Müşfiqin yanında ilk 
gördüyü gündən “Cavad əfəndidən yoxdur” deyərək onunla 
möhkəmcə dostlaşmış və onu dəfələrlə özüylə bərabər Xızı-
ya qonaq aparmışdı. Yunis kişi Cavad əfəndinin rəğbətini o 
qədər qazanmışdı ki... Hətta ürəyində bir arzusu da varmış 
ki, nə vaxt oğlu olarsa adını şairin şərəfinə Cavad qoysun. 
Belə də olur. Yunis kişi kiçik oğlunu Cavad adıyla çağırarkən 
“Adını mən verdim, şairliyini də Allah versin!” deyir. Dövranın 
gərdişinə, taleyin qismətinə bax ki, Yunis kişinin oğlu Cavad 
İsmayılzadə də atasının rəğbət bəslədiyi şair Əhməd Cavad 
kimi sonralar Şəhidlik zirvəsinə ucalacaq... 
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 “QƏLƏBƏ QURBAN TƏLƏB EDƏR”

Ordubaddan Bakıya qardaşıyla bərabər təhsil almağa 
gəlmiş Rahimin də 18 yanvar axşamı ürəyi rahat deyildi. O, 
mitinqlərin iştirakçısı olmaqla, dərsdən sonra günlərini mey-
dan qoynunda keçirməklə qəlbində mübarizə eşqini yaşadır-
dı. Hamı kimi o da bir şeylərin baş verəcəyini hiss etmişdi. 
Bu axşam da ürəyi darıxdığından telefona əl atıb Ordubada 
evlərinə zəng vurmağı qərara aldı. Xəttin o başından Yaqut 
ananın narahat səsi eşidilməyə başladı:

- Allo, kimdir?
- Salam, ana, necəsən?
- Anan səsinə qurban oğul. Hamımız yaxşıyıq, çox şü-

kür. Amma sizdən yaman nigaranıq. 
- Bizdən nigaran qalmayın, ana. Qardaşım da, mən də 

yaxşıyıq.
- İmtahanların qurtardımı?
- Bəli, ana. İmtahanlarımı vaxtından əvvəl vermişəm.
 Ananın ürəyi bir qədər rahatlıq tapdı. Ürəyində düşün-

dü ki, Rahim imtahanlarını vaxtından əvvəl veribsə onda tez 
qayıdacaq Ordubada. 

- Rahim, sənə qurban olum, əgər imtahanlarını vaxtın-
dan əvvəl vermisənsə çıx gəl evimizə. 

- Yox, ana hələ ki, burdayam. Bu tezliyə gələ bilmərəm.
- Ay oğul, səni and verirəm Yaradana qayıt gəl evimizə.
- Ana, xahiş edirəm ki, mənə and verməyəsən. Hələ qar-

şıda praktikamız var. O da qurtarsın gələrəm. Bacım necədir?
- Yaxşıdır, oğlum.
- Dəstəyi versənə bir-iki kəlimə də onunla danışam.
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 Yaqut ana dəstəyi qızına verdi. Rahim bacısıyla hal-əhval 
tutandan sonra yenə də onun qeydinə qalmağa və böyük qar-
daş kimi dəyərli məsləhətlər verməyə çalışdı. 

 Rahim evin böyük övladı olduğundan adətən həmişə 
özündən kiçik qardaşına və bacısına ağıllı məsləhətlər verər, 
onları savadlı, bilikli olmağa səsləyər, təhsilə, elmə cəlb edər-
di. Bu dəfə də bacısına məsləhətindən qalmadı Rahim:

- Dərslərini yaxşı oxu, ha! Əgər yaxşı oxusan gələcəkdə 
savadlı, bilikli insan kimi tanınıb, sayılıb-seçiləcəksən.

 Ana telefonun dəstəyini qızından alıb yenə də ürəyinə 
nəsə damıbmış kimi Rahimə yalvarmağa başladı:

- Anan qurban oğlum, sən Allah praktikanı başa vuran 
kimi evimizə qayıt.

- Darıxma, ana. Səbrli ol. Bir də ki, Bakıda vəziyyət pis-
dir. Mənə xeyir-dua ver.

 Yaqut ananın qəlbi yaman kövrəldi. Ona elə gəldi ki, 
Rahim “Ana, mənə xeyir-dua ver” söyləməklə elə bil ondan 
halallıq istəyir. Ananın Rahim sarıdan nigarançılığı daha da 
artmağa başladı. Səbirsizliklə oğlunun Ordubada-evlərinə 
qayıdacağını gözlədi. Rahimin meydanlar qoynunda lövbər 
saldığını bilən narahat qəlbli ata da oğlu ilə hal-əhval tutma-
ğa, ehtiyac duydu. Dəstəyi arvadından alıb oğluna həmişəki 
kimi öyüd-nəsihət verməyə başladı:

- Ay bala, ay Rahim! Daha bəsdir, otur evdə. Bir gün səni 
tutub öldürəcəklər. Özünə yazığın gəlmirsə barı anana yazı-
ğın gəlsin.

 Vaqif kişi həmişəki kimi bu gün də oğlunu danlayaraq 
tutduğu yoldan çəkindirməyə çalışdı. Rahim isə tutduğu yol-
dan dönmək istəmirdi ki, istəmirdi. O da günlərlə meydan 
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qoynunda keşik çəkən digər tələbə gənclər kimi azadlıq mü-
barizəsinə gedən yolda sonadək addımlamağa qərar vermiş-
di.

- Qorxma, ata mənə heç nə edə bilməzlər. Mən tək de-
yiləm. Meydanda gör nə qədər insan axını var. 

- Ay bala, axı niyə mənim sözümü eşitmirsən?
- Biz haqq səsimizi ucaltmaqla azadlığımızı tələb etmək 

üçün meydanlar qoynundayıq. Çünki haqq nazilər, üzülməz.
- Ay bala, gəncsən. Niyə özünə yazığın gəlmir?
- Ata, qələbə qurbansız olmur axı. Onu bil ki, qələbə 

yalnız və yalnız qurban tələb edər.
 Rahimin bu cür ağıllı və uzaqgörənliklə yürütdüyü fikir-

ləri qarşısında ata və ananın deməyə daha heç bir sözü qal-
mazdı. 

 19 yaşına yenicə qədəm qoymuş Rahim Azərbaycan Sə-
naye İnstitutunun 3-cü kursunda təhsil alırdı. Hər axşamkı 
kimi bu gün də qrup yoldaşlarıyla bərabər tonqal ətrafında 
görüşəcəkdilər. 

 Beləcə ata və ana Ordubadda oğullarının taleyindən na-
rahat olduqları halda günlərini səksəkə içində keçirməkdə 
idilər. Onlar bilirdilər ki, Rahim çox cəsur, ağıllı, qoçaq, mü-
bariz oğlandır. Onu heç cür inadından döndərib, yola gətirə 
bilmirdilər. Çünki bütün meydan cavanları kimi Rahimin də 
qəlbində sonsuz azadlıq eşqi var idi. Və bu azadlıq eşqi idi 
onu meydanlar qoynunda saatlarla qalmağa, qardaş-bacıla-
rının səsinə səs verməyə sövq edən. Bir yerdə dayanan da 
deyildi. Zirəkdi, çevikdi, olduqca cəsarətli idi Rahim. Kimsə-
nin sözünə uymaz, qulaq asmazdı. Yalnız öz ürəyinin səsini 
dinləyər, ona əməl edərdi. Ürəyinin səsi isə ona azadlıq vəd 
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edirdi. Mübarizə üçün yaranmışdı elə bil. Günlərini meydan-
da keçirmək onu mübarizəyə gedən yolda ruhlandırır, əzmini 
möhkəmləndirirdi. Ailə üzvləri də onun bu cəsarətinə, mü-
barizə əzminə və Vətən sevgisinə heyran qalmışdılar. Vaqif 
kişi isə hər dəfə oğlu Rahimin taleyindən nigaran qalaraq ar-
vadına gileylənərdi: “Axırda bu uşağı ya həbs edəcəklər, ya 
da öldürəcəklər”. Çünki ata ürəyi övlad sarıdan narahat idi. 
Bu gənc oğlanda həqiqətən də qurd ürəyi var imiş. Silahsız, 
əliyalın şəkildə tankın, topun qarşısına çıxmağa da hazır idi. 
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XƏYANƏT PLANI

 Məqsədyönlü şəkildə yanvar ayının ortalarında Stavro-
poldan, Krasnodardan, Rostovdan, təyyarə ilə Bakıya 60 min-
dən artıq hərbçi və rezervist gətirilmişdi. Həmin hərbçilər 
Bakının Qala qəsəbəsində hərbi aerodroma varid olmuşdu-
lar. Xüsusi təyinatlı bu hərbi qrup Azərbaycanın müxtəlif böl-
gələrində yerləşdirilmişdi. Onlar Bakıya ilk gəldikləri zaman 
əyinlərində əsl kommunist görkəmini xatırladan uzun pal-
to, başlarında dördkünc formada qalın papaq, ayaqlarında 
uzunboğaz çəkmə, kürəklərində asılı vəziyyətdə içi silah-sur-
satla dolu çanta var idi. Bu çantaların içində Rusiyanın Elmi 
Tədqiqat İnstitutunun xüsusən hazırladıqları müxtəlif odlu 
silahlar yer almışdı. Hərbçi-rezervistlərin bir qismi Gəncədə, 
bir qismi Bakının Nasosnı qəsəbəsində hərbi şəhərcikdə, bir 
qismi Bilgəh qəsəbəsində, bir qismi “11-ci Qızıl Ordu”nun 
4-cü qərargahında, bir qismi orta məktəblərdə bir qismi isə 
Azərbaycan DTK binasında yerləşdirilmişdi. 

 Qrup üzvlərinin bəzilərinə verilmiş tapşırığa əsasən on-
lar hadisələrin başlayacağı günə qədər mülki geyimdə Bakı 
şəhərinin müxtəlif ərazilərində dolaşaraq insan izdihamının 
qərar tutduğu yerlərə baş çəkməli və Kreml rəhbərliyi üçün 
kifayət qədər siyasi məlumat toplamalı idilər. Qrupun ko-
mandiri general Mixail Qolovatovun xüsusi təlimatlandırdığı 
qrupun tərkibində qərar tutanların çoxu ehtiyatda olan hər-
bçilər idi. SSRİ Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin 
DTK-la birgə hazırladığı “Udar” adlı böyük hərbi əməliyyat 
planının həyata keçirilməsi üçün 76, 104, 106-cı qvardiya 
hava-desant diviziyalarının üç polku, 295-ci motoatıcı divi-
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ziya, xüsusi təyinatlı 22-ci briqada, Qara dəniz donanması 
dəniz piyadalarının 882-ci batalyonu, DTK-nın 7-ci idarəsi-
nin xüsusi təyinatlı “Alfa” qrupu daxil edilmişdir. SSRİ Daxili 
İşlər Naziri Dmitri Yazov sovet əsgərlərinə Bakıya göndəril-
məmişdən öncə tapşırıq vermişdi ki, “Bakını ağuşuna almış 
panislamist, pantürkist, ekstremist qüvvələr ermənilərlə 
rusların haqq və hüquqlarını pozmaqdadırlar. Eyni zamanda 
həmin ekstremist qüvvələr hakimiyyəti ələ keçirməyə çalı-
şırlar. Bunun üçün Salyan kazarmalarının ətrafında yerləşən 
binaların damında snayperlər yerləşdirmişlər. Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsi fəalları təpədən-dırnağadək silahlanıblar. On-
ların məqsədi erməniləri və rusları qırmaqdır. Siz isə onların 
haqq və hüquqlarını müdafiə etmək üçün Bakıya göndərilir-
siniz. Bunu da bilin ki, AXC ekstremist qüvvələri siz şəhərə 
daxil olan kimi hamınızı avtomat, pulemyotlardan və snay-
perlərdən atəşə tutacaqlar. Buna əmin olun. Sizin Bakıya 
göndərilməyinizdə isə ən başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, 
heç bir vasitə ilə hakimiyyəti ekstremistlərin ələ keçirməsinə 
imkan verməyəsiniz. Hətta şəhərdə qarşınıza çıxan, hərəkət 
edən hər hansı bir canlı qüvvəni əzib, tapdalayıb üstündən 
keçməklə qan selində boğmalısınız. Bu sizə SSRİ Mərkəzi Ko-
mitəsi tərəfindən verilən xüsusi əmrdir ki, buna tabe olmalı 
və hər biriniz bu əmri layiqincə yerinə yetirməlisiniz”.

 1990-cı il yanvarın 18-də Xalq Cəbhəsi fəalları tərəfin-
dən Bakı şəhərində xüsusi vəziyyət elan edilmişdi. Bu isə 
Mərkəzi Komitənin fəaliyyətinə getdikcə mane olurdu. Ba-
kıda fəaliyyət göstərən Kommunist Partiyası yavaş-yavaş 
müqavimətini itirərək tamamilə dağılmağa başladı. SSRİ 
rəhbərliyi öz səlahiyyətini qoruyub saxlamaq üçün Kommu-
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nist Partiyasına mənsub olan siyasi xadimlərin Azərbaycan 
xalqının qəzəb və hiddətinə tuş gəlməsinə baxmayaraq onla-
rı hərtərəfli müdafiə edirdilər. O zamanlar Bakıda və Sumqa-
yıtda baş verən qarşıdurmalar, ermənilərin həyasızcasına öz 
içlərində törətdikləri təxribatlar, eyni zamanda Dağlıq Qara-
bağ ətrafında baş verən hadisələr Kremli heç də maraqlan-
dırmır, heç də narahat etmirdi. Belə olduğu halda Qorbaçov 
general Lebedin rəhbərliyi altında Bakıya qoşun yeridəcəyi 
planını cızmağa başlayır. Öncədən hazırlanmış bu hərbi əmə-
liyyat planında SSRİ müdafiə naziri Yazov və SSRİ daxili işlər 
naziri Vadim Bakatinin də xüsusi rolu olur. 

 Yanvarın 19-da Ali Sovet Rəyasət Heyəti Mixail Qorbaçov 
tərəfindən SSRİ Konstitusiyasının 119-cu, Azərbaycan SSRİ 
Konstitusiyasının 71-ci maddələrini kobud şəkildə pozaraq, 
yanvarın 20-dən Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi 
haqqında sərəncam imzalandı. Həmin sərəncamda bildirilir-
di ki, “Bakıdakı sosial gərginliyi azaltmaq, cinayətkar ekstre-
mist güclərin hakim dövlət orqanlarının qanuniliyini aradan 
qaldırma cəhdləri, vətəndaşların mühafizə və təhlükəsizliyini 
təhdid edən kütləvi iğtişaşları yatırmaq məqsədilə SSRİ Kons-
titusiyası 119-cu maddəsinin 14-cü bəndinə əsasən 20 yanvar 
1990-cı il tarixindən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan 
edilsin”. 

 Lakin bu sərəncamın izdiham içində dolub-daşan xalq 
kütləsinə heç bir aidiyyatı olmadı. Ali Sovetin qərargahında 
keçirilən iclasdan sonra bir-birilə xısın-xısın pıçıldaşan de-
putatlar əmrin yerinə yetirildiyi sənədi çoxdan imzalamış-
dılar və onlar Bakıda baş verəcək qanlı faciəni təsdiqləyən 
bu mənfur sənədi xalqdan xəyanətkarcasına gizlədirdilər. 
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Elmira Qafarovanın masasının üstündə “əmr yerinə yeti-
rilb” sözlərinə rast gəlmək heç də təsadüfi deyildi. O, öz ka-
binetinə çəkilərək bu gecə Bakıda nələrin baş verəcəyindən 
əməlli-başlı xəbərdar idi. Moskvanın hər əmrinə tabe olaraq 
öz vəzifəsini itirməmək naminə öncədən cızılmış “Yanvar 
planı”nı xaincəsinə xalqdan gizlədən deputat Qafarovanın 
sözsüz ki, bu “qanlı layihə”nin həyata keçirilməsində öhdə-
sinə düşəcək xüsusi missiyası var idi. Əlində olan səlahiyyət-
lərə rəğmən onun üçün bu qanlı missiyanı həyata keçirmək 
tutduğu vəzifəni qoruyub saxlamaq demək idi. Qorbaçova 
əlaltılıq edib də adlarını azərbaycanlı qoyan sovet qullarına 
arxalanan azadlıq mücahidləri əliyalın vəziyyətdə meydanlar 
qoynuna atılaraq hər cür fədakarlıqlarını nümayiş etdirmək-
də idilər. Həmin o sovet qulları ki, ölkədə, xüsusilə də Bakıda 
baş verən siyasi prosesləri hər vasitə ilə Moskvaya-Kremlin 
qərargahına çatdırmaqla məşğul idilər. Bütün bu çırpınmalar 
yavaş-yavaş çökmək təhlükəsi ilə üzləşən sovet imperiyasını 
daxildən və xaricdən qoruyub saxlamaq üçün idi. Bakını ağu-
şuna almış kütləvi mitinq dairələrinin ərazisi isə get-gedə ge-
nişlənməkdə idi. Xalqın qaldırdığı üsyanı yatırtmaq, eşidilən 
gur səsini batırmaq Mərkəzi Komitə üçün heç də asan deyil-
di. Bunun öhdəsindən heç vəchlə gəlməyəcəklərini bilə-bilə 
paytaxta qoşun yeritməkdən başqa çarə olmadığına rəğmən 
Qorbaçovun fikrinə şərik çıxaraq onun hiyləgər siyasətinə 
dəstək verən, sovet əlaltılarına arxalanan cavanlarımız elə 
zənn edirdilər ki, bu xalq yiyəsiz deyil və bu xalqın arxasında 
duran respublika rəhbərliyi var. Lakin respublika rəhbərliyi-
nin yürütdüyü ikiüzlü siyasət xalqın zənn etdiyi kimi deyil-
di. Belə ki, onun niyyəti saf, dayağı isə mətin deyildi. Açarı 
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Kremlin əlində olan Mərkəzi Siyasi Büronun fəaliyyəti qızıl 
uçuruma doğru irəliləməkdə idi. 

 Bakıya qoşun yeridiləcəyi məsələsi ilə bağlı Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyasının katibi A. Girenko ölkədə fövqəladə 
vəziyyətin elan edilməyəcəyini bildirərək xalqı aldatmışdı.
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ŞƏHIDLIK ARZUSU
 

19 yanvar səhəri, 1990-cı il...
 Şiddətli külək əsir... Tozanaq qopur... Ülvigilin həyətində 

bir ağac qəddi əyilmiş halda budaqları bir-birinə dəyib ye-
rindəcə silkələnir. Ülvinin çox sevdiyi və meyvəsindən doy-
madığı qırmızı alma ağacı. Vıyıltısı aləmə səs salmış küləyin 
təsirindən alma ağacı başını tez-tez torpağa əyməyə başlayır. 
Nəhayət ki, ağacın qol-budağı əyilib şaqqıltı ilə qırılıb yerə 
düşür. Onun səsinə Ülvi qəfil yuxudan diksinib oyanır. Bu 
mənzərəni pəncərədən seyr etməyə başlayır. Ülvinin ürəyi 
yerindən oynayır. Yerə yıxılmış ağacı görərkən çox heyfsilə-
nir və qəmginləşir... Dərhal özünü həyətə yetirir. Görür ki, al-
malar hamısı torpağa tökülüb. Əl atır ki, birini götürüb yesin, 
amma şiddətlə əsən külək buna heç cür macal vermir ki, ver-
mir...Bu zaman Ülvi yuxudan ayılıb gözlərini tavana dikərək 
yatağında vurnuxmağa başladı. Ürəyi hərarətlə döyünürdü. 
Qırmızı rəngə çalan incə dodaqları ilə pıçıldadı:“Çox şükür, 
yuxu imiş”. Sonra divardan asılan saata baxdı. Xatırladı ki, bu 
gün yanvar ayının 19-dur. Birdən nə düşündüsə qeyri-ixtiya-
ri öz-özünə dedi: “Yenə 19 rəqəmi... Hər ayın 19-u günü ol-
duğu kimi bu gün də mənim qəmgin olduğum gündür. Axı 19 
rəqəmi mənim üçün nəhs rəqəmdir”. Elə bil 19 rəqəmindən 
diksinir, çəkinirdi Ülvi...Gördüyü yuxunun təsirindən bu gün 
nələrinsə baş verəcəyini sezmişdi. Bilirdi ki, yuxuları həmişə 
çin olur. Adətən yuxunu əksinə yozarlar. Amma Ülvinin yuxu-
ları hər dəfə başına bir iş gələcəyindən xəbər verərdi. Bu gün 
də yanvar təqvimində ayın 19-cu gününün olması onu lap 
çaş-baş salmışdı. Yatağından qalxıb paltarını əyninə geyindi. 
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Sonra keçib yazı masasının üstünü yoxlaşdırdı. Əlyazmalar 
arasından bir parça kağız götürdü. Bu, Ülvinin öz əliylə, öz 
qələmiylə, aydan arı, sudan duru, saf qəlbinin, təmiz vicda-
nının səsiylə yazdığı “Andı” idi. Dörd ay bundan qabaq hərbi 
xidmətdən qayıdan zaman sentyabrın 10-da Vətənə yazdığı 
“And”ı... Kağızı götürüb bükərək şalvarının cibinə qoydu.

 Gənc ədib adətən gecələr hamı yatandan sonra yazı ma-
sasının arxasına keçər, saat 2-yə, 3-ə kimi oyaq qalar, tərcümə 
əsərləri üzərində işləyərdi. Son zamanlar gözləri yorulub ağ-
radığından eynəkdən istifadə edirdi. Belə vaxtlarda gecənin 
bu saatında Ülvinin yuxusuz qalmağı Almazı narahat edər, 
otağa keçib işığı qəsdən söndürərdi. Ülvi isə hirsindən atı-
lıb-düşər, Almaza şikayətlənərdi. Niyə işığı söndürdün? Niyə 
qoymadın, bunu qurtaram? Lap azca qalmışdı.

- Ay Ülvi, yazıqsan, bu qədər yuxusuz qalmaq olmaz 
axı. Özünü çox yorursan. Səhər tezdən dərsə gedəcəksən. 

 Odur ki, Almazın danlaqlarını çox eşitmişdi Ülvi. Lakin 
bibisini çox istədiyindən onun xətrini qırmazdı. 

Hətta iki gün bundan qabaq mənzum şəkildə yazdığı son 
vəsiyyətini də Almaza oxutdurmuşdu. Almaz isə bundan əsə-
biləşib kağızı tikə-tikə etmişdi. Ülvi isə vəsiyyətini dünən gecə 
yenidən kağıza köçürmüşdü. Bu dəfə onu institutda yadigar 
olaraq ən yaxın tələbə yoldaşlarından birinə verəcəkdi... 

Atama oğul deyiləm,
Anama oğul deyiləm.
Bu ocağın kor çırağı,
Yanmayacaq işığıyam.
Atam, anam zəmanədir
Mən zəmanə uşağıyam.
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 Bu gün səhər də Ülvi instituta getməli idi. Odur ki, Alma-
zın yataq otağının qapısını asta-asta taqqıldatmağa başladı. 
Onun oyandığını yəqin edəndən sonra qapıdan boylanaraq 
səsləndi:

- Sabahın xeyir, dost, oyaqsanmı? 
 Almaz dilləndi:
- Sabahın xeyir, Ülvi! Hə, oyağam.
- Yaxşı, onda gəl barışaq!- deyərək qapını açıb otağa 

daxil oldu. 
 Almaz cəld yerindən sıçrayıb Ülviyə yanaşdı. Çeçələ bar-

mağını Almazın barmağına toxunduraraq aralarında barışıq 
elan etdi. Ülvi qımışaraq onun üzündən öpdü. Almaz onun 
hazırlaşdığını görərkən təəccüblə soruşdu:

- Hara gedirsən, Ülvi? 
- İnstituta.
- Axı, bu gün sənin dərsin yoxdur. 
- Nə olsun ki?
- Sabah ayın 20-də imtahanın var. Otur evdə imtahana 

hazırlaş.
- Yox, bu gün institutda müəllimizlə konsiliumumuz 

var. İmtahana birlikdə hazırlaşmalıyıq. Mütləq getməliyəm. 
- Sən Allah, dərsdən çıxan kimi evə gəl. 
- Baxaram. 
- Bax, sən Allah deyirəm ha!
- Yaxşı.
Nənəsi nigarançılıqla dindi:
- Ülvi, qadan alım, gözümüzü yolda qoyma.
Babasının zəhmli səsi eşidildi:
- A bala, eşitdinmi? Gündüznən get, gecəynən qayıt evə.
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Ülvi nənə və babasını arxayın salmaq istədi:
- Gec gəlsəm, narahat olmayın, axşam dərsdən çıxan 

kimi qrup yoldaşım Cavidgildə olacağam.
 Beləliklə, Ülvi instituta yollandı...Bilirdi ki, bu onun son 

gedişidir. Şəhid olmağa hazırlaşırdı. Hətta Şəhidlik arzusu-
nu institutda tələbə yoldaşlarına bildirmək üçün də tələsir-
di. Ürəyinə dammışdı ki, təhsil aldığı instituta son gəlişidir. 
Vətənə yazdığı “And”ı da cibində idi. Onu dəfələrlə oxumaq-
dan doymurdu. Ürəyində öz-özünə düşünərək deyirdi: “Mən 
bu gecə Şəhid olacağam və bu and mənim qəbrimin başdaşı-
na yazılacaq...”

 “And: Mən, Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu, həyatımda ilk və 
son dəfə öz vicdanım qarşısında and içirəm; bir elin, bir millə-
tin adını təmsil etdiyimi heç zaman unutmayacağam; Azərbay-
can torpağımın qürurdan, qeyrətdən yoğrulmuş adını müqəd-
dəs tutacaq, bu ada ləkə vurmaq istəyən bütün ünsürlərə qarşı 
duracağam; öz azərbaycanlı varlığıma, vicdanıma, məsləkimə, 
əsl-nəcabətimə, damarlarımda axan azərbaycanlı qanına la-
yiq oğul olacaq, qorxaqlığı, alçaqlığı, yaltaqlığı özümə yaxın 
buraxmayacaq, nəyin bahasına olursa-olsun öz azərbaycanlı 
«mən»imi təsdiq edəcəyəm. Əgər vədimə xilaf çıxsam, qoy ana-
mın südü, elimin çörəyi mənə haram olsun, Vətən üzü görmə-
yim.İmza: B. ÜLVİ. 10.IX-89

 İmtahanın ayın 20-də keçiriləcəyinə baxmayaraq bu 
gecə Şəhid olacağını bilə-bilə onu vaxtından əvvəl vermək 
istədi. Çünki Ülvinin təbiəti belə idi. Həyatda kimsəyə borclu 
qalmaq istəməzdi. Odur ki, müəllimindən ondan imtahan gö-
türməsini xahiş etdi. 
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- Müəllim, bircə imtahanım qalıb. O da fəlsəfədəndir. 
İstəyirəm ki, onu da tezcə verim ürəyim rahat olsun.

- Ülvi, tələsmə, get dincəl, sabah gələrsən, birinci sən-
dən imtahan götürərəm.

- Müəllim, indi dincəlmək vaxtı deyil. Ordu gəlib Bakıda 
başımızın üstünü kəsdirib. Deyirlər ki, bu gecə atacaqlar. Nə 
bilmək olar. Həyatdı. Heç kimə borclu qalmaq istəmirəm.

- Yaxşı, onda nə bilirsən danış.
- Mən bilet çəkəcəyəm.
 Ülvi bilet çəkərək elə ayaq üstündəcə suallara ətraflı ca-

vab verməyə başladı.
 Müəllim razılıqla dedi:
- Sənə “5” yazıram.
 Ülvi sevincək halda müəllimi ilə xudahafizləşib qapıdan 

çıxıb meydana yollandı. Daha ürəyi rahat idi. 
 Şəhidlik yolunun ilk addımlığında isə 21 yaşlı Ülvi anası-

na səbr diləyirdi:

Deyirlər səbrlə yaşa dünyanı,
Səbrlə yaşasan dünya sənindi,
Səbrlə dinlədim şirin laylanı
Ay ana, səbrsiz olmuşam indi.

O dərya səbrində bir zərrə olum,
Necə böyük imiş səbrin ay ana!
Səbrsiz olsa da sənin gül oğlun,
Səbrlə duracaq qəbrim ay ana!
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 AZADLIQ MÜBARIZƏSININ 
SON ADDIMLIĞINDA 

 
Bu səhər meydana tələsən gənclərin çoxu kimi Orxan da 

yuxudan ayılıb, paltarını geyindi, əl-üzünü yudu. Mətbəxdə 
çay-çörək hazırlayan anasına yanaşdı. Əyilib üzündən öpdü. 
Anası oğlunun boynunu qucaqlayaraq soruşdu:

- Ay oğul, daha 22 yaşına az qalıb. Sən canın, de görək 
məni nə vaxt sevindirəcəksən? 

 Orxan utanıb başını aşağı saldı:
- Ay ana, hələ qoy görək bu işlərin axırı necə olur. Düz 

bir həftədir ki, ordu gəlib şəhərimizin başının üstünü alıb. Əli 
silahlı əsgərlər Dənizkənarı bulvar boyunca düzülərək millə-
timizin irəli getməyinə hər vasitə ilə mane olmağa çalışırlar. 
Dünyanın işlərini bilmək olmaz. Bəlkə başıma bir iş gəldi. De-
yirsən camaatın qızını bədbəxt edib, arxamca gözüyaşlı qo-
yum? Bunu mənim vicdanım heç cür qəbul etməz axı. 

- O nə sözdü, ay oğul. Allah eləməsin. Sən belə-belə söz-
lərinlə mənim ürəyimi qana döndərmək fikrindəsən? 

- Narahat olma, ana!
 Səlimə ana bu an gileylənməyə başladı:
- Ay oğul, atan heç vaxt məni işləməyə qoymayıb. O tay-

lılar arvadlarını işlətməyə razı olmurlar axı. Bu dörd divar 
arasında günlərimi darıxmaqla keçirirəm. Onsuz da sən də 
bütün günü meydanda olursan. Evə gec gəlirsən. Gözlərim 
yollarda qalır. Atan da zavodda gecə növbəsində olanda bü-
tün günü evdə təklikdən lap ürəyim darıxır. Axı belə olmaz. 

- Ana, sən heç də atamdan incimə. Kişi səni əziyyətə 
salmaq istəməyib də. Bunun nəyi pisdir ki? Onsuz da bu hö-
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kumət 70 il ərzində millətimizi qadınlı, kişili qul kimi, kölə 
kimi ağır işlərdə işlədib. İş saatı çox, məvacib az. Bütün ər-
zaqlar da camaata talonla verilir. Ona görə yeri gələndə atamı 
qınaya bilmirəm.

- Bilirəm ki, gözaltın var. Amma məni sevindirməyə ya-
man gecikirsən ha.

- Anacan, bax, sənə söz verirəm ki, sağlıq olsun, bu 
yaxınlarda evlənəcəyəm. İlahəni də alandan sonra evdə sənə 
qulaq yoldaşı olacaq. Daha darıxmaq belə yadına düşməyə-
cək.

- Bıy, başıma xeyir. Yoxsa sən də atan kimi arvadının iş-
ləməyinə razı olmayacaqsan?

 Orxan gülümsəyərək dedi:
- Əlbəttə!
- Doğrudan da atanın oğlusan.
- Bəs necə?
- Nə deyim, oğul. Allah xeyir versin!
- Görək millətimiz nə vaxt ağ günə çıxacaq. Çox keçməz 

sevindirərəm səni.
 Hər şeydən xəbərdar olan Səlimə ana özünü bilməməz-

liyə vuraraq oğlunu sorğu-suala tutdu:
- Onunla meydanda hər gün bərabər olursan?
- Kiminlə?
- Sevdiyin qızla.
- Necə ki?
- Heç. Elə-belə soruşuram. Heç olmasa qızın barmağına 

bircə üzük taxardın, Orxan!
 Orxan heç bir söz deməyib, susaraq fikrə getdi. Əslində 

bunu etməyi o da çox istəyirdi, lakin nədənsə cəsarəti çat-
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mırdı. Ana açdığı bu söhbəti Orxanın yadına salmaqla sanki 
onun qəlbində bir narahatçılıq hissi oyatdı. Sorğu-sualın tə-
sirindən oğlunun utandığını hiss edərək daha sevdiyi qızla 
bağlı ona heç bir sual vermədi. Sonra Orxan nə düşündüsə 
birdən üzünü anasına tutaraq ciddi şəkildə səsləndi:

- Bax, ana. Biz onunla bir-birimizə söz vermişik ki, 
SSRİ ta ki dağılmayınca ortalıqda heç bir nişan və xeyir-iş 
məsələsindən söhbət gedə bilməz. Biz o günü səbirsizliklə 
gözləyə-gözləyə qalmışıq və o bəxtəvər günü öz gözlərimizlə 
görüb arxayın olandan sonra xeyir iş barədə düşünə bilərik. 
Çünki bu gün hamımızı düşündürən və narahat edən təkcə 
bir mühüm məsələ varsa, o da təbii ki, yalnız və yalnız Vətə-
nimizin azadlığıdır. Ümid Allaha qalıb. Görək bu işlərin axırı 
necə olur.

 Səlimə ana oğlunu köksünə sıxaraq dedi:
- Allah ağzından eşitsin, oğlum. Əsas odur ki, Allah 

deyən olsun. 
 Sonra əllərini göyə doğru açaraq kövrək səslə dilləndi:
- Ay, Allah sən özün bu işlərin axırını xeyirli et.
 Bu an Orxan saata baxaraq yubandığını hiss etdi:
- Ana, sən də, atam da məndən qətiyyən nigaran qalma-

yın. Dostlara söz vermişəm. Bu axşam onlarla birlikdə olaca-
ğam. “11-ci Qızıl Ordu” meydanına odun daşıyacağıq. Xalqın 
köməyə ehtiyacı var. Belə dar məqamda söz vermişik ki, 
bir-birimizə arxa-dayaq olaq. Çünki bu saat hər kəsin əl-ələ 
verib yumruq tək birləşmək zamanıdır ki, bunu da xalqımız 
öz gücüylə meydanlar qoynunda nümayiş etdirməkdədir.

 Orxan meydanda İlahəylə bərabər olacağını anasına 
deməyə utanmışdı.
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- Ay oğul, sən Allah, ehtiyatlı ol. Tək oğulsan. Bizim 
səndən başqa övladımız yoxdur. Gecə düşməmişdən qabaq 
evimizə dön. Şəhərdə heç də yaxşı, ürəkaçan söz-söhbətlər 
gəzib-dolaşmır.

- Narahat olma, ana, ürəyini buz kimi saxla. Meydanda-
kı oğulların əksəriyyəti də təkdir. Mənə heç nə olmaz. Sənə 
söz verirəm ki, evimizə sağ-salamat qayıdacağam.

- İlahəyə salam de!
 Orxan qapıya yaxınlaşarkən çönüb anasına diqqətlə bax-

dı. Bığaltı gülümsünərək başı ilə anasının sözünü təsdiqlədi. 
Asılqandan paltosunu götürüb əyninə geyindi, şarfını boğa-
zına doladı. Əl sallayaraq “Hələlik, ana” deyib qapıdan çıxdı. 
Pilləkənləri enə-enə birdən nə düşündüsə ayaq saxladı. Əlini 
cibində gəzdirərək fikrə getdi. Sonra anladı ki, yubanmağa 
qətiyyən vaxtı yoxdur. Odur ki, vaxt itirmədən iti addımlarla 
Mərkəzi Univermağa tərəf getdi..

 Orxanla İlahə öz aralarında axşamdan gizlincə telefon 
vasitəsilə danışıb sözləşmişdilər ki, günorta saatlarında Le-
nin muzeyinin qarşısında görüşərək birlikdə meydana get-
sinlər. İlahə isə gecikirdi. Orxana verdiyi vədədə özünü ona 
yetirə bilməmişdi. Onu səbirsizliklə gözləyən Orxan elə zənn 
etmişdi ki, yəqin vacib işi çıxdığı üçün gələ bilməyəcək. Odur 
ki, muzeyin yaxınlığındakı avtomat telefona yanaşıb cibin-
dən çıxartdığı jetondan istifadə etməklə İlahəgilin ev nöm-
rəsini yığmağa başladı. Lakin zəngi cavabsız qaldı. Elə bu za-
man çiyninə toxunan əl onu diksindirdi. Orxan dəstəyi yerinə 
qoyaraq arxaya çönüb baxanda qarşısında İlahəni görərkən 
gözləri gülümsədi, ürəyi rahatlaşdı.

 İlahə özünü bilməməzliyə vuraraq ondan soruşdu:
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- Kimə zəng edirdin?
- Kimə zəng edəcəyəm ki? Əlbəttə sənə. Gəlməyəcəyini 

zənn etdim. Niyə gecikdin?
- Evimizin qarşısındakı barrikada yolu kəsdiyindən 

mən də başqa yolla gəlməli oldum. Hətta orada maşınların 
gediş-gəlişinə də artıq məhdudiyyət qoyulub.

 İlahə danışdıqca Orxan onu başdan ayağa süzürdü. Gənc 
qız bu dəfə sevgilisinin baxışlarında bir yeni məhəbbət, göz-
lərində isə sevgi qığılcımlarının hər zamankından daha çox 
parladığını görərkən ondan söz almağa çalışdı:

- De görüm, sənə nə olub bu gün, gözlərin gülür?
- Necə ki? Məgər gözlərim səni görən zaman gülməyir-

mi?
- Yox, ey, bu gün səndə başqa bir qəribəlik görürəm.
 Orxan İlahəyə göz vuraraq pıçıldadı:
- Anamın sənə çoxlu salamı var!
- Doğrudan?
- Hə!
 Utandığından yanaqları qızaran İlahə məmnunluqla 

dedi:
- Çox sağ olsun, Səlimə xala!
 Bu zaman Orxan həmişəki kimi İlahənin çantasını götü-

rüb çiyninə salmaq istədi:
- İlahə, çantanı mənə ver.
 İlahə çantasını yavaş yavaş ona uzadarkən nazlanaraq 

dedi:
- Orxan bəy, axı sizə zəhmət olar. Çoox ağırdı.
 Orxan İlahənin çantasını ondan alıb çiyninə saldı. Bu, 

İlahənin çox xoşuna gələrdi və həmişə onlar birlikdə olduğu 
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vaxtlarda çantasını Orxana daşıtdırardı.
 Onlar əl-ələ tutaraq aralarındakı söhbəti davam et-

dirə-etdirə meydana tərəf getməyə başladılar. Orxan dedi:
- İmtahanlardan aldığım müsbət nəticəyə görə sevinc-

liyəm. Bəli, sevincliyəm ona görə ki, daha bundan sonra özü-
mü bütünlüklə xalqın azadlığı uğrunda mübarizəyə sərf edə 
bilərəm. 

- Mənsə düşünürəm ki, hələ ən böyük imtahan qarşıda-
dır. Yəni bir yumruq altında birləşmiş xalqın əzm və iradəsi-
ni qırmağa çalışanlar üstümüzə qoşun yeritmək bəhanəsilə 
bizə hərbə-zorba gəlirlər.

- Biz tarix boyu çox qurbanlar vermişik. Sovet hökumə-
ti yürütdüyü öz çirkin siyasətinin üstünü pərdələyərək bizə 
həmişə qul kimi, kölə kimi yanaşıb. Öz ölkəmizdə ixtiyarımız 
yoxdur ki, çörək növbəsində ruslardan əvvəl yerimizi tutaq. 
Ölkə mənimdir deyə-deyə başımızdan basırlar. Heç yadım-
dan çıxmaz. Atam hər dəfə çörək və ya ərzaq növbəsindən 
qayıdanda çox fikirli və əsəbi görünərdi. Anam bunun səbə-
bini soruşanda dərdini ondan gizlətməzdi. Ürəyi boşalıncaya 
qədər rusların qarasınca danışardı: “Ay arvad, Allah yıxsın bu 
hökuməti. Köpək oğlunun milləti imkan vermir ki, öz əllərim-
lə qazandığım halal çörəyimi vaxtında alam. Bizdə o tayda bir 
məsəl var ki, almanın hirsi pisdi, rusun börkü (yəni şapkası) 
misdi, yeddi dövlət içində biqeyrət ingilisdi. Amma ingilislər 
bunlardan şükürlü imiş, vallah.” Bu sözlər Arazın o tayında 
yayılanda o vaxt atam uşaq imiş. Elə o vaxtdan da yaddaşında 
qalıb. Onu da deyir ki, “O vaxt yaşadığımız ev qatar yolunun 
yaxınlığında idi. SSRİ-dən hökumət nümayəndələri gələrmiş. 
Amma nə üçün, necə gəldiklərindən xəbərimiz yox idi. Mən 
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və dostlarım həmin hökumət adamları üçün şeir oxuduqca 
onlar bundan xoşlanar və bizdən tələb edərdilər ki, bu şei-
ri təkrar söyləyək. “Rusun börkü misdi” ifadəsi onların çox 
xoşuna gəldiyindən bizə pul verərmişlər. Biz də uşaq oldu-
ğumuzdan bilmirdik ki, qarşımızdakı insanlar yurdumuza nə 
məqsədlə ayaq basıblar.” Bəli, mənim atam danışır bunları. 
Uşaqlıq xatirələri kimi. 

 Bu sözlərdən İlahə qeyri-ixtiyari şaqqanaq çəkərək dedi:
- Allah səni güldürsün, ay Bəşir dayı.
- Qınama da kişini, neyləsin? Həmişə o tayda keçirtdiyi 

uşaqlıq illərindən danışanda gözləri dolar, qəribsəyərdi. Hət-
ta keçən il sərhədlər yavaş-yavaş açılmağa başlayanda o tay-
la bu tayı bir-birindən ayıran tikanlı məftilləri qırmaq üçün 
həmin əraziyə yüzlərlə soydaşımız təşrif aparanda atam da 
getməyə qərar vermişdi. Qayıdanda isə əlləri qabar-qabar 
olmuşdu. Ondan məni də özüylə aparmasını xahiş etsəm də 
“Hələ qoy görək, başımıza nə gəlir. Sərhədlər tam açılsın. 
Hələ tələsmə. Sağlıq olsun, bir gün ailəlikcə yığışıb gedərik 
ata-baba yurdumuza” demişdi. Çünki mən də o tayı görmək 
arzusunda idim. Bu, hələ ki ömrümdə mənə qismət olmasa 
da nə vaxtsa o taya gedib doyunca o torpaqları gəzib görmək 
arzusundayam. Ehh, dərdimiz bir deyil, beş deyil. Hansını de-
yim?

- Haqlısan, nələrsə baş verəcək bu şəhərdə. Gec-tez 
millət öz azadlığına qovuşacaq bir gün. Amma belə tezliklə 
çətin məsələdir. Yəni deyirsən ki, bu böyüklükdə, nəhəng bir 
imperiya kütləvi etirazlar sayəsində dağıla bilər? Mən inana 
bilmirəm dağıla.

- Onsuz da xalq gec də olsa qəflət yuxusundan ayılıb ar-
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tıq. Hər kəs öz haqqını tələb etməkdədir. SSRİ-nin də daxili 
və xarici siyasəti get-gedə zəifləmək üzrədir. 

-  Keçən dəfə sənə dedim axı, bu barədə danışmayasan. 
Görüb-eşidən olar. 

 Orxan ayaq saxlayaraq İlahənin gözlərinin içinə baxa-
baxa ciddi şəkildə dedi:

- İlahə, əzizim! Səninlə ciddi məsələ barədə danışmaq 
istəyirəm. Birdən sözüm ürəyimdə qalar, sonra narahat ola-
ram. Bilirsənmi, çox istərdim ki, elçilik mərasimimizi edək, 
bizimkiləri səni mənim üçün istəməyə göndərəm. Amma 
bunu edə bilmirəm. Həyatdı da. Nə bilmək olar. Özün görür-
sən ki, son zamanlar əvvəlkindən daha çox fəalam meydan-
da. Bir yandan da azadlıq eşqi qəlbimi yandırıb yaxmaqla ya-
naşı, çıxılmaz bir təlatüm içimi didib-parçalayır. Vəziyyət çox 
gərgindir. Birdən başıma bir iş gəldi. Mən səni əsla bədbəxt 
etmək istəmərəm. Bunu da bil ki, heç vaxt istəmərəm ki, ca-
nımdan da çox sevdiyim istəklimi, gözəlimi arxamca nigaran 
və gözüyaşlı qoyam. Ona görə məni bağışla. Bağışla ki, səni 
hələ ki atandan istəməyə cürət edə bilmirəm.

- Bu nə sözdür danışırsan? Mənim ağlıma gəlməyəni 
dilinə necə gətirə bildin, Orxan? Nə oldu ki, birdən-birə belə 
ümidsiz danışdın? 

 Üstünə aramsız sualların yağdığını duyan Orxan bu za-
man susdu. Daha deməyə söz tapmadı. Sevgilisinin qeyri-ix-
tiyari şəkildə ağzından çıxan sözlər İlahənin kefinə soğan 
doğradı. Təşvişə düşərək dərin fikrə getdi və birdən soruşdu:

- Sən bu cür sözlərinlə məni çox narahat edirsən. Elə bil 
haradansa ürəyinə damıb ki, biz qovuşa bilməyəcəyik. Mən 
anlamıram. Yoxsa nə baş verir? Bilirsənmi, hər şey bir yana 
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qalsın. Mən səni itirməkdən qorxuram.
 İlahə başını aşağı salaraq çiyinlərini çəkdi. Orxan ciddi 

tərzdə əlləriylə İlahənin başını qaldıraraq gözlərinin içinə 
baxa-baxa soruşdu:

- Bəs ikinci dəfə azadlığımız xalqımızın fədakarlığı və 
qanı bahasına qazanılarsa onu itirməkdən qorxmursan?

 İlahənin bir xasiyyəti vardı. Xoşuna gəlməyən bir söz eşi-
dəndə tezcə bədbinləşər, ruhdan düşər, narahat olardı. Lakin 
onun bu halı uzun sürməzdi. Özü-özündə təskinlik tapardı. 
Odur ki, Orxan ağzından çıxartdığı sözlərə görə ürəyində çox 
peşiman oldu. Lakin bunu İlahə üçün büruzə vermədi. Sadə-
cə sevgilisinə bunları deyə bildi:

- Gəl, ümidsiz danışmayaq. Hər şeyin yaxşı olacağına, 
xüsusən də Vətənimizin azad olacağına inanaq. 

 İlahə özündən asılı olmadan əsəbi tərzdə sevgilisinə 
dedi:

- Orxan, mənə yalnız sən lazımsan, başa düşürsənmi? 
Sən... sən...

- İlahəm, mənə də təkcə sən lazımsan!
- Orxan, biz axı bir-birimizə söz vermişik ki, nişan mə-

rasimimizi bu dənizkənarı parkda qeyd edəcəyik, yetər ki 
Vətənimiz “qırmızılar”ın əsarətindən birdəfəlik azad olsun.

 Orxan bayaqdan bəri Mərkəzi Univermaqdan İlahə üçün 
aldığı nişan üzüyünü cibində gəzdirərək onu sevgilisinin 
barmağına taxmağa fürsət axtarırdı. Lakin buna həm tələ-
sir, həm də cürət etmirdi. Bu dəfə səbri tükənən Orxan daha 
buna dözə bilmədi. Həm də gözləməyə fürsəti də yox idi. Elə 
bu meydanın kənarındaca üzüyü İlahənin barmağına taxma-
ğı düşündü. Odur ki, sevgilisinin tutqun çöhrəsini, narahat 
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könlünü açmaq istədi:
- İlahəm, gözlərini yum. Nə vaxt desəm onda açarsan.
- Niyə ki?
- İndi bilərsən.
 İlahə gözlərini yumdu. Orxan paltosunun iç cibindən 

üzüyü ehmallıca çıxarıb İlahənin sol əlindən yapışdı. Əlləri 
titrəyə-titrəyə üzüyü sevgilisinin barmağına taxan zaman qız 
dözməyib gözlərini açmağa tələsdi. Ona elə gəldi ki, yuxudur. 
Odur ki, gözlərini bir də yumub açdı. Kirpiklərini aşağı endi-
rib, nazik, incə barmağında bərq vuran üzüyü görüncə çöh-
rəsinə təbəssüm yayıldı, sevincdən könlü kükrədi. Gənc qız 
utandığından tir-tir əsən dodaqlarını dişlədi. Orxanınsa sifə-
tinə qızartı çökmüş, yanaqları od kimi alışıb yanırdı. İstədi 
İlahəyə nəsə desin, lakin dili dolaşdı. İlahə onu vəziyyətdən 
çıxarmağa çalışdı.

- Ayy, nə gözəl üzükdür! Çox sağ ol, əzizim!
 Birdən nə düşündüsə sifətinə yayılmış təbəssüm bir an-

daca çəkilib getdi:
- Orxan, bəs... axı biz...
 Orxan şəhadət barmağını İlahənin dodağına yaxınlaşdır-

dı:
- Sus, İlahəm, heç nə demə! Mən daha səbr edə bilmə-

dim. Bir də ki, elə bilmə, əhdimizi pozmuşam. Sənə olan sev-
gimi sübut etmək üçün bu üzük kimsənin xəbəri olmadan öz 
aramızda bizi bir-birimizə bağlayan kiçik bir nişan olsun. Bir 
də ki, mən deyən yox, Allah deyən olsun, səni istəməyə gələn-
də də dediyim kimi əsl nişan arzumuzu bu parkda gerçəkləş-
dirərik.

 Sevincdən gözləri yaşaran İlahə daha deməyə söz tap-
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madı. Orxanın bu cəhdi onu ondan almışdı. Artıq nişanlı qız 
idi. Bir daha gülümsəyərək nişanlısının gözlərinin içinə bax-
dı. Çünki xoşbəxtlik hissi onu o qədər üstələmişdi ki, bilmirdi 
Orxana nə cavab versin. Orxanın ona hazırladığı bu kiçik ni-
şan surprizi qızcığazın lap ürəyindən olmuşdu. Bunu Orxan 
da anlamışdı. Xoşbəxtlikdən gözləri parlayan İlahə bir xeyli 
müddət əlini açaraq üzüyə diqqətlə baxdı. Sonra gülüm-
səyərək dedi: 

- Bu günü heç vaxt unutmayacağam! 19 yanvar, 1990-cı 
il. Orxan və İlahənin öz aralarında bağladığı nişan günü!

 Orxan nə zamandan bəri İlahəyə nişan üzüyü almaq 
üçün öz tələbə təqaüdünü toplamışdı. Fikri var idi ki, bir gün 
onu özüylə Univermağa aparsın. Əlini hansı üzüyə uzadar-
sa onu da sevgilisi üçün alsın. Lakin, təəssüf ki, Orxan buna 
gecikmişdi, vaxtın darlığını hiss edərək özü Univermağa 
tələsmiş, İlahəyə olan məhəbbətini sübut etmək üçün kiçik 
bir nişan üzüyü almışdı. Orxan bilirdi ki, bu üzük sadəcə on-
ları bir-birinə bağlayacaq əhd-peyman nişanəsi idi. Hələ də 
İlahəni atasından istəməyə cürəti çatmayan Orxan yolun son 
addımlığındaykən ürəyinə bir şeylər damıbmış kimi İlahəni 
ümidsiz qoymaq istəməmişdi. Böyük nişan mərasimi barədə 
isə düşünmək belə istəmirdi. Ürəyi o qədər narahat idi ki, sə-
birsizliklə bu gecə başına nələrin gələcəyini gözləyirdi. Onu 
içdən yaxalayan “Yanvar təlatümü” gecə-gündüz fikrinin, dü-
şüncəsinin ayrılmaz bir parçası idi. 

 Azadlıq mübarizəsinin son addımlığında, meydan qoy-
nunda nişanlanan İlahə olduqca həm həyəcanlı, həm də xoş-
bəxt idi. Orxanın isə qəlbindən dərin bir həyəcan hissi ilə ya-
naşı, arzusunda olduğu həsrətli xülyalar gəlib keçməkdə idi. 
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Odur ki, ürəyində öz-özünə deyirdi: “Heyf ki, onu bu dəfə də 
öpə bilməyəcəyəm. Burada meydan içində yaxşı olmaz. Gö-
rünür qismət deyilmiş. Kaş ki, ikimiz olaydıq. Mən və o. Yəni 
İlahə! Bizim “starosta”mız, əlaçı tələbə, mənim parta yol-
daşım, elə ilk anda qarşımda görərkən gözəlliyinə və təmiz 
qəlbinə heyran olaraq dərin məhəbbətlə sevdiyim qız. Bu 
gündən etibarən nişanlım sayılan həyatımın ilk və son eşqi 
İlahəm!”

 Orxan İlahənin əllərini əlləri arasına alaraq baxışlarıyla 
qarşıdakı meydana işarə vuraraq dedi:

- Onsuz da lənətə gəlmiş bu imperiyanın ömrü çox 
uzun sürməyəcəkdir. Bilirsənmi, bizim babalarımız bu qan-
sız imperiyanın iç üzünü çox görüblər axı. Vətənimiz də 
gec-tez “qırmızılar”ın əsarətindən azad olacaq və biz sənin-
lə evlənəcəyik. Övladlarımız doğulacaq. Onları vətənpərvər 
ruhda, özümüz kimi tərbiyə edəcəyik. Elə ki, bir az böyüyüb 
həyatı dərk etdilər, bax onda əllərindən tutaraq bu meyda-
na gətirəcəyik. Onlara başa salacağıq ki, vaxtilə sənin atanla 
anan gənclik illərini bu meydanda, azadlıq mübarizəsində 
keçiriblər və bu meydan bizim Milli Azadlıq mübarizəmizə, 
qurtuluş yolumuza əlbəttə ki, şahiddir. 

 Bu zaman Orxan dərindən köks ötürdü. Xəyalı sanki onu 
uzaqlara apardı. Doluxsundu. Lakin gözlərini yana çevirərək 
bunu İlahəyə büruzə vermək istəmədi. Ona bir anlıq elə gəldi 
ki, İlahəyə verdiyi ümidlər boş-boşunadır. Elə bil nə isə hiss 
edirmiş kimi ürəyində özünü qınamağa başladı. Bayaqdan 
sevgilisinin sözlərinə diqqətlə qulaq verən İlahə titrək bar-
maqlarını onun qapqara yumşaq saçlarında gəzdirərək hey-
rətlə soruşdu:
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- Sənə nə olub, Orxan? Niyə gözlərin doldu?
- Heeç. Elə-belə. 
 İlahə susaraq fikrə daldı. Orxan özü-özünə toxtaqlıq 

verərək əlini paltosunun cibində gəzdirməyə başladı. Partiya 
biletini axtarırdı. Odur ki, cibindən partiya biletini çıxararaq 
İlahənin gözlərinin içinə baxa-baxa ciddi şəkildə dedi:

- Bəzi cavanlar kimi mən də bu gecə bu partiya biletimi 
meydanda yandıracağam. Daha bundan sonra yandırılmaq-
dan başqa nəyə yarayır ki bu bilet? Lənət olsun partiyaya da 
onun biletinə də.

- Elə isə onda mən niyə özümünkünü saxlayıram ki? Al 
mənimkini də götür, özününkü ilə bərabər yandır.

- Bax, buna varam mən!
- Orxan, axşam yenə qrup oğlanları ilə bərabər olacaq-

san?
- Sözün düzü, səni tək qoyub getmək istəməzdim. 
- Məni də oraya özünlə apar.
- Olmaz!
- Nə üçün?
- Mən səni “11-ci Qızıl Ordu” meydanına kişilərin içinə 

apara bilmərəm. Ora qadınların yeri deyil. Sataşan, söz atan 
olar. Baxma ki, burada kişi, qadın hamı bir nəfər kimi etiraz 
səsini ucaltmaq üçün yığışıblar. Biz də onların içində. Amma 
orada axşamlar ancaq kişilər yığışır tonqal ətrafına. Həm 
də bilirəm ki, Şahin də orada olacaq. Səni də oraya aparsam 
yenə bizi görən kimi başlayacaq “Vağzalı” oxumağa.

 İlahə sanki uşaq şıltaqlığı ilə gözlərini süzərək dedi:
- Qısqanc! 
- Aha!
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- Özü də çox!
- Özü də laap çox ey!
 Bu zaman qucağına sığışdırdığı böyük bir qutuda isti 

peraşkilərlə meydanın ortasına doğru irəliləyən orta yaşlı 
bir kişi Orxanla İlahəyə tərəf yanaşdı. Qutudan ehmallıca iki 
ədəd peraşki çıxararaq onlara uzatdı:

- Al, oğlum, isti-isti ye. Birdən ac olarsan. Al, qızım, sən 
də götür. Bu saat evdən gətirirəm. Arvadım bişirib.

 Orxan peraşkiləri götürüb, birini əvvəlcə İlahəyə verdi. 
Sonra bığaltı gülümsəyərək kişiyə minnətdarlıq hissiylə dedi:

- Çox sağ olun, dayı. Niyə zəhmət çəkirsiniz?
- Yox, ay oğul, nə zəhməti? Mənim borcumdur. Yazıq ar-

vad evdə qərar tutmur ki, ay kişi, indi meydandakılar acdır-
lar. Onları da düşünmək lazımdır. Mən də bacardığım qədər 
səhərdən bu peraşkiləri camaata paylayıram.

- Sağ olun, dayı. Əliniz, qolunuz var olsun! Xalqı bu çə-
tin vəziyyətdə bacardığınız qədər yeməklə təmin edirsiniz.

- Nuşi canlıqla yeyin!- deyərək Orxan və İlahənin ya-
nından ayrılan kişi peraşkiləri meydanda paylamağa davam 
etdi.

 İlahə peraşkidən dadaraq razılıqla dedi:
- Orxan, bayaqdan elə ac idim, inan, bu peraşkinin dadı 

çox ləzzət verdi mənə.
- Məni demirsən? Həqiqətən də yerinə düşdü bu peraş-

kidən dadmaq.
 Bu zaman meydana doğru irəliləyən Şahin uzaqdan 

Orxanı gördü. Ona əl sallayıb yanına getməyə tələsdi. Ad-
dımlarını sürətləndirərək özünü meydanın kənarında daya-
nan dostuna çatdırdı. Orxanın dodaqları Şahini görən kimi 
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qeyri-ixtiyari qaçmağa başladı. Odur ki, İlahəyə pıçıldaya-
raq dedi: “Qrupumuzun şənliyi gəlib özünü yetirdi” Şahinlə 
Orxan əl sıxıb görüşdülər. 

 Olduqca zarafatcıl oğlan kimi tanınan Şahin dostuyla sa-
lamlaşandan sonra İlahəyə göz vuraraq elə burada da zara-
fatından qalmadı. Adəti üzrə dodaqaltı “Vağzalı” musiqisini 
mızıldayandan sonra dedi:

- Bəh, bəh! Xeyir ola, Orxan, sən də bəzi sovet cavanları 
kimi bığ buraxmısan? Yoxsa İlahənin xoşuna gəlir? Amma öz 
aramızdı, yamanca yaraşır ha! Bəlkə saqqal da saxlayasan?

 Orxan Şahini kənara çəkərək dedi:
- Şako, sən də yaxşı görək. Yenə başladın çərənləməyə? 

Az sataş mənə. Bunu dünən dedin eşitdim də. Heç bığın, 
saqqalın yeridir? 

- Yaxşı da. Mən nə dedim ey? 
 Şahin ətrafına baxaraq dostunun qulağına pıçıldadı:
- Qulaq as, Orxan. Sənə bir söz deyəcəyəm.
- De görək, nə deyəcəksən.
- Xəbərin varmı ki, saqqal saxlayanlara şəhərdə camaat 

bir təhər baxır? Elə bilirlər ki, ekstremistdirlər. Çünki kom-
munistlər onlara islamçı, ekstremist damğası vurublar.

 Orxan təəccüblə dedi:
- İndi deyirsən saqqal da saxlayaq, adımızı qoysunlar 

ekstremist?
- Yox əşi, mən hara, saqqal hara? Yəni deyirəm ki, AXC 

fəallarına ekstremist damğası vurublar. 
- Belə çıxır ki, biz ektremistik, eləmi?
- Deyilənə görə.
- Yəni sən və mən ekstremistik?
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Şahin burada zarafatından qalmayıb qımışdı:
- Özüm ölüm, səni bilmirəm, amma məndən ekstremist 

çıxmaz.
Orxan dostunun zarafatına ciddi tərzdə cavab verdi:
- Əslində ekstremist ermənilərdir ki, şəhərdə iğtişaş 

törətməklə məşğul olaraq aləmi bir-birinə qatırlar.
 Sonra dostunun qolundan yapışaraq sözünə davam etdi:
- Bura bax, de görüm, bizim Montin tərəfdəki barrika-

damızın vəziyyəti nə yerdədir?
- Qardaş, mən elə bu dəqiqə oradan gəlirəm. Orada qu-

rulan barrikadamız yaman fəallaşıb. Hökumət adamlarından 
kimsənin nə özünü nə də ki maşınını qətiyyən həmin əraziyə 
buraxmırlar. Bir hökumət nümayəndəsi görən kimi o dəqiqə 
fitə basıb, daş-qalaq edirlər. 

- Lap yaxşı edirlər. Onlara elə lazımdı.
- Kimin nə ixtiyari var Montin tərəfə ayaq basa.
- Yəni canlarına qorxu düşüb?
- Ay yaşa! Elədir ki, var. Canlarına qorxu düşüb hamı-

sının. Onlar özləri də çox yaxşı başa düşürlər ki, xalqın bu 
partiyaya olan rəğbəti artıq nifrətə çevrilmişdir. Daha bun-
dan sonra kimə lazımdır bu partiya?

- Heç kimə.
- Qardaş, istəmirik də bu hökuməti. 
- Kim istəyir ki? Lənət olsun bu hökumətə də, elə bu 

hökumətin əlaltılarına da. Bəs oradakı uşaqların özünü mü-
dafiə etməsi üçün əllərində nəsə varmı?

- Bəzilərinin əllərində bıçaq, bəzilərinin də əllərində 
armatur, dəmir parçası var.

- Bunlarla tankların qarşısına çıxmaq olmaz.
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- Çünki heç kimdə silah yoxdur, camaat əliyalındır. “11-
cı Qızıl Ordu” meydanında qurulmuş barrikadamızdakı uşaq-
ların bəzilərində yandırıcı maddə də vardır. Bilirsən, nə qə-
dər limonad butulkası toplamışıq?

- Yaxşı görək.
- Hə, Orxan! Deyilənə görə, bu gecə tanklar şəhərə “11-

ci Qızıl Ordu” meydanından daxil olacaq. Biz də barrikada-
mızdakı uşaqlarla qərara gəlmişik ki, tanklar meydana daxil 
olan kimi hamımız asfaltın üstündə oturmaqla onların qarşı-
sını kəsək və onlarla danışıq apararaq tələb edək ki, silahsız 
camaata güllə atmasınlar, gəldikləri kimi də geri dönsünlər. 
Hər ehtimala qarşı butulkaların içinə benzin doldurub, ağzı-
na pambıq tıxamışıq. Meydanın ortasına təkərlər də düzəcə-
yik. Yox, əgər əsgərlər bizə güllə atarlarsa, biz də həmin bu-
tulkaların ağzına tıxadığımız pambıqlara od vurub tankların 
üstünə atacağıq.

- Mənsə bayaqdan bəri burada silah gözləyirəm. Çünki 
yanvarın 13-də bu meydanda AXC tərəfindən Nemət Pənahlı 
yoldaş xalqın qarşısında mikrofonla elan etdi ki, bizə silah-
lar paylanılacaq ki, üstümüzə gələn ordu ilə vuruşaq. Yenə də 
gözləyəcəyəm. Ta ki silahı götürüb əlimə alana kimi.

- Təki deyilənlər doğru olsun. Bizi yalan yerə arxayın 
edərək, aldatmasınlar.

- Nəyə görə aldatsınlar ki? Belə çıxır ki, onların bu boy-
da millətlə zarafatları var?

- Nə bilim. Bir söz idi dedim də... 
- Bura bax, örtülü bazar dostluğu pozar deyiblər. Bir 

şey bilirsənsə danış görək, biz də məsələdən agah olaq.
- Qardaşım, əgər AXC rəhbərlərinin əliyalın camaata 
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silah paylamaq fikri var idisə indiyə niyə qalmışdı? Dəmir 
parçasıyla, bıçaqla tankların qabağına çıxmaqmı olar? Mən 
heç nə anlamıram. AXC nümayəndələrinin bəziləri mitinq 
dairələrinə yaxınlaşaraq gizlincə camaata pıçıldayırlar ki, 
dağılışın evinizə, küçələrdə qalmayın, yoxsa bu gecə sizi qı-
racaqlar. Bəziləri isə deyir ki, dağılışmayın, möhkəm dayanın, 
üstümüzə gələn orduya müqavimət göstərməyimiz lazımdır. 
Bu gün səhər Şamaxinkadan keçərkən orada qurulmuş bar-
rikadamıza baş çəkmək istəyirdim. Orada çoxlu sayda hərbi 
maşınların dayandığını gördüm. Qarşısında da əsgərlər var 
idi. Bir osetin əsgərinin barrikadamıza yaxınlaşaraq “Bu gecə 
sizi qıracaqlar!” deməyinin şahidi oldum.

-  Qardaşım, əslinə qalsa bu vaxtadək bizi qoruyan öz 
ordumuz hesab etdiyimiz sovet əsgərlərinin bizə güllə atma-
ğı heç də inandırıcı gəlmir axı. Bizim hamımızı məktəbdə elə 
tərbiyələndiriblər ki, “Qızıl Əsgər” bizim qürurumuz, fəxri-
miz, xilaskarımızdır. O heç vaxt bizə güllə atmaz. Bu mümkün 
olan iş deyil. Amma yenə də ehtiyatı əldən verməməliyik. Hər 
necə olursa olsun, biz hamımız hazırlıqlı olmalıyıq. AXC-nin 
çağırışına da laqeydliklə yanaşmamalıyıq. Çünki biz gənclə-
rin dəstəyi AXC rəhbərlərini, xüsusilə də Nemət Pənahlı yol-
daşı yamanca ruhlandırır. Onsuz da şəhərdə qırğın baş verər-
sə lap belə əliyalın da olsaq qətiyyən biz geri çəkilən deyilik. 
Bu şanlı və şərəfli azadlıq mübarizəmizdə öldü var, amma 
döndü yoxdur.

- Sən AXC rəhbərlərinə çox da güvənmə, qardaşım. 
Hərəsinin ağzından bir avaz gəlir. Bəs hanı özləri, niyə orta-
lıqda yoxdular? Hər halda biz özümüz şəhərdə qurduğumuz 
barrikadalarımızla birgə tankların qarşısına çıxaraq onları 
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üstümüzə yeriməyə qoymamalıyıq və biz əliyalın da olsaq 
özümüz özümüzü müdafiə etməliyik. Biz özümüz özümüzün 
yiyəsi, sahibi olmalıyıq. Çünki bu dəqiqə şəhərin hər yerində 
mitinqlər gedir. Özü də ki hamı uşaqdan tutmuş böyüyə kimi 
küçə və meydanlar qoynundadır. Bircə onu bilirəm ki, ölkə-
də vəziyyət çox gərgindir. Hələ dünən əmim Şamxordan zəng 
vurub ki, ay Şahin, Bakıda nə var nə yox? Deyirlər yaman qa-
rışıqlıqdır. Eyni vəziyyət Şamxorda və Gəncədə də davam et-
məkdədir. Hələ 2 gün bundan qabaq Gəncə ilk qurbanlarını 
verib. Hətta camaat etiraz səsini bu meydanlarda ucaltmaq 
üçün neçə vaxtdır ki, rayonlardan Bakıya axışıb. Nə bilim ey. 
Çox qarışıq məsələdir, qardaş. Yaşayarıq görərik başımıza 
nələr gələcək.

- Başımıza nələr gəlirsə gəlsin. Biz onsuz da tankların 
qabağından qaçan oğlanlardan deyilik. Elə deyilmi?

- Əlbəttə!
- İmtahanlar qurtardı, bəs niyə rayona getmədin?
- Heç elə şey olarmı ki, Şahin buradakı qardaşlarını tək 

qoyub çıxıb rayona getsin. Siz harada mən də orada. 
- Axı səni yataqxanadan çıxarıblar. 
- Təkcə məni yox, yataqxanalarda yaşayan bütün tələ-

bələri çıxarıb evlərinə göndəriblər. 
- Bəs bizdə qalarsan?
- Yox, yox. Əmioğlumla bərabər ev kirayələmişik. Amma 

yemək bişirənimiz yoxdur. 
- Ona görə də sən təcili evlənməlisən.
- Əşi, hələ qoy görək. Kimdir mənə gələn? Bir də ki, biz 

səninlə şərt kəsmişik axı. Birinci sən evlənməlisən, sonra da 
mən, qardaşın. 
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 Orxan Şahinin çiynindən zarafatyana tərzdə yumruqla 
vuraraq dedi:

- Nə olub sənə? Şokolad kimi oğlansan. O mavi gözlərin 
ki var, qızlara gəl, gəl deyir.

 Şahin qəhqəhə çəkib güldü. Dostların söhbəti istər-
istəməz sonda zarafata çevrildi. Elə bu zaman Şahin bir anlıq 
kənarda dayanıb onları maraqla süzən İlahəyə baxdı. Odur 
ki, başı ilə qıza işarə edərək təbəssümlə yenə də zarafatından 
qalmayıb Orxana yaxınlaşıb yavaşca pıçıldadı:

- Sən də İlahə xanımı tək qoyma ha! Yoxsa sənsiz ürəyi 
darıxar. 

- Söz atmasan olmaz?
- Xətrinəmi dəyir? Zarafatımız bir yana qalsın. Mən 

axşama kimi Montin tərəfdə olacağam. Axşamdan sonra isə 
yenə də “11-ci Qızıl Ordu” meydanına gedəcəyəm. Zaur da, 
Fəxri də mənimlə bərabər olacaqlar. Tonqal ətrafına yığışa-
cağıq. İstəsən sən də gələrsən.

- Orada olacağınızı bilirəm. Amma İlahəyə söz ver-
mişəm ki, bu gün axşamadək meydanda bərabər olaq. Axşam 
onu evə ötürəndən sonra sizin yanınıza gələrəm. Odur ki, ax-
şam “11-ci Qızıl Ordu” meydanında tonqal ətrafında görüşə-
rik.

 Şahin əlini dostunun çiyninə qoyaraq ondan ayrılarkən 
dedi:

- Gözləyəcəyik, ha!... Nə isə... Allah bu işlərin axırını xe-
yir eləsin. Amma onu bilirəm ki, bu gecə heç də yaxşı şeylər 
gözlənilmir. Sən də İlahədən muğayat ol! O, bizim “starosta”-
mızdır, həm də qrupumuzun sonbeşiyidir. Onu gözümüz kimi 
qorumalıyıq. Eşitdinmi?
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 Orxan gülümsəyərək İlahəyə işarə edərək dedi:
- Orası mənim boynuma.
 Şahin əlini dostunun çiyninə toxunduraraq ayrılarkən 

dedi:
- Allaha əmanət olun!
- Get, qardaş. Allah amanında!
 Beləliklə, həmin günün səhəri Orxan anasına demişdi ki, 

tələbə yoldaşları ilə bərabər “11-ci Qızıl Ordu” meydanında 
tonqal ətrafında lövbər salıb qızınmaq üçün odun daşıyacaq-
lar. Amma Orxan həmin gün səhərdən axşama kimi İlahənin 
yanında olmaq bəhanəsiylə tələbə dostlarından ayrı düşür. 

 Hadisənin baş verəcəyi gün Orxanla İlahə vaxtını bir yer-
də keçirdilər. Ta ki o müdhiş gecənin gəlişini gözləyənədək. 
Hər ikisinin də təlatümdən az qala bağrı çatlayacaqdı Bir-bi-
rinin əllərini möhkəm sıxaraq buraxmaq istəmirdilər. İlahə 
Orxanın yanından ayrılmayaraq ondan həmişəki kimi xoş 
sözlər gözləyirdi. Elə bu zaman sevgilisinin niyyətini duyan 
Orxan məhəbbətlə dindi:

- Qoy SSRİ dağılsın, nişan mərasimimizi elə bu mey-
danla üzbəüz dayandığımız məkanda, dənizkənarı parkda 
keçirərik. Çünki bu meydan bizim sevgimizə əzəldən şahid 
olmaqla yanaşı, azadlığa gedən yolda alovlu mübarizə mey-
danımızdır.

- Təki sağlıq olsun. Sən deyən kimi edərik.
- Özü də azad və müstəqil Vətəndə. 
 İlahə gözlərini yumub, əllərini açaraq təbəssümlə xəyala 

dalırmış kimi pıçıldadı:
- O günü belə təsəvvür edirəm. Bu gördüyümüz qar-

şıdakı meydanda üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq. Bu isə 
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onu sübuta yetirəcək ki, həqiqətən də Vətənimiz azad və 
müstəqildir, millətimiz firəvan və xoşbəxtdir. Biz isə xüsusi 
bəzədilmiş maşında səninlə əl-ələ tutaraq buraya-dənizkə-
narı bulvara gələcəyik. Nişan mərasimi başlayacaq, hər kəs 
bizi alqışlayıb, təbrik edəcək, sonra başımızın üstündən ağ 
göyərçinlər havaya uçacaqlar.

- Azad və xoşbəxt göyərçinlər. Biri sən, biri də mən.
 Orxan bu zaman tələsən kimi oldu. Bir anlıq gözlərini 

yumub dərindən köks ötürərək öz-özünə dedi:
- İlahəm, görəsən o xoşbəxt günlərə əlimizin çatmağına 

çoxmu qalır?
 İlahə onun sualını cavabsız qoyaraq çiyinlərini çəkdi.
 Ürəkləri azadlıq eşqiylə, hətta bir-birinə qovuşmaq ar-

zusuyla alışıb-yanan gənclər hardan biləydilər ki, onların bu 
arzusu bu meydan ağırlıqda bir qara daş olub çiyinlərinə ya-
ğacaq. O daş hər ikisinin xoş günlərinə öz ağırlığı ilə birdəfə-
lik son qoyacaq.
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 EFIR MƏKANININ SUSDURULMASI 

 Mərkəzi Komitənin ilkin əsas planı Azərbaycan xalqının 
başına gətiriləcək qanlı qırğından xəbərdar olmaması üçün 
televiziya blokunun partladılması idi. Bu minvalla Rusiyanın 
yaxın şəhərlərindən müxtəlif silahlarla və hərbi texnikalar-
la təmin edilərək Bakıya göndərilmiş “qaniçən qrup”un ilk 
ümdə məqsədi Azərbaycan xalqını Bakıda baş verəcək ha-
disələrdən xəbərsiz qoymaq idi. Zahiri görünüş baxımından 
kosmonavtları andıran, ucaboy, yekəpər, saqqallı və uzun 
saçlı sovet hərbçilərinin başlarında kaska, əyinlərində zirehli 
gödəkçə, döşlərində isə qısa avtomat var idi. Onlar işə başla-
mamışdan əvvəl kifayət qədər spirtli içki və heroin qəbul et-
mişdilər. Vəhşilikdə ad çıxarmış bu qaniçən qrup “Alfa” adla-
nırdı. Bu qrupun özünəməxsus hərbi qayda-qanunları var idi. 
Bir çox vəhşiliklərə imza atmış sözügedən “Alfa” qrupunun 
əsgərlərinin bir qismi adətən öz hərbi sirrini yaxın əməkdaş-
larından belə gizlətməyə nail ola bilirdilər. Onların icra etdiyi 
əksər hərbi təlimatlar və əməliyyatlar DTK tərəfindən təyin 
edilirdi. Əksər hallarda “Alfa” qrupu hər hansı bir əməliyyatı 
yerinə yetirməyə başlamamışdan əvvəl qrupun digər üzvləri 
bundan xəbərsiz olurdular. 

 60 nəfərlik qrup saat 19:20 radələrində Moskva rəh-
bərliyinin təlimatına əsasən əmri yerinə yetirmək üçün 
“PAZ” markalı avtobusla Azərbaycan Dövlət Televiziyasının 
həyətinə daxil oldu. Hərbçilərin bir qismi ayaqlarına idman 
ayaqqabısı geyinmiş, üzlərinə qara maska taxmışdılar. Avto-
bus televiziyanın həyətində dayanan kimi hərbçilər bir-biri-
nin ardınca ildırım sürətiylə yerə tökülərək enerji blokuna 
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tərəf qaçmağa başladılar. Televiziyanın enerji blokunda iş-
ləyənlərin hamısının üstünə silah çəkərək onları bir-bir qo-
vub küçəyə atdılar. İçəridə bir nəfər də qalmadı. Sonra hərb-
çilər cəld əl-ayağa düşərək öhdəsinə düşəcək tapşırığı yerinə 
yetirməyə başladılar.

 Baş verəcək partlayış barədə əvvəlcədən televiziya iş-
çilərinin hər birinə xəbərdarlıq edilsə də, buna inanan da var 
idi, inanmayan da. Mərkəzi Komitədən gələn zəng televiziya 
əməkdaşlarının hamısını çaş-baş salmışdı. Televiziya rəh-
bərliyi isə yuxarı mərtəbələrdə fəaliyyət göstərən əməkdaş-
ları bir-bir yığaraq onları xəbərdar etdi ki, - “Hamınız birinci 
mərtəbəyə düşün. Yuxarı mərtəbələrdə oturmaq təhlükəli-
dir. Mərkəzi Komitədən verilən xəbərə görə televiziyanı bu 
axşam hərbçilər partladacaqlar. Siz xəsarət alıb, yaralana 
bilərsiniz.” Əməkdaşlardan bəzisi vaxtından əvvəl könüllü 
şəkildə evlərinə getdilər. Onlardan bir neçə nəfəri isə televi-
ziyanın ikinci mərtəbəsində qaldılar. Çünki efir yayımını da-
yandırmaq olmazdı. 

 Saat səkkizə az qalırdı. Televiziyanın ikinci mərtəbəsin-
də yerləşən montaj otağında isə redaksiya heyəti saat səkkiz-
də efirə gedəcək “Xəbərlər” proqramını hazırlamaqda idilər. 
Çox keçmədi ki, şiddətli partlayış səsi bütün televiziya bina-
sını ağuşuna aldı. Televiziyanın enerji bloku göz yaşardıcı 
tüstüyə qərq oldu. Hər yanı zülmət bürüdü. Efir məkanımız 
xaincəsinə beləcə susduruldu. Televiziya blokunun partla-
dılması ilə şəhərin işıqlarının sönməyi bir oldu. Baş vermiş 
hadisədən agah olan televiziya işçilərindən iki nəfər İbrahim 
və Sergey tez-tələsik aşağı pillələrlə enərək özlərini hadisə 
yerinə çatdırdılar. Hər tərəfi tüstü bürüdüyü surətdə televi-
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ziya işçiləri nə baş verdiyini əvvəlcə anlamadılar. Onlar gör-
dülər ki, televiziyanın enerji blokunun qapıları alov içində 
yanır, içindəki avadanlıqlar isə yararsız hala düşərək ətrafa 
səpələnmişdir. Transformatorlar ərimiş, televiziyanın birinci 
mərtəbəsindəki otaqlar darmadağın edilərək tamamilə ya-
rarsız hala düşmüşdür. Texniki işçilər bundan narahat ola-
raq içəridə kimsənin xəsarət alıb almadığını öyrənmək üçün 
ucadan səsləndilər. İçəridən isə kimsənin səsi gəlmədi. İndi 
məsələ aydın oldu ki, hərbçilər içəridə bir nəfər də qoyma-
mışdılar. Sergey və İbrahim baş vermiş yanğının qarşısını al-
mağa can atsalar da hərbçilər buna imkan vermədilər. Odur 
ki, iki hərbçi Sergey və İbrahimin yaxasından yapışaraq te-
leviziya blokunun ağzında təhqiramiz söyüşlərlə onları hə-
dələməyə başladılar. Əllərində avtomatla hər iki televiziya 
işçisinin başının üstünü alan hərbçilər televiziyanın partla-
dılması xəbərini camaata yaymasınlar deyə onları əsir götür-
müşdülər. Hadisənin həyəcanından İbrahimlə Sergey lal-din-
məz şəkildə divara qısılıb qalmışdılar. Lakin hərbçilərin zənn 
etdikləri boşa çıxmışdı. Həmkarlarının başının üstünü almış 
təhlükəni hiss edən digər televiziya əməkdaşları əsgərlər 
dağılışıb gedəndən sonra kömək üçün özlərini televiziyanın 
enerji blokuna yetirərək baş vermiş yanğını söndürməyə nail 
ola bilmişdilər. Bundan əlavə hadisə yerinə yanğınsöndürən 
maşınlar da gəlmişdi. Partlayış çox güclü olduğundan televi-
ziyanın enerji blokuna yaxın ərazidəki binaların bir neçəsinə 
də ziyan vurulmuşdur. Odur ki, binadakı evlərin pəncərələ-
ri az öncə baş verən güclü partlayışın təsirindən çilik-çilik 
olaraq ovulub tökülmüşdü. 20 dəqiqədən sonra isə şəhərin 
işıqları bərpa edilsə də televiziyanın mavi ekranı qara rəngə 
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boyanaraq susdurulmuşdu. Çünki televiziyanın enerji bloku 
tamamilə sıradan çıxmış, hər axşam Moskva vaxtıyla efirdə 
nümayiş etdirilən “Xəbərlər” proqramının yayımı bir anın 
içində dayandırılmışdı. Bunun ən başlıca səbəbi isə məlum 
idi, ki, ayağa qalxmış xalq Qorbaçovun imzaladığı fövqəladə 
vəziyyətlə bağlı sərəncamdan qəti surətdə xəbərdar olmasın. 
Ümumilikdə əliyalın millət şəhərə qoşun yeridiləcəyi xəbə-
rindən məhrum olsun deyə bu plan baş tutmuşdu. 

 “Alfa” qrupunun qaniçən quldurları isə gəldikləri kimi 
televiziyanın həyətini tərk edərək Bakı küçələrində qan tök-
məyə tələsirdilər. 

 Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
birinci katibi Əbdürrəhman Vəzirov yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin binasında DTK 
sədri Vaqif Hüseynovla birlikdə olmuş, sonra isə SSRİ Müda-
fiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən hərbi qərargahına getmiş və 
həmin qərargahda Dmitri Yazovla və Vadim Bakatinlə bir-
likdə hərbi əməliyyata rəhbərlik etməklə şəhərdə baş verən 
hadisələrin gedişatını pərdəarxası izləyə bilmişdir. Azərbay-
can Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi 
Viktor Polyaniçko, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 
Ayaz Mütəllibov da bu bağışlanmaz cinayətin iştirakçıların-
dan idilər.

 Qorbaçovun yanvarın 19-da Bakıda fövqəladə vəziyyət 
elan edilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam qüvvəyə minənə-
dək artıq 10 nəfər öldürülmüşdü. Çünki xalqı qırmağa tələsən 
qaniçən ordunun guya bu sərəncamdan qətiyyən xəbəri yox 
idi. Onlara qarşısına çıxan, hərəkət edən hər bir canlı varlığın 
vəhşicəsinə məhv edilməsi əmri verilmişdi.
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“ADAM MEYDANA TƏMIZ GEDƏR!”
 
Bakının İkinci Yasamal deyilən hissəsində də gərginlik 

digər ərazilərdən daha da çox idi. Demək olar ki, bu ərazi 
bu gecə əliyalın insanların ən sıx toplaşdığı ərazi idi. Bina-
ların həyətlərinə toplaşan sakinlər özlərinə yoldaş axtarır-
dılar. Küçələrdə, meydanlarda fəaliyyət göstərən barrika-
dalara yollanmaq üçün. Hərənin bir çənə yoldaşı vardı bu 
gecə. Meydana gedənlərin çoxu tək-tək deyil, cüt-cüt, üç-üç, 
dörd-dörd gedərdilər. Biri qonşusunu, biri dostunu, biri də 
əmioğludan, xalaoğludan aparardı özüylə. Eldar da bu gecə 
tək getməyəcəkdi. Qonşusu və yaxın dostu Fərhadla bərabər. 
İki dost öz aralarında danışıb qərara gəlmişdilər ki, bu gecə 
Olimp tərəfə getsinlər. Məsələnin bu gecə nə ilə nəticələnəcə-
yindən ən azından xəbər tutsunlar.

 Eldarın pəncərə qabağında bir daxılı var idi. Çörək zavo-
dunda halalca alın təri ilə fəhləlik edərək qazandığı pulların 
hamısını o daxılın içinə yığardı. İndi də pərdəni aralayıb pən-
cərə qarşısındakı daxılın içinə pul saldı. Arzusu, məqsədi var 
idi axı. İdmanla məşğul olduğundan təhsilini Bədən Tərbiyə-
si İnstitutunda davam etdirmək istəyirdi. Atasız böyümüşdü. 
Onu min bir əziyyətlə böyüdüb boya-başa çatdırmış Bacıxa-
nım ana oğluna həm ata həm də ana olmuşdu. 

- Ay ana, mən gedirəm!
 Bacıxanım ana diksindi birdən:
- Hara gedirsən, oğlum?
- Meydana gedirəm, ay ana. Hamı kimi mən də haqq sə-

simi ucaltmaq üçün.
- Getmə, oğlum. Bu gecə heç də yaxşı şeylər gözlənilmir.
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- Narahat olma, ana. İndi hamı küçələrdədir.
- Onda özündən muğayat ol, oğlum!
- Darıxma, ana, səhər görüşərik. 
- Get, oğlum. Allah amanında!
 Eldar qapıdan çıxdı. Əvvəlcə bərbərə yollandı. Saçını 

vurdurmalı idi. Elə bil bu gecə bəy duracaqmış. Saçını vur-
durandan sonra nənəsinə baş çəkmək istədi. Görünür ki, 
qoca nənəsi üçün Eldarın ürəyi yamanca darıxıbmış. Odur ki, 
bu minvalla da nənəsigilə gəldi. Salamlaşdı, hal-əhval tutub, 
nənənin pürrəngi çayını içəndən sonra hamama girib yuyun-
maq istədi. Bilirdi ki, bir azdan o da bu gecə Bakı cavanları 
kimi meydana gedəcəkdi. Belə ki, nənəsinə səsləndi:

- Nənə, isti suyunuz varmı? Yuyunmaq istəyirəm.
 Nənəsi hamamı sazladı. Eldar hamama girib yuyunub 

çıxdı. Əlindəki dəsmalla saçlarını qurulaya-qurulaya dedi:
- Elə bil yüngülləşmişəm. Özümü quş kimi hiss edirəm.
 Nənə nəvazişlə nəvəsinin boyunu oxşaya-oxşaya dillən-

di:
- Həmişə təmizlikdə, ay Eldar!
- Sağ ol, nənə!
 Sonra güzgünün qarşısına keçərək saçlarını daraya-da-

raya nənəsinə dedi.
- Yuyunub təmizliyə çıxdım. Çünki adam meydana tə-

miz gedər.
- Ay Eldar, lap təzə bəyə oxşayırsan. Bircə gəlinimiz çat-

mır ki, Allah qoysa o da olar.
 Nənəsinin sözləri Eldarı yamanca utandırdı. Saata bax-

dı. Yubanmamalı idi. Əvvəlcədən danışılıb müəyyən edilmiş 
vaxtda dostu Fərhadla görüşüb birlikdə meydana getməyə 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 89 ~~~~~~~~~~~

tələsirdi. Eldar çox təmizkar və səliqəli oğlan olduğundan 
həmişə meydana getməmişdən qabaq mütləq yuyunmalı idi. 
Bütün hərəkatçı gənclər kimi meydan 24 yaşlı Eldarı da öz 
qoynuna səsləyirdi. Onu meydana aparan yol isə müqəddəs-
lik və paklıq yolu idi. 

 Eldar evdən çıxarkən nənəsinin üzündən öpərək, beləcə 
meydana yollandı...

 Evdə Eldarın yolunu gözləyən Bacıxanım ananın nigaran 
baxışları isə oğlu gələnəcən qapıya zillənmişdi.
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AZADLIQ ŞƏRBƏTINI DADMAQ  ARZUSU

 Axşamdan xeyli keçmiş Hökumət evinin qarşısında-
kı barrikadada “Azadlıq!, Azadlıq!” şüarları hər günkünə 
nisbətən daha da ucadan eşidilməkdə idi. Neçə vaxtdır ki, 
minlərlə insan axınını qoynuna almış Lenin meydanı daha 
əvvəlki meydan deyildi. Artıq meydandakı əhali barrika-
da şəklində fəaliyyətə başlamışdı. İzdiham tərkində havaya 
qalxan yumruqların sayı-hesabı bilinmirdi. Bu gün bu izdi-
ham həmişəkindən daha alovlu, daha qızğın idi. Bu mənzərə-
ni əvvəlcə uzaqdan seyr edən Orxan və İlahənin daxilindəki 
təlatüm get-gedə artmağa başladı. Ölümə getdiklərini dərk 
edirlərmiş kimi. Heç özləri də hiss etmədən əl-ələ verərək 
birlikdə qarşıya doğru addım atmağa başladılar. Ta ki küt-
lənin içində gözdən itənədək. Saysız-hesabsız insan axınına 
qarışdılar. Hamı kimi yumruqlarını havaya qaldıraraq “Azad-
lıq! Azadlıq!” deyə hayqıra-hayqıra səmaya yüksələn səslərə 
var qüvvəsiylə səs vermək üçün getdilər.

 Həmin şəhadət gecəsi içlərini çulğalayan müdhiş bir 
həyəcanın təsirindən Orxanla İlahə bir-birinə elə qısılmışdı-
lar ki....

 Orxan nəvazişlə dilləndi: 
- İlahəm! Mənim mərd sevgilim, cəsur ürəklim! Axı 

sənə burada qalmaq çox təhlükəlidir.
 Gözləri dolan İlahə dodaqları səyriyə-səyriyə dedi:
- Yanımda olmağın yetər. Mən səninlə hətta ölümə də 

gedərəm, Orxan!
 İlahənin bu sözləri Orxanın ürəyinə yağ kimi yayıldı. 

Sonra sevgilisinin soyuqdan donmuş barmaqlarını əlləri ara-
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sına alıb ovuşdurmağa başladı. Bundan xoşlanan İlahə həyə-
canını dağıtmağa çalışdı:

- Əllərin nə yaman istidir.
 Orxan gülümsünərək dedi:
- Sənin əllərini isitmək üçün.
 Orxan İlahənin əllərini elə möhkəm sıxdı ki. İlahə gözlə-

rini yumaraq bundan duyğulandı:
- Biz ayrılmayacağıq, eləmi, Orxan?
- Yox, İlahəm, əlbəttə, ayrılmayacağıq!
- Mənə söz ver! Eşidirsənmi, Orxan? Söz ver!
 Orxan susaraq mənalı-mənalı İlahənin gözlərinin içinə 

baxa-baxa başı ilə onun sözünü təsdiqləməli oldu. Lakin sev-
gilisini boşuna ümidləndirmək və ona söz vermək də istə-
mirdi. Birdən sözünü tutmasaydı... Bu anda titrək əlləriylə 
İlahənin paltosunun yaxalığını boynundan yuxarıya qaldıra-
raq dedi:

- İlahəm, birdən üşüyərsən. Hava şaxtalıdır.
- Hə, Orxan. Bərk üşüyürəm. Məni nəfəsinlə isit. 
 Orxan yenə də İlahənin əllərini əlləri arasına alıb ovuş-

duraraq arabir isti nəfəsiylə isitməyə davam etdi.
 Beləliklə, yanvar sazağının təsirindən tir-tir əsərək 

bir-birinə qısılmış gənclər böyük səbirsizliklə qaniçən or-
dunun meydana təşrif gətirəcəyini gözləyirdilər. Bu halda 
içlərində inamsızlıq baş qaldırsa da, onlar baş tutacaq bu acı 
həqiqəti gözləriylə yaxından görmək və buna şahid olmaq 
istəyirdilər. Həqiqətən də inanmaq istəyirdilər ki, “öz ordu-
muz” dediyimiz qaniçən ordu Bakının ürəyinə yeridilərək 
şəhərin əliyalın, silahsız, dinc sakinlərini qırmağa tələsir. 
Xeyli zamandır ki, hər iki gənci ağuşuna alan “Yanvar təlatü-
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mü” getdikcə artmaqda idi. Böyük bir izdiham içində səssizcə 
dayanaraq ürəklərini yeyib-bitirən gənclər artıq ümidsizliyə 
düçar olmuşdular. Səhərdən bəri AXC rəhbərləri tərəfindən 
ona silah veriləcəyini səbirsizliklə gözləyən Orxan nişanlısı 
üçün çox narahat olur, onun təhlükəsizliyi naminə bu mey-
danda qalmasını istəmirdi:

- İlahəm, gəl, səni evinizə ötürüm. Hava qaralıb. Daha 
gecdir. Anangil nigaran qalar. İnan mənə, burada qalmaq sə-
nin üçün çox təhlükəlidir. Bir də ki, mən axı nişanlımı güllə 
qabağına verə bilmərəm. 

- Yox, Orxan. Mən buradan heç yerə tərpənən deyiləm. 
Boşuna yorma özünü.

- İlahəm, gəl, inad etmə. Mən sənin üçün çox qorxuram. 
Tanklar şəhərə daxil olmamışdan qabaq səni evinizə apar-
maq istəyirəm. Mənim də ürəyim rahat olsun.

- Orxan, dedim ki, yox. Mən heç yana gedən deyiləm. 
Səni tək qoya bilmərəm.

- Dedim axı, burada qalmaq sənin üçün təhlükəlidir.
- Sən nə edirsənsə et, məni heç vaxt fikrimdən döndərə 

bilməzsən, əzizim! Əgər buradan gediriksə səninlə ikimiz də 
bir yerdə gedəcəyik. Yox əgər qalırıqsa ikimiz də bir yerdə 
qalacağıq.

 Hövsələdən çıxan Orxan İlahənin qolundan yapışaraq 
dərhal onunla gəlməyini tələb etdi:

- İlahə, gəl! Bu saat səni aparıram evinizə. 
 İlahə acıqlı-acıqlı Orxanın gözlərinin içinə baxaraq dedi:
- Burax qolumu. Dedim ki, mən heç yana gedən de-

yiləm. Burada səninlə qalacağam. Mənə nə olursa olsun. Belə 
çıxır ki, sən məni özündən uzaqlaşdırmaq istəyirsən? 
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 Sonra barmağını silkələyə-silkələyə sözünə davam etdi:
- Orxan, bunu bil ki, əgər məni evimizə aparmağa çalış-

san, daha bundan sonra bir də sənin üzünə baxmaram. Eşi-
dirsənmi? Heç vaxt baxmaram.

 Çarəsiz qalan Orxan başını bulayaraq İlahə ilə razılaşma-
lı oldu:

- Eləmi, İlahə xanım?
- Bəli, Orxan bəy!
- Off, nə inadkar sevgilim varmış mənim. Yaxşı, qoy sən 

deyən olsun. 
 Sonra nişanlısının qulağına pıçıltıyla dedi:
- Sənin bu inadkarlıqlarının acığını biz evlənəndən 

sonra çıxacağam, İlahə xanım!
 Gözləri dolan İlahə Orxanın üzünə həsrətlə baxa-baxa 

dedi:
- Orxan, axı niyə başa düşmək istəmirsən? Bunu bil ki, 

sən məni itirməkdən qorxduğun qədər mən də səni itirmək-
dən qorxuram. Çünki sən mənə lazımsan. 

 Gənc sevgililərin mübahisəsini kənardan izləyən yaşlı 
bir kişi başını bulayaraq İlahəyə səsləndi:

- Ay qız, niyə inad edirsən, nişanlın nə deyir ona qulaq 
as da.

 Bu, həmin şəxs idi ki, meydanlar qoynunda kütləvi iz-
dihamı yara-yara saatlarla ac-susuz insanları yeməklə təmin 
etməyə tələsirdi. Bu şəxs son günlər arvadının bişirdiyi pe-
raşkiləri hərəkatçı gənclərə paylamaqla onların yaxın həm-
söhbətinə çevrilmişdi. 

 Orxan arxaya çönərək qarşısındakı siması tanış kişiyə 
səsləndi:
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- Ağamehdi dayı, sizsiniz?
- Mənəm, oğlum. Bayaqdan sizə baxıram, heyfim gəlir, 

cavansınız, dağılışın evinizə-eşiyinizə.
- Yox, Ağamehdi dayı, sözümüz sözdü. 
- Heç olmasa o qıza yazığın gəlsin. 
- Nişanlımın inadkarlığı tutub, evə getmək istəmir. Mən 

də səhərdən burada gözləyirəm ki, indicə bizə silah paylaya-
caqlar. Təəssüf ki, AXC rəhbərlərinin verdiyi bu vəd boşuna 
imiş.

- Ay oğul, nə silah, nə zad. Cavansan, özünə yazığın gəl-
sin. 

- Yox, Ağamehdi dayı. Mən ölümdən qorxmuram. Bir 
halda ki, bu meydanda azadlıqdan söhbət gedirsə ölməkdən 
qorxmaq nə deməkdir? 

 Və bu gecə Ağamehdi dayı ilə Orxan elə oradaca eşitdilər 
ki, Salyan kazarmasında məskən salan tanklar həmin ərazidə 
qurulmuş barrikadanı yarıb şəhərin mərkəzinə yerimək istə-
yirlər. Onlar dərhal bu xəbəri eşitcək Salyan kazarması tərəfə 
getməyi qərara aldılar. Lakin Orxan “Camaat bu saat əliya-
lındır. Bəlkə onlara kömək lazım oldu” – deyərək yerində elə 
hey vurnuxurdu. Buna baxmayaraq, İlahəni də düşünürdü. 
İstəyirdi onu evlərinə ötürüb, sonra özü Salyan kazarması 
tərəfə rahat gedə bilsin. Bilirdi ki, nə qədər çalışsa da onu 
inadından döndərmək mümkün olmayacaq. 

 Nəhayət, bu ayazlı, şaxtalı yanvar gecəsində Ağamehdi 
dayı, Orxan və İlahə söhbət edə-edə Salyan kazarması tərəfə 
yol aldılar...
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 BAKI QAN SELINDƏ BOĞULARKƏN...
 
Artıq gecə saat 22:00 radələrində sovet qoşunları Bakı-

nın Binə və Qala kəndləri boyunca, Aeroport yolu istiqamə-
tində hərəkətə keçməyə başladılar. Zirehli tanklar yol boyu 
dinc sakinlərə atəş aça-aça hərəkət edən zaman Bakı ilk Şə-
hidlərini də bu ərazidə verdi. Sonra zirehli qoşunlar “Komso-
mol” dairəsində fəaliyyət göstərən böyük barrikadanı hədəfə 
aldılar. Barrikada üzvləri isə təşvişə düşərək bir qərara gəl-
dilər ki, şəhərin içində mitinqlər getdiyindən yolun ortasına 
düzülmüş yük maşınları ilə tankların hücum hədəfinin qarşı-
sını alsınlar. Qoşunun şəhərin içinə doğru irəlilədiyini görən 
barrikadaçılar nə qədər müqavimət göstərsələr də sovet əs-
gərlərinin hədəfini dəf edə bilmədilər. Barrikada üzvlərindən 
yük maşını sürücüsü 29 yaşlı Rövşən cəld maşınına minərək 
sovet qoşunlarının şəhərin mərkəzi küçələrindəki barrika-
dalara hücuma keçəcəyini bildirmək üçün tələsərkən silahlı 
əsgərlər buna imkan vermədi. Rövşən elə yük maşınındaca 
güllələndi. Elə həmin andaca tanklar Rövşənin yük maşını-
nın üstündən vəhşicəsinə keçib yaralılara köməyə gələn tə-
cili yardım maşınlarını atəşə tutaraq əzik-üzük etdilər. Elə 
maşının içindəcə Rövşənə 32 güllə vurulmuşdu. Onun bə-
dəni güllələrdən dəlik-deşik olmasına baxmayaraq dəyanə-
tini itirməmişdi. Bəli, Rövşən sağ idi. Vücuduna doldurulan 
zəhərli güllələr onun bədənində tutar yeri qoymamışdı. Gül-
lə kürəyindən dəyib ürəyindən çıxmış, güllə budundan də-
yib dabanından çıxmış, güllə əlinin üstündən dəyib içindən 
çıxmış, bir sözlə onun bədənini sanki xəlbirə döndərmişdi. 
Ağır yaralı olmasına baxmayaraq qolundakı saatı çıxarıb ona 
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yardım edən barrikada yoldaşlarından birinə uzadaraq - “Bu 
saatı oğluma verərsiniz” – deyərkən nəfəsi hələ ki, üstündə 
idi. Lakin aldığı ağır güllə yaralarından bir neçə saat sonra 
xəstəxana otağında keçinəcəkdi...

Mərdəkandan Türkana doğru həyəcan siqnalı çala-çala 
şütüyən “Təcili yardım” maşını bu ərazidə asfalt üzərində 
sərilib qalan yaralılara yardım etmək üçün tələsirdi. İşlədi-
yi xəstəxanadan yaralılar üçün çağırışa gedən yəhudi həkim 
Aleksandr Marxyevka həmin əraziyə çatan kimi cəld xərəklə 
birgə maşından yerə düşdü. Yaralını yerdən götürüb maşına 
qoyaraq ona sistem köçürmək istədi. Həmin anda sovet cəl-
ladları Marxyevkanın olduğu Təcili yardım maşınını gülləba-
ran etməyə başladılar. Əsgərlər onu elə maşındaca yaralıya 
yardım göstərdiyi anda güllələri bir-birinin ardınca qarnına 
doldurdular. 32 yaşlı Marxyevka aldığı 20 güllə yarasından 
yerindəcə keçindi. Sistem şüşəsi isə onun əlində qaldı. 

Marxyevkanın ağ xalatlı görkəmi sovet əsgərlərinin qəzə-
binə tuş gələrək onu növbəti qurban hədəfinə çevirmişdi.

Beləliklə, “Komsomol” dairəsində darmadağın edilmiş 
əliyalın barrikada üzvləri nə qədər fədakarlıq göstərdilərsə 
də, tankların şəhərə girməsinin qarşısını heç cür ala bilmə-
dilər. Tanklar isə qarşısına keçəni güllələyir, hər şeyi darma-
dağın, məhv etməkdə idi. 

Sovet qoşunları artıq Bakını müxtəlif istiqamətdə mü-
hasirəyə almışdılar. Bu ağır zirehli texnikalar Binə-Qala, Na-
sosnı, Badamdar, Kimyaçılar evi, Sovetski küçəsi, “Naxcıvan” 
mehmanxanası, Salyan kazarması, “11-ci Qızıl Ordu” meyda-
nı, Biləcəri, “Gənclik” metrostansiyası, Montin, Mərkəzi Ko-
mitə və Ali Sovetin binası tərəfə yeridilməkdə idi.
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“11-ci Qızıl Ordu” meydanında isə tonqalın ətrafına yı-
ğışıb, istisinə qızınan gənclər də bu gecə səbirsizliklə qo-
şunların şəhərə girəcəyini gözləyirdilər. Artıq metroya daxil 
olan kimsə yox idi. Metrodan çıxan ara-sıra 5-6 nəfər gözə 
dəyməkdə idi. Salyan Kazarması tərəfdən “11-ci Qızıl Ordu” 
meydanına tərəf irəliləyən tanklar əvvəlcə kazarmanın ya-
nındakı hərbi məktəbin həyətindən çıxaraq qarşısında da-
yanmış insanlara geriyə çəkilmələri barədə əmr verdilər. İn-
sanlar isə asfalt üzərində yerə oturdular və kimsə yerindən 
tərpənmədi. Bu zaman əsgərlər tanklardan havaya qaz bom-
baları buraxıb, insanların dağılışmasına baxmayaraq arxa-
dan atəş aça-aça meydanı dövrə vurmağa başladılar. Yüzlərlə 
insan yaralansa da, tanklar bir-birinin ardınca vəhşicəsinə 
onların üstündən keçərək “11-ci Qızıl Ordu meydanı”na tərəf 
irəliləməyə başladılar. Tanklar bir neçə dəqiqə bundan öncə 
havaya iki fişəng buraxmışdılar. Bu isə küçədəki insanları 
çaş-baş salmışdı. Hərəkətə keçən zaman tərpənişindən ye-
ri-göyü lərzəyə salan bu hərbi texnikaların gəlişi uzaq mə-
safədən zəlzələni andıran bir titrəyişlə açıq-aydınca hiss edi-
lirdi. Tonqal ətrafına toplaşmış cavanlar çaşqınlıq içərisində 
qeyri-ixtiyari ayağa qalxaraq tankların onlara tərəf gəldiyini 
görərkən meydana hay salmağa başladılar. Əliyalın cavanlar 
onlara hücuma keçən əsgərlərə müqavimət göstərməyə ça-
lışsalar da bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəklərini anladı-
lar. Çünki bu gecəni tonqal başında oturub səbirsizliklə silah 
gözləyən cavanlar təpədən dırnağa kimi əliyalın və köməksiz 
idilər. Təkcə fədakarcasına Vətən sevgisini gəzdirdikləri bö-
yük ürəkləri vardı sinələrində ki, düşmənin qabağında sipər 
olsun deyə. 
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 Yağış kimi yağan güllələr altında təlatüm içində o tərəf 
bu tərəfə qaçan cavanlar əvvəlcə elə sanmışdılar ki atılan 
güllələr sadəcə boş, rezin güllələrdir. Çünki heç kimin ağlına 
əsla gəlməzdi ki, öz ordumuz sandığımız Sovet ordusu bir za-
man insan sifətindən çıxaraq quduz itə dönüb xalqına qarşı 
qəddarcasına bu cür qanlı faciəyə əl atsın. Doğrudur, ömrü-
müz boyu ağlımıza gəlməyən haqq-hesab bircə anda başımı-
za gəldi. Azərbaycan xalqının ürəyinə tuşlanmış zəhərli və 
işıq saçan güllələr hərəkət edən və gizlənmiş hədəfləri məhv 
etmək üçün təşkil edilmiş, öndən və arxadan istənilən hədəfi 
nişan alan 1 dəqiqə ərzində tək-tək 30 dəfə atəş açan Draqu-
nov snayperi və bununla yanaşı zirehli transpartyorlar üçün 
nəzərdə tutulmuş PKB variantlı tərkibi barıtlı qazlardan 
ibarət olan, eyni zamanda ardı-arası kəsilmədən bir hədəfdə 
100 dəfə atəş açan (güllə yağışını xatırladan) pulemyotlar-
dan və tapanca-pulemyotlardan yağdırılan odlu güllələr idi. 

 Meydana doluşmuş tanklar yerində bir qədər fırlanıb, 
dövrə vurandan sonra hücuma keçərək geriyə çəkilib tək-
rar insan toplumunun ortasına şütüyürdü. Odlu güllələrə tuş 
gələrək yerə yıxılan insanların köməyə ehtiyacları vardı. Bu 
zaman meydana yenicə daxil olmuş gənc hərəkatçı, 22 yaşlı 
Saleh dostlarıyla bərabər yaralılara kömək etmək məqsədilə 
irəli yüyürdü. Araya çaxnaşma düşən anda meydana daxil 
olarkən ilk gördüyü mənzərə bu oldu. Aldığı güllə yarasından 
yıxılıb ayaq altında qalaraq asfaltın üstünə sərilmiş yaşlı bir 
qadın haray çəkib dururdu. Saleh anladı ki, qadın son anla-
rını yaşayır. Qadının iniltisini eşidən Saleh onun qollarından 
yapışaraq özünə tərəf çəkməyə başladı. Elə bu andaca qolla-
rını açaraq diksinən kimi oldu:
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- Aaaa...
 Vəssəlam! Sadəcə bu yarımçıq ifadəni deyə bildi Saleh. 

Bəlkə də o, nəsə demək istəyirdi. Sözünün əvvəlini gətirmə-
miş ilk hərfi elə ağzındaca qırılıb qaldı. Qəfil arxası üstə yerə 
sərildi. Başından güllə yarası alan Saleh yerindəcə keçindi.

 “11-ci Qızıl Ordu” meydanının ortasında alovlanıb yanan 
tonqalın tüstüsü ərşə çıxmışdı. Tonqalın ətrafında bayaqdan 
bəri qızınan təxminən 19 yaşlı gənc bir oğlan əliyalın oldu-
ğundan ağlayıb, fəryad qopararaq əlləri yana-yana tonqaldan 
od götürüb əsgərlərin üstünə atırdı. Özünü o qədər itirmişdi 
ki, əllərinin yandığının fərqində deyildi. Bu mənzərəni seyr 
edən əsgərlər təbii ki, gənc oğlanın bu hərəkətinə soyuqqan-
lı yanaşa bilməzdilər. Onlardan biri avtomatın tətiyini hə-
min gəncə tərəf yönəltməyə başladı. Oğlanın bədənini neçə 
yerindən nişan almaqla öldüyünə əmin olandan sonra onun 
al-qana boyanmış cəsədinə tüpürüb, erməni dilində alçaldıcı 
söyüşlə təhqir edə-edə təpiyi altına alaraq tanınmaz hala sal-
dı. Yanındakı əsgər isə arxayınlıqla dedi:

- Наверно, он умер.*
 Hələ də çaşqınlıq içərisində qalan cavanlar işıq saçan 

odlu güllələrin nişan aldığı insanların asfalt üzərinə sərilib 
yerindəcə donub qalmalarının şahidi olandan sonra anladı-
lar ki, sovet əsgərləri tərəfindən yağdırılan qadağan edilmiş 
5,45 kalibrli, ağır güllələr heç də boş və rezin güllələrdən 
ibarət deyil. Bu güllələr insan orqanizmini başdan ayağa 
parçalayıb alt-üst edən vintşəkilli, zəhərli güllələrdir. Kalibr-
lənmiş güllələr hətta insanın başından dəyib bir neçə saniyə 
müddətində ayağından çıxmaq qabiliyyətinə malik idi.

* Yəqin ki, o, öldü.
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 Başı üstündən vıyıldayıb ötən güllələrdən biri də qar-
daşlarının səsinə səs vermək üçün meydana gəlmiş barrika-
daçı 38 yaşlı Mübarizi haqlayaraq, onu bədəninin neçə ye-
rindən yaralayıb, asfaltın üstünə sərmişdi. Yaralı vəziyyətdə 
var gücüylə odlu güllələr altında başını qaldırmadan asfaltın 
üstü ilə sürünə-sürünə özünü “11-ci Qızıl Ordu” abidəsinin 
yanından ta ki Respublika xəstəxanasının həyətinə yetirə bil-
mişdi. Bu cavanın ah-naləsini eşidən həkimlər pəncərədən 
boylanandan sonra yardım etmək məqsədilə həyətə çıxıb 
onu xərəyə qoyaraq içəri gətirdilər. Sağ qolundan, sağ qıçın-
dan və ciyərindən zədə alan yaralı belə ağır vəziyyətdə sü-
rünməklə kimsədən kömək gözləmədən özü özünü qaniçən 
əsgərlərin əlindən xilas edə bilmişdi. Lakin buna baxmaya-
raq, onun yaşamasına ümid yox idi. Aldığı yaralar orqanizmi-
ni bütünlüklə yararsız hala salmışdı. Həkimlər xəstənin ya-
şaması üçün nə qədər canfəşanlıq göstərsələr də, onu həyata 
qaytara bilmədilər.

 * * *
 Montin tərəfdə də bu gecə Bakının hər yerində olduğu 

kimi qan su yerinə axırdı. Praktikadan müəllimləri ilə birgə 
qayıdan bir qrup tələbə qızlar sovet cəlladlarının hücumuna 
məruz qalmaqdan qorxuya düşərək bir qədər ayaq saxlayıb 
hansı yolla getmələrini sual altına aldılar. Çünki şəhərin bü-
tün yolları qanlı-qadalı idi. “İblis yığını”nın əlindən qurtul-
maq isə qeyri-mümkündü. Hər tərəfə şığıyan tankların, hara 
gəldi piyada atəş açan vəhşi əsgərlərin gülləsinə tuş gəlmək-
dən ehtiyat edən qızlar yerin altına da girməyə hazır idilər. 
Qızların çarəsiz vəziyyətdə qaldığını görən küçə cavanların-
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dan biri dərhal yerə əyilib asfalt üzərindən kanalizasiyanın 
dəmir qapağını qaldıraraq onlara oraya düşməyi məsləhət 
bildi. Müəllimləri tələbə qızlara səsləndi:

- Ay qızlar, tez olun, düşün yerin altına.
 Qızlar məcburiyyət qarşısında qalaraq özlərini yerin di-

binə verdilər. Ardınca da müəllimləri. 
 Beləcə təhlükə onların başları üzərindən sovuşmuşdu...
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 ŞƏHIDLIK ZIRVƏSINƏ TƏLƏSƏN CAVAD

 Həmin axşam Cavad işdən evə yorğun döndü. Masa arxa-
sında əyləşib tez-tələsik yeməyini yedi. Körpə qızlarıyla bir 
qədər əyləndi. Sonra otağına keçdi. Hər kəsdən gizlətdiyi əl-
yazma şeirlər dəftərini vərəqləməyə başladı. Bu arada yaz-
dığı şeirlərdən birinə diqqətlə nəzər salaraq hələ tamamla-
mağa fürsət tapmadığı həmin misraları arvadı Həcərə oxudu.

 Lakin xeyli zamandı ki, ürəyi heç də rahat deyildi. O da 
yaşadığı şəhərin dinc sakinləri kimi bu günlər nələrinsə baş 
verəcəyini ucundan-qulağından eşitmişdi. Artıq cəmi bir ay 
idi ki, Cavadın işlədiyi şüşə zavodunda fəhlələr tərəfindən 
tətil elan edilmişdi. Çünki hamı etiraz səsini ucaltmaq üçün 
günlərini meydanlarda keçirirdi. Şüşə zavodu bom-boş qal-
mışdı. Buna baxmayaraq, Cavad hər gün zavoda baş çəkir, 
axşamlar isə o da hamı kimi meydana tələsirdi. Bu gecə də 
üçüncü növbə işə gedəcək, sonra da meydandakı dostlarına 
baş çəkəcəkdi. 

 İşdən evə dönən Cavad adəti üzrə bu dəfə də “11- Qı-
zıl Ordu meydanı” metrosunda düşməli oldu. Artıq şəhərdə 
intensiv atışmanın getdiyi vaxtda-saat 23:30 radələrində 
metronun keçidindən çıxan Cavad sovet əsgərlərinin odlu 
güllələriylə üz-üzə gəldi. Yanında yağdırılan güllələrin təsiri 
altında camaat o tərəf bu tərəfə qaçan zaman Cavad bir yaşlı 
qadının aldığı güllə yarasından asfalt üzərində yıxılıb zarıdı-
ğını gördü. Qadının ayaqlar altında əzilib tapdanmasından 
narahat olan Cavad əl atıb onu yerdən qaldırmağa çalışdı:

- Nə oldu, sənə, ay xala?
 Cavad qadını yerdən qaldımaq istəyərkən güllələrin biri 
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başı üstündən vıyıldayıb arxadan onun kürəyinə dəydi. Ca-
vad dərhal yerə yıxıldı. Yaşlı qadın ona kömək etmək istəyən 
Cavada güllə dəydiyini görən zaman çox məyus oldu. Odur ki, 
ağlamsınaraq Cavada səsləndi:

- Nə oldu, ay oğul? Güllə harandan dəydi?
 Cavad dinmədi. Huşa getmişdi. Qaçanlardan bir nəfər 

ayaq saxlayıb Cavadın yaralı olduğunu bilərək onu qucaqla-
yıb maşına doğru qaçırtdı. Bu zaman Cavad maşında ayılıb, 
bir qədər özünə gələrkən yaralı olduğunu anladı. Yadına düş-
dü ki, bir yaşlı qadını yerdən qaldıran zaman ona kürəyindən 
güllə dəymişdir. Üst-başı al-qana bulaşan Cavad bu an hiss 
etdi ki, ürəyinin başı yamanca ovulur. Yaralı Cavadı dərhal 
hadisə yerindən uzaqlaşdırıb xəstəxanaya aparmaq istəyən 
sürücü maşını yenicə işə salaraq bir-iki addım qarşıya doğru 
irəliləmişdi ki, Avtovağzalın yanında piyada əsgərlərlə qarşı-
laşdı. Onlar dayanmadan bir neçə saniyə müddətində maşını 
avtomatla atəşə tutmağa başladılar. Bir neçə yerindən zədə 
alan maşın artıq yararsız vəziyyətə düşdü. Rus əsgərləri 
maşını vəhşicəsinə aşıraraq altını üstünə çevirdilər. Sürücü 
başından güllə yarası alaraq yerindəcə dünyasını dəyişdi. 
Yerdə çabalayan yaralı Cavad isə müxtəlif bədən xəsarətləri 
almışdı. Onun baş və çiyin nahiyyəsi aldığı zərbələrin təsi-
rindən möhkəmcə əzilmişdi. Maşının içindəki sərnişinlərin 
öldüyünü zənn edən vəhşi əsgərlər törətdikləri cinayətdən 
həzz alaraq acı qəhqəhələrlə hadisə yerini tərk edib Tbilisi 
prospektinə doğru yol aldılar. Bu qanlı mənzərəni uzaqdan 
seyr edən iki cavan oğlan, əsgərlər çəkilib gedəndən sonra 
yaralı Cavada köməyə tələsdilər. Cavanlardan biri o birinə 
işarə edərək dedi:
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- Faşistlər rədd olub getdilər. Tez ol, kömək edək.
 Hər iki cavan oğlan ehtiyatla əzik-üzük hala düşmüş 

maşına yanaşdılar. Öncə sürücünü səslədilər. Ondan səs çıx-
madığını görüncə yerindəcə keçindiyini anladılar. Sonra get-
dikcə qan itirən Cavadın əl atıb nəbzini yoxlayınca onun sağ 
olduğuna sevindilər.

- Sağdır. Mən burda gözləyim. Sən yoldan bir maşın tut, 
təcili Semaşko xəstəxanasına çatdıraq. 

 Cavanlardan biri yol kənarıyla hərəkət edən maşınlar-
dan birinə işarə ilə əl sallayaraq saxlamasını xahiş etdi. Sü-
rücü maşını saxladı. Bu cavanın niyyətini anlayandan sonra 
dərhal maşından düşüb yaralıya tərəf gəldi.

 Bayaqdan Cavada kömək etməyə gələn cavanlar sürücü 
ilə köməkləşərək maşının qapısını güclə aralayıb Cavadı çox 
çətinliklə də olsa oradan çıxarmağa nail oldular. Getdikcə qan 
itirən Cavadın gözləri yumulmuş, hər tərəfini bürüyən ağrıla-
rın təsirindən bədəni keyimişdi. Yarımcan olsa da artıq güllə 
öz işini çoxdan görmüş, zəhərini onun bütün daxili orqanla-
rına çoxdan paylamışdı. Amma buna baxmayaraq, Cavad hələ 
ki həyatda idi. Onu xilas etməyə gələn sürücünün maşınında 
arabir inildəyib dururdu. Hiss edirdi ki, sinəsi alışıb yanır. Elə 
bil ürəyinin başına od salmışdılar. Ona tuşlanan vintşəkilli 
güllə kürəyinin sağ tərəfindən dəyib, sol tərəfdən-ürəyinin 
başını yararaq havaya çıxmışdı. Cavadın sinəsi parçalanmış-
dı. O, ikiqat ağır xəsarət almışdı. Həm ürəyinin başını par-
çalayan güllə yarasından, həm də bədəninin müxtəlif yerlə-
rindən aldığı ağır xəsarətlərə baxmayaraq, bacardığı qədər 
dözümlü olmağa çalışırdı. Bilirdi ki, onu vəhşi erməni və rus 
əsgərlərinin caynağından xilas etməyə gələn qardaşları dar 
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ayaqda qoymayıb xəstəxanaya çatdırmağa tələsirlər. Dili tu-
tulmuşdu, danışa bilmirdi. Bir də ki, sovet ordusunun namər-
dcəsinə ona güllə atdığına heç cür inanmağı gəlmirdi.

 Sükan arxasında əyləşən sürücü ehtiyatı əldən vermə-
dən arxa binaların həyəti ilə hərəkət etməyində idi. Semaşko 
xəstəxanasına doğru irəliləyən maşın bu dəfə xoşbəxtlikdən 
yolda əsgərlərlə üzləşmədi.

 Bir az bundan qabaq Cavadın yaralandığını uzaqdan öz 
gözləriylə görən qonşu uşağı isə dərhal hadisə yerindən çox 
çətinliklə də olsa uzaqlaşaraq evlərinə qaçıb əvvəlcə ata-a-
nasına xəbər aparır. Sonra isə təşviş içində Cavadgilə tərəf 
getməyə tələsir. Qaranəfəs halda qonşusunun yaşadığı mən-
zilin qapısını döyməyə başlayır. Bu zaman Cavadın yolunu 
gözləyən ailə üzvləri elə zənn edir ki, gələn Cavaddır. Lakin 
təəssüf ki, yanılırlar. Qapını açan Əzizə ana qarşısında qorxu-
dan rəngi ağ-appaq ağarmış və təngnəfəs olmuş qonşu uşa-
ğını görərkən heyrətə gəlir. Uşaq gözləmədən qapını üzünə 
açan Əzizə anaya oğlu Cavadın yaralanması xəbərini dərhal 
verməli olur:

- Əzizə xala, əsgərlər Cavadı kürəyindən vurub yarala-
dılar. Onu iki şəxs maşına qoyub xəstəxanaya apardı.

 Əslində Əzizə ana bu gecə kiçik oğlu Cavaddan yox, bö-
yük oğlu Vahabdan nigaran idi. Çünki Cavad zavodda gecə 
növbəsində, Vahab isə “11-ci Qızıl Ordu” meydanındakı bar-
rikadada idi. Odur ki, Əzizə ana Cavadın vurulması xəbərini 
eşidəndə qulaqlarına inanmadı:

- Nə danışırsan, ay bala? 
Oğlan tövşəyə-tövşəyə qaldı:
- Hə, hə,.. Əzizə xala... Doğru deyirəm.
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- Vayy, evimiz yıxıldı. Adə, zalım oğlu, görürsən zavod-
da neçə vaxtdı iş yoxdu, niyə gedirsən? Ay Allah sən özün 
kömək ol, Cavad balama. İki körpə balasını yetim qoyma. On-
lara yazığın gəlsin. 

 Əzizə ananın içindəki nigarançılıq getdikcə artmağa baş-
ladı:

- Vahab balam da bayaqdan küçələrdədir. Görəsən 
onun başına nə iş gəldi?

 Eşitdikləri acı və təlatümlü xəbərdən möhkəm qorxuya 
düşən Əzizə ana və gəlini Həcər daxilən dərin sarsıntı keçir-
sələr də Cavadın həyatda qalacağına ümid bəsləyirdilər. Bilə-
cəri qəsəbəsinə yaxın yerdə yaşadıqlarından həmin ərazidən 
eşidilən aramsız güllə səslərinin və hadisə yerinə gələn “Tə-
cili yardım” maşınlarının vahiməli uğultusu Əzizə ananı və 
gəlini Həcəri təşvişə salmışdı. Gəlin-qaynana evdə həyəcanla 
vurnuxmağa başladılar. Getdikcə həyəcanı birə-beş artan gə-
linin narahat qəlbi əri üçün çırpınmaqda idi. Ürəyində Tan-
rıya dua edərək öz-özünə deyirdi, “Kaş ki, Cavadın bir qolu, 
bir qıçı olmasın, amma sağ-salamat olsun. Ata nəvazişini 
balalarımın başının üstündən əskik etməsin”. Bu saatlarda 
evdə ailə üzvlərindən təkcə iki körpə balalar atalarının başı-
na gətirilən faciədən xəbərsizdilər. Yaş yarımlıq körpə Firuzə 
yatağında mışıl-mışıl yatmağında idi. Cavadın anasının adını 
daşıyan 4 yaşlı, böyük qızı Əzizə isə adətən atası işdən evə 
dönməyincə yatmayıb qapı ağzında keşik çəkərdi.

 Əzizə ana tez tələsik əynini geyinib təşviş içində gəlini 
Həcərə bərk-bərk tapşırdı:

- Gəlin, sən evdə otur. Uşaqlardan da muğayat ol. Mən 
özüm gedəcəyəm Cavadı axtarmağa. Gedim görüm balamın 
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başına nə iş gəlib. 
 Bu zaman bayaqdan qapı dalında atasının yolunu göz-

ləyən 4 yaşlı Əzizə nənəsinin ətəyindən dartaraq ağlamsın-
mağa başladı:

- Nənə, mən atamı istəyirəm. O gəlməyəcək?
- Get yat, mənim ağıllı balam. Atan qayıdacaq.
 Kirpikləri yavaş-yavaş qapanmağa başlayan balaca Əzizə 

sanki yuxu ilə mübarizə aparırdı:
- Yox, nənə. Atam gəlməmiş yatmaram.
 Əzizə ana gəlini Həcəri evdən bayıra çıxmağa qoymayıb, 

başı lovlu qonşularla bərabər küçələrdə gedən qanlı vurha-
vura, çarpışmaya baxmayaraq oğlunu axtarmağa getdi. Hə-
cər isə balaca Əzizəni sakitləşdirərək atasının sağ-salamat 
evə qayıdacağına onu inandırmağa çalışırdı.
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QANLI ZƏMIYƏ DÖNMÜŞ MEYDAN

 Saysız-hesabsız insan kütləsini yaran tanklar bir yandan 
amansızcasına öz işini görür, bir yandan da əli avtomatlı pi-
yada əsgərlər şəhərin hər tərəfinə hücuma keçməklə yanaşı 
millətimizi aşağılamaq məqsədilə yağdırdığı təhqirlərdən, 
söyüşlərdən də qalmırdılar. Avtomatdan çıxartdıqları süngü 
isə onların əlinin altında ən iti silah idi ki, bundan hər cəhddə 
yararlanmaqla insanasığmaz işgəncələrə yol açırdılar. Nəinki 
güllə atmaq, küçələrdə, yollarda əsir aldıqları insanları sün-
güylə qorxutmaq, hədələmək onların ən çirkin niyyətlərin-
dən biri idi. Azadlığımızı təkcə avtomat gülləsiylə deyil sün-
güylə, snayperlə boğmağa çalışan quduz itə dönmüş sovet 
hərbçiləri Bakı küçələrində hədəfə uğraşana qədər istədiklə-
ri kimi hərəkət etməkdə idilər. 

 Gecənin qaranlığında meydan boyunca əliyalın kütlə 
tərəfindən kommunist hökumətinin çirkin siyasətinə qarşı 
əks-səda verən qəzəb, nifrət dolu etiraz notası davam etmək-
də idi. Hökumətin istefasını tələb edən xalqı susdurmaq heç 
vəchlə mümkün olmayacaqdı. Bu böyüklükdə xalqın “Azad-
lıq” deyə hayqıran səsini boğmağa çalışan, bu nəhəng kütləni 
dağıtmağa tələsən “Qırmızı Ordu” Salyan kazarması ətrafın-
da dolaşaraq hərbi hissənin hər tərəfini çoxdan mühasirəyə 
almışdı. Salyan kazarmasının səkkiz tərəfdən giriş qapısı ol-
duğundan hər girişdə də 300 nəfərdən çox adam toplaşmış-
dı. Ətrafı isə tükürpədici qışqırıq səsləri bürüyürdü.

 Tankların qarşısını kəsməyə çalışan cavanlar əllərini 
qaldıraraq ucadan qışqırırdılar.

-  Остоновитесъ, что вы делаете? Не стреляйте на 
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нас, мы безоружны!*

 Qurd ürəkli cavanlar içində Rahim və dostu Bahəddin də 
var idi. Tankların vəhşicəsinə üstünə şığıdığını görən bu iki 
gənc bir anlıq o tərəf-bu tərəfə qaçaraq sığınmağa yer axtar-
mağa başladılar. Bahəddin təşviş içində dostuna dedi:

-Rahim, gəl hasarı aşaq.
 Rahim dostunun təklifi ilə razılaşdı.
 Bahəddin hasara dırmandı. Rahim onun kürəyindən ya-

pışaraq dostunun hasarı adlamasına kömək etmək istədi. 
Elə bu anda kazarma ətrafına yağdırılan güllələrdən biri onu 
yerindəcə haqladı. Rahim üzü üstə yerə yıxılaraq qan içində 
çabalamağa başladı. Güllə başının arxa tərəfindən dəymiş, 
həmin hissəni parçalamışdı. Odur ki, Rahimin başının arxa 
tərəfi yox idi. 

 Çox keçmədi ki, hərbçilər onun cəsədini yerdən götürüb 
kazarmaya apardılar.

 * * *
 Artıq hadisənin qızğın saatlarında Orxan və İlahə özlə-

rini çox çətinliklə Salyan kazarması tərəfə yetirmişdilər. Elə 
bu əraziyə çatar-çatmaz uzaqdan havada işıq saçan güllələr 
onların diqqətini cəlb etməyə başladı. Bundan təşvişə düşən 
İlahə Orxana daha da sığınaraq bütün vücudu tir-tir əsməyə 
başladı. Hıçqıra-hıçqıra Orxanın qolundan tutaraq dedi:

- Aman, Allah! Bunlar milləti qırırlar, Orxan.
 Orxan İlahənin başını köksünə sıxaraq özü də böyük tə-

laş içindəykən nişanlısını sakitləşdirməyə çalışdı:

* Dayanın, nə edirsiniz? Qırmayın bizi, silahsızıq!
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- Sakit ol, əzizim, qorxma, mən yanındayam. 
 Getdikcə şiddətlənən güllə səsləri az qala qulaq batırırdı. 

Gənclər hər ikisi gördüyü mənzərədən dəhşətə gəlmişdilər. 
Havada işıq saçan odlu güllələr leysan yağışını xatırladırdı. 
Orxan gördü ki, güllə hər kimə dəydisə yerindəcə yıxılıb qal-
dı. Gözlərinə inana bilmirdi. Bu gördüyü mənzərədən hey-
rətlənən Orxan bilmədi ki, İlahəni sakitləşdirsin, yoxsa yara-
lanıb yıxılan qardaşlarına köməyə qaçsın. Odur ki, get-gedə 
hiddətlənməyə başladı:

- Vayy, bunlar həqiqətən də yandırıcı, zəhərli güllələr-
dir. Deməli, millətimizi qırıb tökmək üçündür bu güllələr. Ön-
cədən hazırlanmış çirkin planın nəticəsidir bu. Bir belə əliya-
lın, silahsız camaata güllə atmaq biqeyrətlikdir, ağlasığmaz 
vəhşilikdir. 

 Getdikcə şiddətli qorxu və həyəcanın təsirindən az qala 
ağlını itirmək dərəcəsinə çatan İlahə dayanmadan Orxana 
deyirdi:

- BTRlər üstümüzə gəlir, Orxan... BTRlər üstümüzə gə-
lir... Gəl, binalar tərəfə qaçaq.

 İlahə Orxanın arxasında dayanmaqla başını onun kürə-
yinə söykəyərək gözlərini yumub baxışlarını bu qorxunc 
mənzərədən qaçırmağa çalışırdı. Orxan isə dağ kimi məğrur 
qamətiylə İlahənin qarşısında dayanmışdı. Hələ ki, bacardıq-
ca onu qorumağa, hadisədən yayındırmağa fürsəti var idi. 
Çünki hələ ki, ayaqda, sağ-salamat şəkildə nişanlısının yanın-
da idi. Bir də ki, sevdiyi qızı bu qanlı təhlükənin caynağından 
qurtarmağı özünə kişilik borcu bilirdi. Odur ki, vaxt itirmə-
dən İlahəni hadisə yerindən uzaqlaşdırmağa çalışarkən tələ-
sik halda dedi:
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- Mən dedim axı, səni gözlərimin qarşısında güllə qaba-
ğına verə bilmərəm, İlahə. Niyə məni eşitmədin? Görmürsən, 
bu şərəfsizlər bizi qırmağa gəliblər. Tez ol, ağaclıq tərəfə qaç, 
gizlən.

 Hər tərəfdə insan tələfatı görən Orxan bu faciəvi gedişə 
biganə qala bilməzdi. Odur ki, irəliyə doğru qaçmağa, yerdə 
yıxılıb qalaraq ölümlə çarpışan qardaş-bacılarına köməyə 
tələsdi. İlahə isə ağlaya-ağlaya onun qolundan yapışaraq bu-
raxmaq istəmirdi:

- Getmə, Orxan, yalvarıram sənə, getmə, nə olar. Sən 
getsən bəs onda mən neylərəm? 

 Orxan səsini yüksəltməyə başladı:
- Sənə dedim ki, qaç burdan İlahə, qaç. Tanklar biz 

tərəfə gəlir.
 Orxan İlahəni hadisə yerindən uzaqlaşdırmağa çalışsa 

da, təlaş içində çırpınan qızcığaz ona mane ola-ola qışqırırdı:
- Yox, mən səni buraxmaram. Sən harada, mən də ora-

da. 
 Ortalığa qanlı iğtişaş düşdüyü anda geniş izdiham getdik-

cə parçalanmağa məruz qalarkən çaşqınlıq içərisində hərə 
bir tərəfə dağılışanda araya qara duman kimi çökən zəhərli 
tüstü ətrafa yayılmağa başladı. Həmin o zəhərli tüstü Orxan-
la İlahənin əllərini qeyri-ixtiyari olaraq bir-birindən ayırdı. 
Göz-gözü görmədi daha. Bir-birini itələyən kim, yıxılan kim, 
bir-birini səsləyən, axtaran kim. Vahimə dolu qışqırıq səsləri 
bir-birinə qarışmaqda idi. Bir yandan da “Qırmızı Ordu” ya 
rus dilində yağdırılan təhqir, söyüş səsləri ətrafı bürümüş-
dü. Hiddətə gəlmiş cavanlar özlərini itirərək təhlükəsiz yerə 
qaçmağa fürsət axtarırdılar. Lakin onlar hansı səmtə üz tu-
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turdularsa hər vasitə ilə “Qırmızı Ordu”nun qurduğu tələyə 
düşürdülər. Özlərinə sığınmaq üçün yer axtaran gənclər, on-
ları projektorlar vasitəsilə yaxalayan tankların açdığı atəşə 
məruz qalırdılar. Bütün bunlar azmış kimi tanklardan arabir 
ötürülən tüstü cavanların gözlərini qamaşdırır və onların 
qaçmağına, təhlükədən can qurtarmağına mane olurdu. 

 Tüstüdən başqa heç nə görməyən Orxan gözlərini 
açıb-yumaraq tüstünü özündən qovmağa çalışsa da bir çarə-
si olmadı. Gözləri yaşarmağa başladı. Bu zaman onu şiddətli 
öskürək tutdu. Beyni dumanlandı, tanklardan havaya buraxı-
lan qaz bombalarının təsirindən boğulacağını hiss edərək 
cəld şarfının ucuyla burnunu tutub özünü kənara atdı. Lakin 
bu zəhərli tüstüyə təslim olmamalı idi. Çünki araya iğtişaş 
düşəli İlahəni itirmişdi. Nişanlısını yanında görməyən Orxan 
birdən ayılan kimi oldu. Nəfəsi təngimiş halda qaşlarını çata-
raq çaşqınlıq içərisində ora-bura vurnuxmağa başladı:

- İlahə necə oldu bəs? İndicə yanımda idi. 
 Ətrafı bürüyən tüstü nisbətən azalmağa başlarkən Orxan 

bir qədər özünü toparlayandan sonra Tbilisi prospektiylə 
üzü yuxarı qaça-qaça uca səslə İlahəni səsləyib durdu. La-
kin ondan bir xəbər-ətər yox idi. Qəfildən ağır zirehli trans-
partyorların ona tərəf gəldiyini gördü. Gözlərini qamaşdı-
ran projektorların işığından başını o yan bu yana çevirərək 
durdu. Qəfildən üstünə yeriyən bu əfi ilanlar sanki onu tək-
ləmişdilər. Belə çıxılmaz durumda axı insan nə edə bilərdi? 
Tanklar oğlanı dörd tərəfdən mühasirəyə almışdılar. Belə ki, 
mühasirədən çıxmağı, əfi ilanların əlindən yaxa qurtarmağı 
artıq ağlına belə gətirə bilməzdi Orxan. Odur ki, İlahəni ax-
tarıb tapmadığına görə qəzəbindən yan tərəfə keçib tanklar-
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dan birini təpikləyərək var-gücüylə bağırdı:
- Проклятые, разве не видите, люди без оружия?*

Kimsə arxadan qucaqlayaraq onu geri itələməyə çalışsa 
da bacarmadı.

- Dayan, sən nə edirsən?
 Sürətlə irəli şütüyən tanklardan biri Orxanı hədəfə ala-

raq vəhşicəsinə onun üstünə şığıdı. Bu an sağ ayağının tankın 
arasında qaldığını hiss edən Orxanın ağrı çəkməsinə məhəl 
verməyən əsgərlər onu gülləyə tutmağa başladılar.

- Ahhh....
 Ardı-arası kəsilmədən köksünə doldurulan güllələr 

onun vücudunu havada titrətdi. Cisminə doldurulan zəhərli 
güllələr Orxanın bədənini neçə yerindən dəlmə-deşik edərək 
həmin andaca onu arxası üstə yerə sərdi. Hələ bu azmış kimi 
transpartyoru idarə edən əsgərin Orxanı gülləyə tutması ilə 
üstündən vəhşicəsinə keçməsi bir oldu. Qolları yanına düş-
müş Orxan zirehli texnikanın ağır pəncəsi altında al- qan için-
də çabalayaraq faciəvi şəkildə həlak oldu. Onu arxadan qu-
caqlayan Ağamehdi dayı isə gənc dostunu xilas edə bilməyib 
özünü kənara atıb yerə yatdı. Başı üstündən vıyıldayıb ötən 
güllələr altında bir qədər asfaltın üzərində uzanıqlı vəziyyət-
də qaldı. Böyründən keçən tank tırtılları onun ölü olduğunu 
zənn etdilər. Ağamehdi dayı istədi ki, yerlə sürünərək Orxa-
nın tikə-parça edilmiş cəsədini yığışdırsın, lakin gördüyü bir 
mənzərədən dəhşətə gəldi. Az qaldı ki, havalansın. Bayaq 
sağ–salamat şəkildə yanında durub onunla şirin–şirin söh-
bət etdiyi ucaboy, yaraşıqlı, gənc oğlanın varlığından əsər-ə-

* Lənətə gəlmişlər, məgər görmürsünüz, insanlar silahsızdır-
lar?
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lamət qalmamışdı. 
 Eyni vaxtda vəhşiliyin bir neçə metodunu yerinə yetirən 

qaniçənlər tutduğu qanlı əməlləriylə bir dəfə kifayətlən-
məyərək ikinci, hətta üçüncü, dördüncü dəfə bu əməliyyatı 
təkrarlamaqda idilər. 

 Orxan sinəsini odlu güllələrə verərək tankların üstünə 
beləcə şax qamətiylə getdi. Orxan ölümə deyil, ölümsüzlüyə 
beləcə təslim oldu. Sevdiyi qızın yolunda, səsinə səs verən 
qardaş-bacılarının yolunda, xalqının, millətinin yolunda, ar-
zuladığı, xəyal etdiyi lakin görə bilmədiyi azadlığın, müstəqil-
liyin yolunda Şəhid oldu.

 Qanlı zəmini xatırladırdı sanki bu meydan. Sovet impe-
riyasının kəskin, iti, zirehli tırtılları tərəfindən ot-alaq yerinə 
bir bölük insan biçimi gedirdi. Yüksək dozada heroin və di-
gər narkotik maddələr qəbul etmiş, üst-başları leş qoxuyan, 
bədxah qonşularımız bu dəfə Bakı əhalisini qanına qəltan 
etməklə Dağlıq Qarabağ məsələsinin əvəzini çıxırdılar. Ta-
rix boyu xalqımıza qarşı irəli sürdükləri torpaq iddiasından, 
törətdikləri min cür zorakılıqdan, vəhşilikdən indiyədək göz-
ləri doymayan bu “dığa”lar indi də rus hərbçilərinə qarışaraq 
imza atdıqları məkrli siyasi plana özlərini şərik qoşmuşdular.

 Nəhəng insan kütləsini yara-yara şütüyərək zəmi tək 
biçən “Qırmızı Ordu”nun növbəti günahsız qurbanına çevril-
mişdi Orxan. O başa, bu başa şütüyən ağır hərbi texnikalar 
faciəvi şəkildə qətlə yetirdikləri insanların cəsədlərini yol 
kənarında dayanmış avtomaşınlarla birgə tapdalayaraq xın-
cım-xıncım etməkdən böyük həzz alırdılar. Bu cəsədlərin hər 
biri tamamilə tanınmaz hala düşmüşdü. Qara asfalt üzərinə 
sel kimi axıdılmış Şəhid qanları bir-birinə qarışmışdı. Orxa-
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nın cəsədi də tank tırtılları altında dəfələrlə tapdaq-tapdaq 
edilərək tanınmaz hala düşmüşdü. 

 Meydanı tərkinə almış izdiham kütləsi tankların ağır 
zərbələrindən dağılıb, param-parça edilsə də, hər tərəfi bü-
rüyən həyəcan, qışqırıq, ah-nalə səsləri getdikcə daha da 
yüksək tərzdə eşidilməyə başlayırdı:

- Дикари!*

- Ублюдки!**

- Кровавые!***

- Преступники!****

- Убийцы!*****

 Bunu eşidən kimdir? Bunu anlayan kimdir? İnsanlığın 
öldüyü gündür axı. Vətənimizi hər tərəfdən mühasirəyə alan 
zəhərli ilanların ayaq tutub yeridiyi gündür axı. Hərəkət 
edən canlı hər nə varsa, hamısının üstündən ağlasığmaz vəh-
şiliklə ötüb keçərək qəddarlığını nümayiş etdirməklə xalqın 
qanını içməyə gələn iblis yığını- “Qırmız imperiya” silahlı-
ları qorxunc qəhqəhələrlə bundan həzz alırdılar. Xalqımıza 
doğru yönəltdikləri müxtəlif odlu və soyuq silahlarla yanaşı, 
namərdcəsinə əllərinə keçən süngülərlə küçə boyu hərəkət 
edən insanlara arxadan vurub döşəyirdilər. Binaların başı 
üzərində yerləşdirdikləri snayperlər bu qaniçən ordunun 
qabaqcadan planlı və məqsədyönlü şəkildə tədbir görməsin-
dən, qəti surətdə hazırlıqlı olmasından xəbər verirdi. Snay-

* Vəhşilər!
** Əclaflar!
*** Qaniçənlər!
**** Cinayətkarlar!
***** Qatillər!
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perləri idarə edən əsgərlərin əlinin altında bu çirkin əməlin 
öhdəsindən gəlmək su içmək kimi bir şey idi sanki. Bütün 
bunlarla yanaşı vəhşi sovet əsgərləri cibindən çıxartdıqları 
qumbaraatan silahlarla asfalt üzərində yanğın törətmək-
lə, yaşayış evlərini oda çəkməklə Bakını alova qərq etmək 
niyyətində idilər. Artıq Bakının bir neçə ərazisi yanar alova 
bürünmüşdü. Qap-qara tüstüsü ərşə çıxan evlərə doğru şü-
tüyən yanğınsöndürmə maşınları da güllələrdən deşik-deşik 
edilirdi. Hər tərəfə od vuran cəlladlar öldürdükləri insanla-
rın cəsədlərini işıq dirəklərinin yanında toplayaraq adam 
tonqalı qalamaqdan da vaz keçmədilər.

- По быстрее, сжечь всех!*

 Cəsədlərə yaxınlaşmağa kimsənin ixtiyarı yox idi. Tank-
lar bir yandan insan cəsədlərini əzə-əzə gəldiyi halda yerdə 
qalan piyada əsgərlərə həmin cəsədləri silib-süpürmək əmri 
verilmişdi. Odur ki, qaniçən əsgərlər tikə-parça olmuş cəsəd-
ləri yerdən yığa-yığa hər tərəfi qara pərdələrlə qapanmış 
hərbi maşınlara doldururdular. Çünki quldurların niyyətləri 
başqa idi. İşlərini asanlaşdırmaq üçün cəsədləri tanklar al-
tında təkrar-təkrar əzərək öldüklərindən tam arxayın olmaq 
istəyirdilər. Bundan əlavə tapdanıb, əzilib, tikə-parça olan 
cəsədləri yerdən rahat şəkildə silib-süpürmək onlar üçün 
asan olsun deyə. Bir azdan özləri ilə gətirdikləri müxtəlif növ 
kəsici, iti alətləri qəddarcasına işə salacaqdılar axı...

 Çünki bu heyvani vəhşiliyi yerinə yetirənlər bir qrup er-
məni cəlladları idi ki, bu dəfə də millətimizin qanına susa-
maqla, min cür əzaba, işgəncəyə düçar etməyə gəlmişdilər. 
Burada da özlərini saxlaya bilməyib vəhşiliklərini nümayiş 

* Tez olun, hamısını yandırın!
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etdirməkdən elə bil həzz alırdılar.
 “Azadlıq, Azadlıq!” deyə hayqıran uca səsimizi batırmaq 

məqsədilə avtomatla, süngüylə, snayperlə, ağır zirehli tex-
nikalarla bizi hədələyən sovet quldurlarının gücü yalnız əli-
yalın, silahsız insanlara çatırdı. Lakin bütün var-qüvvəsiylə, 
böyük əzmiylə bu qaniçən quldurların qarşısında dayanaraq 
ürəkləri azadlıq eşqiylə yanan minlərlə Azərbaycan gəncliyi 
vardı. Əl-ələ vermiş gənclər özlərini zirehli tank tırtıllarının 
qabağına ataraq “uf” demədən ölümün üstünə beləcə məğ-
rur görkəmilə getdilər. 
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“QIRMAYIN MƏNIM XALQIMI!”

 5-ci mikrorayon ərazisində “Pioner” kinoteatrı yaxınlı-
ğındakı AXC-nin qərargahında var-gəl edən Ülvi bayaqdan 
bəri olduqca narahat görünürdü. Bu ərazini müdafiə etmək 
məhz ona tapşırılmışdı. Ülvi də ayıq-sayıqlığı ilə iş başında 
idi. Bu gecə vaxtı evdə nənəsi və babası ondan xəbərsizdi. 
“Axşam dostum Cavidgilə gedəcəyəm” deyib nənəsini və ba-
basını arxayın salarkən evdən çıxıb bir də geri qayıtmamışdı. 
Güllə səslərini eşitdiyi surətdə o da bu hadisəyə biganə qala 
bilməzdi. Şəhərdə nə baş verdiyini gözləriylə görmək üçün 
özünü bayıra-küçəyə atmaq istərkən yoldaşlarından biri onu 
səslədi:

- Getmə, Ülvi. Küçədə atışma var.
- Dayanın görək. Siz bayıra çıxmayın. Mən indi gəlirəm. 

Görüm həqiqi güllələrdir ya yox.
 Ülvi atılan güllələri müşahidə etmək məqsədilə küçəyə 

çıxdı. Artıq havada işıqsaçan güllələri seyr edəndən sonra 
anladı ki, bunlar elə-belə, boş güllələr deyil, həqiqətən də 
zəhərli güllələrdir. Bu güllələrin xüsusiyyəti ona hərbi xid-
mətdə olduğu müddətdə təlim prosesindən bəlli idi. İndi an-
ladı ki, bu güllələr xalqını, millətini qanına qəltan etməkdən 
ötrüdür. Təlaş içində dərhal AXC-nin qərargahına qayıtdı. 
Ülvinin rəngi ağappaq ağarmışdı. Qorxudan deyildi, həyə-
candan idi bu təlaş. Sifətində bir az da qəzəb var idi. Bunu o 
dəqiqə sezən cəbhədaşları birağızdan ona səsləndilər:

- Nə olub, Ülvi? Nə xəbərlə gəlmisən?
- Bunlar həqiqi, işıqsaçan güllələrdir. Mən əsgərlikdə 

olanda görmüşəm bu güllələrdən. Adamı sağ buraxmaz. Qə-
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tiyyən bayıra çıxmayn. Mən bu saat qayıdıram.
 Bunu deyən Ülvinin gözü masanın üstündəki səsucalda-

na sataşdı. Odur ki, səsucaldana əl atıb onu götürən kimi so-
vet əsgərlərinə etiraz səsini ucaltsın deyə sürətli addımlarla 
küçəyə çıxdı. 

 Ülvi bu anda səsucaldanı ağzına tutaraq sovet əsgərlə-
rinə səslənməyə başladı:

- Не убивайте моего народа. Они безоружны. Здесь 
женщины и дети. Отойдите, не стрельяйте свои пушки.*

 Elə bu zaman Ülvinin səsi gələn tərəfə yönələn tanklar-
dan ona sarı atəş açıldı. Onu yerindəcə haqlayan güllənin tə-
sirindən Ülvinin əlindəki səsucaldan yerə düşdü. Ona cəmi 
bircə güllə dəydi. O da çənəsinin sol tərəfindən girərək arxa-
dan ürəyindən dəlib havaya çıxdı. O güllə bircə anın içində 
Ülvinin bütün daxili orqanlarını zədələyərək ürəyində dərin 
bir yara açdı. Qanı axdıqca axdı Vətən torpağına. Dayanmaq 
bilmədi. Al-qan içində üzü üstə asfaltın üzərinə sərilərək bə-
dəncə zəif olduğundan elə bir andaca keçindi Ülvi. Onu ailə 
içində, qohum-əqrəba içində hər kəsdən çox istəyən bibisi 
Almaz isə bu ağrını canında hiss edərək birdən-birə qeyri ix-
tiyari qışqırmağa başladı:

- Ülvini vurdular!
 Saat 00:20 radələrində Ülvi Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 

Onun cəsədi küçənin ortasında qalıb tapdalanmasın deyə ta-
nışları tərəfindən gizlincə binalardan birinin blokuna salın-
mışdı. Əgər vaxtında o şəxs özünü bu əraziyə yetirib Ülvinin 
cəsədiylə rastlaşmasaydı onda üzdən iraq, sovet əsgərləri 

* Qırmayın mənim xalqımı! Onlar əliyalındırlar, silahsızdırlar! 
Burada qadınlar, uşaqlar var. Çəkilin, atmayın tankınızı, topunuzu!
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onun cəsədinin də izini itirə bilərdilər. Xoşbəxtlikdən, o şəxs 
Ülvinin cəsədini görüb tanımış və azğınlaşmış əsgərlərdən 
gizlədə bilmişdi...
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QANLI YOLLARDA OĞUL SORAĞINDA 

 Küçələrdə vahimə içində o tərəf-bu tərəfə qaçan şəhər 
sakinlərinin çığırtısı, tükürpədici ah-naləsi hələ də eşidil-
məkdə idi. Bu vaxt haradan gəldi, necə gəldisə qapılar və 
pəncərələr taqqataq döyülməyə başladı:

- Ay camaat, hamınız çıxın bayıra. Bizi qırırlar. Eşidir-
sinizmi? Bizi qırırlar. Evdə oturmayın. Tez olun, çıxın bayıra.

 Fürsət tapdıqca qaça-qaça aşağı mərtəbələrin qapı və 
pəncərələrini taqqıldadaraq evdə oturmuş dinc sakinləri 
imdada səsləyən küçədəki adamlar artıq sovet əsgərlərinin 
odlu silahıyla bayaqdan bəri gülləbarana məruz qalmışdılar. 

 Tanklardan yerə tökülüşən əsgərlər dərhal əlllərindəki 
avtomatı işə salaraq piyada vəziyyətdə küçələr boyu irəliyə 
doğru yeriməklə qarşısına çıxan insanları və evləri atəşə 
tutmaqda idilər. Əsgərlər beşmərtəbəli binaların qarşısına 
keçərək hər binanı 10-15 dəqiqə ərzində atəşə tuturdular. 
Eyvanlara yağdırılan güllələr pəncərələri qırıb içəri keçərək 
otağa sancılırdı, hətta bu odlu güllələr belə hallarda evlərdə 
yanğın da törədirdi. Küçə boyu hərəkət edən tanklar güllə 
səsinə eyvanlara çıxan adamlara projektorlar vasitəsilə boy-
lanaraq onları da gülləyə tuturdular. Eyvanlarda yıxılıb ye-
rindəcə qalanlar da az deyildi. Azğınlaşmış əsgərlər elə bilir-
dilər ki, bütün binalar, bütün evlər “ektremist”lərlə doludur. 

 Küçədəki insanların bir-birinə qarışmış ah-nalə dolu 
qışqırığı və güllə səsləri Bəşir kişini də eyvana çıxmağa vadar 
etdi. Əvvəlcə pərdəni aralayaraq pəncərəyə boylandı. Uzaq-
dan gələn güllə səsləri sanki qulaqlarında inlədi. Bəşir kişi 
anladı ki, bu saatlarda şəhərdə qızğın atışma gedir. Dərhal 
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evə keçdi. Səlimə arvad ərinə səsləndi:
- Nə olub, ay kişi?
- Şəhərdə atışma gedir. Vəziyyət yaman gərgindir. Mil-

ləti qırırlar. Bu Allahsaxlamış Orxan da harada qaldı görəsən?
 Səlimə xala təşvişə düşərək dedi:
- Səhər evdən çıxanda ona yalvardım ki, ay oğul, şəhər-

də qarışıqlıqdı, axşamdan evimizə dön. Hələ də gəlib çıxma-
yıb. 

 Səlimə arvadla Bəşir kişi eşitdiyi vurhavur, gülləbaran 
səslərindən evdə qərar tutmayıb o tərəf bu tərəfə vurnuxma-
ğa başladılar. Sanki içlərinə alov düşmüşdü. Səlimə güllə səs-
lərindən arabir əlləriylə qulaqlarını tutaraq, pəncərə tərəfə 
boylanıb, oğlunun yolunu gözləyirdi. Bəşir kişi evdə qərar 
tuta bilmədi. Asılqandan paltosunu və dəri papağını götürüb 
evdən tez-tələsik çıxmaq istədi. Ayaqqabılarını geyinə-ge-
yinə arvadına səsləndi:

- Mən Orxanın dalınca gedirəm. 
- Ay kişi, dayan görək bu vurhavurda hara gedəcəksən? 

Görmürsən, güllələr yağış kimi yağır. Hələ bir az gözlə, ara 
sakitləşsin, gedərsən.

 Bəşir kişi arvadının sözlərinə məhəl qoymayıb cəld 
tərpənişlə evdən çıxdı. Səlimə isə onu arxasınca səsləyə-səs-
ləyə qaldı.

- Ay kişi, hara getdin? Niyə məni eşitmədin? 
 Səsə qonşusu Fəxriyyə arvad çıxdı. Qapı qonşusunu təlaş 

içində görərkən soruşdu:
- Nə olub, Səlimə?
- Heç soruşma, ay qonşu. Nədir bu başımıza gələnlər?
- Ay qonşu, sən canın, ehtiyatlı ol, güllələr pəncərədən 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 123 ~~~~~~~~~~~

od kimi yağır. Mətbəxə girə bilmirəm. Pəncərəmiz çilik-çilik 
olub, döşəmə gilizlərlə doludur. Yazıq qız, qorxusundan səsi-
ni çıxarmır, gedib hamamda gizlənir.

- Bəs kişi evdə yoxdur?
- Yox, Lalə ilə ikimizik. Bəs sən necə?
- Mən də təkəm. Orxan səhərdən çıxandı. Heç günorta 

yeməyə də gəlməyib. O gedən gedib, üzünü görə bilməmişəm. 
Bəşir də evdə qərar tutmayıb, uşağın dalınca getdi. Bayaqdan 
ürəyim az qalır ki, partlasın. Ağlıma yüz cür fikir gəlir. 

 Fəxriyyə Səliməni təlaş içində görüncə dərdinə şərik çıx-
maq istədi:

- Səlimə, qapıda dayanma. Madam ki, təksən gəl bizə. 
Bizimkilər də o gedən gedib. Lalə bayaqdan sakitləşmək bil-
mir. Yazıq qız tir-tir əsir.

Səlimə arvad Lalənin halından nigaran qalaraq dedi:
- Götür qızı, gəl bizə.
 Bu həmin məktəbli Lalə idi ki, hər gün səhər tezdən 

məktəbə hazırlaşdığı vaxt həyətə düşüb instituta gedən qon-
şu oğlu Orxanın dalınca pəncərədən həsrətlə baxardı. Bu hə-
min Lalə idi ki, Orxanı hər kəsdən gizlin, dərin məhəbbətlə 
sevirdi. Lakin Orxanın bundan xəbəri yox idi. Məktəbli qızın 
ondan xəbərsiz eşqi cavabsız qalmışdı. Lalə bilirdi ki, qarda-
şı Çingizlə bərabər Orxan da küçə və meydanlardadır və hər 
ikisi də evə gəlməyiblər. Odur ki, zavallı qız hamama girərək 
qapını arxadan bağlayıb için – için ağlayırdı.

 Fəxriyyə Laləni də götürüb qapını kilidləyərək Səlimə-
gilin evinə keçdi. Səlimə hələ də təlaş içində öz-özünə deyin-
məyə başladı: 

- Allah eləməmiş birdən oğluma bir şey olar.
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- Ay qonşu, elə mən də sən vəziyyətdəyəm. Çingiz də 
dostuyla bərabər Salyan kazarması tərəfə gedib. Bilirəm ki, 
indi orda da vurhavurdu. Ona görə oğlumu geri qaytarmaq 
üçün kişini o tərəfə yolladım. Allah bilir ki, bu vurhavurda o 
kişi oraya necə gedib çıxa bilib.

- Eh, ay qonşu Allah hamımızın köməyimiz olsun. Allah 
övladlarımızı qorusun!

- Onsuz da sözə baxan deyillər ki. Biz nə qədər də desək 
ki, getməyin, guya sözümüzü eşidəcəkdilər? Çətin ki.

 Evdən sürətli addımlarla çıxan Bəşir kişi yaşadığı bina-
nın qarşısında dayanıb gözlərini dörd açaraq gecənin zülmə-
tində işıq saçan odlu güllələri bir qədər uzaqdan seyr etməyə 
başladı. Əvvəlcə gözlərinə inanmadı. Heç ağlına da gəlməzdi 
ki, nə vaxtsa belə bir mənzərənin şahidi ola. Öz-özünə dü-
şünərək durdu:

- Görəsən hansı yolla gedim ki, oğlumu axtara bilim? 
 Bəşir kişi bir qədər irəliyə doğru addım atmağa başladı. 

Daha düşünməyin vaxtı deyildi. Oğlunun başına gətirilənlər-
dən xəbərsizdi çünki. Qan qoxulu bu gecənin zil qaranlığın-
da yüzlərlə övladını axtaran atalardan biri də Bəşir kişiydi. 
Beynində min cür qara fikirlərlə güllələrdən yayınmaq üçün 
yol kənarında düzülmüş iri zibil yeşiklərinə tərəf getdi. Bu an 
əsgərlərdən biri onu görərkən avtomatı həmin səmtə yönəl-
dərək zibil yeşiklərini atəşə tutmağa başladı. Bəşir kişi isə 
az qala ürəyi ağzına gələ-gələ əyilib zibil yeşiklərinə sığındı. 
Zibil yeşikləri dəmirdən olduğundan xoşbəxtlikdən güllələr 
Bəşir kişidən yan keçdi. Gecənin qaranlığında asfalta köl-
gə salan kaskalı, əli avtomatlı əsgərlər Bəşir kişinin gözünə 
açıq-aydın görünürdü. Bəşir kişi həmin kölgələrin yox oldu-
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ğunu gözləyə-gözləyə zibillik küncündə qısılaraq qalmışdı. 
Həmin kölgələrin çəkildiyinə əmin olandan sonra ürəyi bir 
azca da olsun sakitləşdi. Kimsə yox idi ətrafda. Əsgərlər çəki-
lib getmiş, artıq başqa səmtə yol almışdılar. Odur ki, Bəşir kişi 
yoluna davam edə bilərdi. Gözləri uzaqdan gələn ağ rəngli 
Jiquli markalı bir avtomaşına sataşdı. Əlini havada yelləyərək 
avtomaşının dayanmasına işarə etdi. Sürücü maşını saxladı. 
Bəşir kişi tez-tələsik özünü maşına yetirərək cavan sürücüyə 
onu “11-ci Qızıl Ordu” meydanına aparmasını xahiş etdi:

- Oğlum, sən Allah, bağışla, yolundan elədim səni. İstə-
dim piyada gedəm. Gördüm ki, bu mümkün olan iş deyil. 

- Oturun maşına, dayı. Görək başımıza nə gəlir. 
- Sür, oğlum, sür. Milləti qırırlar.
 Bəşir kişi maşına oturdu. Sürücü maşını astadan idarə 

edə-edə söhbətə başladı:
- Şəhərdə bu saat maşın sürmək mümkün deyil. Mən 

özüm işdən yenicə qayıdıram evə. Növbədə idim. Bu əclaflar 
hara gəldi atırlar. Çalışmışam elə yolla gəlim ki, tanklarla qar-
şılaşmayım. Çünki nə qədər avtomaşın əzik-üzük olub. Üstlə-
rindən keçiblər axı.

- Yəni bu qədər azğınlaşıblar?
- Eh, dayı. Görürəm ki, dünya görmüş adama oxşayırsı-

nız. Məsəl var ki, qurdla dostluq elə, amma çomağı yerə qoy-
ma. Biz isə ömrümüz boyu qurdla dostluq eləmişik, amma 
əlimizə çomaq almağı unutmuşuq. Çox təəssüf. Bəs “11-ci 
Qızıl Ordu” meydanına niyə gedirsiniz? İndi orada qan su ye-
rinə axır.

- Oğlumu axtarmağa gedirəm. Səhər evdən çıxandı. O 
gedən gedib, evə qayıtmayıb. Anası da, mən də çox nigaran 
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qalmışıq.
 Sürücü maşını o qədər asta idarə edirdi ki, elə bil, hər an 

tanklarla qarşılaşacağını gözləyirdi. Birdən ardı-arası kəsil-
məyən gülllə səsləri lap yaxında eşidilməyə başladı:

- Deyəsən tanklar bu tərəfə gəlirlər. Dayı, mən sizi bu 
yolla apara bilməyəcəyəm. Hələ evə gedib sağ çıxa bilsəm 
böyük işdir. Yaxşısı budur ki, maşını saxlayaq, düşək, piyada 
gedək. 

 Bəşir kişi etiraz etdi:
- Yox, ay oğul, nə danışırsan? Piyada getsəydim, sənə 

niyə deyirdim.
- Ay rəhmətliyin oğlu, görmürsünüz tanklar üstümüzə 

gəlir? Mən maşını saxlamalı olacağam. Bu çaxnaşmada sürə 
bilmərəm daha. Evə də getsəm piyada gedəcəyəm. 

- Elə isə, get ay oğul. Allah amanında! Özündən muğa-
yat ol. Mən bir təhər gedib çıxaram meydana. 

 Sürücü maşını yol kənarında saxladı. Bəşir kişi maşın-
dan düşüb ayrı səmtə yol aldı. Sürücü isə maşının qapısını 
bağlayıb evlərinə tərəf getmək istəyirdi ki, 3-4 nəfər əli av-
tomatlı əsgər onun yolunu kəsdi. Əsgərlərdən biri sürücü-
yə tərəf gələrək onun qolunu burmağa başladı. Sürücünü 
vahimə bürüdü. Təkcə onlara “məndən nə istəyirsiniz?” su-
alını verə bildi. Əsgərlərdən digəri onu avtomatın lüləyi ilə 
ürəyi soyuyanadək döyməyə başladı. Bu insanasığmaz işgən-
cə metodundan həzz alan əsgərlərdən biri də vəhşicəsinə 
süngünü oğlanın böyrünə sancdı. Son zərbəni isə başından 
vurdu. Sürücü aldığı ağır bədən xəsarətlərindən ölümcül və-
ziyyətə düşəndən sonra huşunu itirib yerə sərildi. Əsgərlər 
erməni dilində nalayiq söyüşlərlə oğlanı təhqir edib, onun 
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öldüyünü zənn edərək çəkilib getdilər. Uzaqdan bu mənzərə-
ni seyr edən Bəşir kişinin ürəyi qana döndü. Qarşıya doğru 
irəliləyərək oğlanı əsgərlərin əlindən xilas etməyə cürəti 
çatmadı. Çaşqınlıq içərisində yerindəcə donub qalmışdı. Göz 
yaşları içinə axdı. Ürəyində özü-özünü məzəmmət etməyə 
başladı. Ona elə gəldi ki, sürücü yerindəcə canını tapşırmış 
və bu cavanın ölümünə özü bais olmuşdur. Dodaqları qorxu-
dan güclə aralandı və öz-özünə deyinməyə başladı:

- Ay əclaflar, necə qıydınız o cavana? Günah məndə 
oldu. Qoymadım ki, öz yoluyla getsin. İndi bəlkə evlərinə çat-
mışdı.

 Birdən yatdığı röyadan qəfil ayılan kimi olaraq öz-özünə 
sual verdi:

- Bəs Orxan, mənim oğlum? Görəsən onun başına nələr 
gəldi? İlahi, sən özün qoru oğlumu!

 Bəşir kişi bilmirdi ki, oğlu haqqın rəhmətinə qovuşaraq, 
bu gecə Şəhid olub. Bəlkə də ağlına bunu gətirməzdi. Odur ki, 
səkilərlə qaranəfəs halda yeriyə-yeriyə üzü Tbilisi prospek-
tinə tərəf yol aldı. Öncə Tbilisi prospektinə, oradan da “11-
ci Qızıl Ordu” meydanına getməyi nəzərdə tutmuşdu. Lakin 
Bəşir kişinin üz tutduğu bu yolun hər addımı qan-qadayla, 
ölüm kabusu ilə dolu idi. Baş alıb getdiyi yollarda oğlunu 
axtaran ata bəlkə də haraya getdiyinin fərqində deyildi. Bu 
gecə onu qanlı-qadalı yollara salmağa vadar edərək içini par-
çalayan müdhiş bir ağrı idi. Oğlunun sorağıyla qanlı yollarda 
addımlayan ata gecənin zülmət qaranlığında hara desələr, 
iməkləyə-iməkləyə, sürünə-sürünə də olsa mütləq getməli 
idi. Çünki gözünün ağı-qarası, cəmi bircə oğlu var idi. O da 
nə yazıqlar ki, qarğa-quzğuna yem olmuşdu. Amma Bəşir ki-
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şinin ağlına belə gəlməzdi ki, Orxanı tapa bilməsin. Ümidsiz 
bir ümid qəlbində çıraq olub yanırdı...

 Bəşir kişi bir təhər Tbilisi prospektinə gəlib çatanda 
qara asfalt üstünə sərilmiş nə qədər yaralı, nə qədər canını 
tapşıran gördü. Havadan zəhərli qazların qoxusu gəlirdi. Bo-
ğazına doladığı şarfıyla burnunu tutaraq öskürməyə başla-
dı. Ütələk-ütələk o tərəf bu tərəfə qaçışan cavanlara kömək 
etmək istədi. Lakin bir anlıq oğlunu unutdu elə bil. Qərarı 
gəlmədi yoluna davam etməyə. Qollarını çırmalayıb ağaclıq 
tərəfə düşərək soyuq asfaltın üstündə can verən yaralılara 
yanaşdı. Bir neçə nəfərin köməkliyi ilə onları bir-bir yerdən 
qaldırıb yol kənarında dayanan avtobusun içinə yerləşdirdi. 
Bu avtobus sürücüsünün işi hadisə başlayandan bir-birinin 
ardınca gətirilən yaralıları xəstəxanalara daşımaqdan ibarət 
idi. Hələ ki, fürsət var ikən bacardığı qədər bu işin öhdəsin-
dən gələ bilmişdi.

 Bu zaman növbəti yaralını yerdən qaldırmaq istəyəndə 
onu Orxana bənzətdi. Əvvəlcə elə bildi ki, sayıqlayaraq can 
verən bu gənc oğlan onun ciyərparasıdır. Xeyr, yanılmışdı, əl-
bəttə. Elə bu andaca birdən ayılaraq yadına düşdü ki, necə 
olursa-olsun oğlunu axtarıb-tapmalıdır. Yoxsa arvadına nə 
cavab verəcək? Həm də ata ürəyidir axı. Oğlu ortalıqda olma-
dığı halda buna necə rahat ola bilərdi? Bu minvalla “11-ci Qı-
zıl Ordu” meydanına tərəf üz tutdu. Gecənin qaranlığında gül-
lələr altında piyada yol getmək hər kişinin işi deyildi. Odur ki, 
bacardığı qədər arxa binalar vasitəsilə çox çətinliklə də olsa 
qərar tutduğu ünvana çatmalı idi. Bu zaman ayağı büdrədi, 
yıxılan kimi oldu. Amma yıxılmadı, səndirlədi bir an. Ayağına 
dəyən armatur parçası onu karıxdırmışdı. Əyilib onu asfaltın 
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üstündən götürəndə gözlərinə yerə səpələnmiş çoxlu sayda 
trasser güllələr sataşdı. İstədi birini yerdən götürsün, əvvəl-
cə buna ürəyi gəlmədi. Lakin bir qədər soyuqqanlı olmağa 
çalışdı. Marağa düşərək gilizin birini yerdən götürüb o üz bu 
üzünə çevirərək diqqətlə baxmağa başladı. Təəccüblə öz-ö-
zünə pıçıldadı:

- Görəsən bu güllələr burada hansı bədbəxtin bədənini 
dəlmə-deşik edib? Yox, bunlar elə-belə gülləyə oxşamır. Əl-
bəttə ki, adamı sağ qoymaz. Kimə rast gələrsə içini o ki var 
parçalayıb dağıdar, hələ üstəlik o yana da keçər. Ay Allah, 
özün qoru mənim balamı bu zəhərli güllələrdən, özün qoru, 
Ya rəbb, özün qoru!

 Bəşir kişi təşviş içində gilizi yerə tullayaraq yoluna da-
vam etdi. Hardan biləydi ki, etdiyi duaların daha bir faydası 
olmayacaq. Hardan biləydi ki, ciyərparası artıq bir neçə saat 
bundan əvvəl qanlı meydanda o zəhərli güllələrin məsum 
qurbanlarından birinə çevrilmişdir. Əlacsız qalan ata yol 
boyu ürəyini yeyə-yeyə dualarını əsirgəmirdi. Beləliklə, min 
cür əzab-əziyyətlə özünü “11-ci Qızıl Ordu” meydanına yetir-
di. Qanlı gölməçəni andıran bu meydan Bəşir kişinin içindəki 
dərdini birə-beş artırdı. Qan gölündə üzən cavanların cəsəd-
ləri bir-bir gözlərinə dəydikcə əlləriylə başını tutaraq ürəyi 
az qalırdı ki yerindən çıxsın. Lakin iradəsini qırmamalı, əz-
mini, dəyanətini daha da möhkəm saxlamalı idi. 

 Bu zaman uzaqdan eşidilən tükürpədici qışqırıq səsi Bə-
şir kişini daha da təşvişə saldı. Səs gələn tərəfə boylanaraq 
nə baş verdiyini anlamaq istədi. Bir də gördü ki, orta yaşlı, 
başı yaylıqlı, kök bir qadın ağlayıb-fəryad edə-edə ona tərəf 
gəlir. İki cavan oğlan da qadının qolundan yapışaraq onu sa-
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kitləşdirməyə çalışır. Bəşir kişi dözməyib irəliyə yüyürdü. 
Qadından nə baş verdiyini öyrənmək istədi. Lakin qadının 
kiminsə sualına cavab verəsi halı yox idi. Bəşir kişi də sualı-
nın cavabını tapmışdı artıq. Qadın əlləriylə başına döyə-döyə 
qışqırırdı:

- Gözlərimin qabağında iki oğlumu vəhşicəsinə öldür-
dülər. Nə deyəsən bu qaniçənlərə. Ay Allah bu zülümü yerdə 
qoyma!

 Bəşir kişi əlini ağzının üstünə apararaq qadının halına 
ürəkdən acıyırdı. Yanındakı cavanlar arabir “Sakit ol, xala” 
deyərək qadına təsəlli verməyə çalışırdılar. Bəşir kişinin isə 
buna cürəti yox idi. Çünki gecənin bu vədəsində onun özünə 
təsəlli verən lazım idi. Qadın isə özünü didib-tökür, var gü-
cüylə o ki var qışqıraraq dururdu. Ağlayıb-fəryad edən ananı 
sakitləşdirmək qeyri-mümkündü. Gözləri qarşısında iki ba-
lasının əzab-əziyyətlə canı çıxmışdı. Buna ürək dözərdimi? 
Əsla!
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 “OLIMP” TƏRƏFDƏ ÇAXNAŞMA

 Bu gecə işdən evə yorğun gəlməsinə baxmayaraq Əliyu-
sif dayı da hər kəs kimi şəhərdə danışılan söhbətlərdən xə-
bərdar idi. Küçələrdə toplaşan cavanlara yazığı gəlirdi. Amma 
onu da bilirdi ki, bu riyakar imperiyaya etibar yoxdur. İstədi-
yi zaman silaha sarıla bilər. Eşitdiyi güllə səslərindən evdə 
ailə üzvlərinin diksinməsinə baxmayaraq, Əliyusif dayı dər-
hal küçəyə çıxmaq istədi. Çünki bayaqdan bəri fikri küçələr-
də lövbər salan cavanların yanında idi. Onları isə fikrindən 
döndərmək qeyri-mümkündü. Əliyusif dayı qapıdan çıxmaq 
istəyəndə həyat yoldaşı Elmira onun qarşısını kəsərək yalva-
rışla səsləndi:

- Ay Əliyusif, hara gedirsən? Balalarını yetim qoyma.
 O isə başını bulayaraq dedi: 
- Heç xəbərin varmı ki, bu saat cavan uşaqların hamısı 

küçələrdədir. Onlara yazığım gəlir. 
 Əliyusif dayı bunu deyib sürətli addımlarla evi tərk edib 

küçəyə çıxdı. 
 Əliyusif dayının evi Xəzər Kinoteatrı yaxınlığında yer-

ləşən Kaspar xəstəxanasının yanında idi. Odur ki, küçəyə 
çıxan kimi qarşısında gördüyü yaralılara yardım əlini uzat-
maq istədi. Onları bir neçə nəfərin köməkliyi ilə yerdən götü-
rüb “Təcili yardım” maşınına qoyaraq Kaspar xəstəxanasına 
çatdırdı. Beləliklə bu minvalla Əliyusif dayı bu müdhiş gecə-
də ürəyi ağraya-ağraya nə qədər yaralı daşıdı xəstəxanaya. 
Nəhayət ki, əsgərlərlə üz-üzə gələrkən dözməyib qəzəblə on-
lara səsləndi: “Чтобы вздохли ваши матери и сестры”. Что 
вам сделали эти молодые люди? Почему вы стреляете на 
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них?*

 Bu zaman avtomatdan tuşlanan odlu güllələrdən biri 
Əliyusif dayının ürəyinə dəydi. Lakin “Təcili yardım” maşını 
gələnəcən yerindəcə keçindi...

 “Olimp”in binasının altında bir vurhavur vardı ki, gəl 
görəsən. Bu binada yaşayan utancaq, sakit təbiətli, ucaboy, 
ötkəm baxışlı, bığlı bir oğlan əlində təsbehini oynada-oynada 
küçədən gələn güllə səslərinə qulaq verəndən sonra eyvana 
çıxıb nə baş verdiyini bilmək istədi. Yaşı 28-i adlasa da hələ ki 
evlənməmişdi. Evin böyük övladı olsa da “Subaylıq sultanlıq-
dır” deyirdi. Kiçik qardaşı onu qabaqlamışdı. Ailə üzvlərinin 
dəfələrlə israr etməsinə baxmayaraq, evlənmək barədə hələ 
ki düşünmürdü. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bi-
tirmişdi. Zavodların birində fəhlə işləyirdi. 

 Bu axşam da işdən evə yorğun gəlmişdi Azad. Şalvarının 
cibindən siqaretini çıxarıb əlində tutduğu kibritlə onu alış-
dıraraq eyvandan küçəni seyr etməyə başladı. Onun təbiəti 
belə idi. Evdə ailə üzvlərindən heç kimin yanında siqaret çək-
məzdi. Bunu özünə ar bilərdi. Bu gecə də belə oldu. Onların 
eyvanı düz yola baxırdı. “Olimp” mağazasının ətrafında düşən 
çaxnaşmanın səs-küyü, hay-harayı, qışqırtısı, eyvanlara yağ-
dırılan işıqsaçan güllələrin müşayiəti altında açıq-aydın eşi-
dilməkdə idi. Odur ki, iki oğul, bir qız anası olan Solmaz ana 
böyük oğlu Azadın eyvana çıxmasından narahat oldu və buna 
mane olmaq üçün qapı dalında dayanıb onu içəri səslədi:

- Azad, gir içəri. Güllə atırlar.
 Azad bunun həqiqət olacağına heç cür inanmaq istəmir-

* Görüm sizin ananız və bacınız gəbərsin. Bu cavanlar sizə nə 
ediblər ki, onlara atəş açırsınız?
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di. Ətrafa göz gəzdirsə də yağış kimi yağdırılan güllələrin boş 
olduğunu zənn etdi:

- Ana, inanma, boş, rezin güllələrdir atırlar. Milləti 
qorxutmaq üçündür bunlar. 

 Solmaz ana isə təlaş içində idi. Hər dəqiqənin öz hökmü 
olduğundan güllələrin sıçrayıb içəri keçəcəyindən də şübhə 
etmirdi. Elə bil ürəyinə nə isə damıbmış ananın:

- Necə yəni boş güllələrdir, görmürsən işıq saçır?
 Azad bu zaman eyvandan çıxıb qapının cəftəsini çəkərək 

otağa daxil olmaq istəyəndə Solmaz ana qışqırdı.
-  Azad, yat yerə. 
 Evdə ailə üzvləri hamısı yerə yatdı. Elə bu anda qapıdan 

içəri sıçrayan odlu güllələrdən bir neçəsi divara və döşəməyə 
sancıldı. Güllələrin aram verildiyi anda ana başını qaldıraraq 
Azada səsləndi:

- Azad, qalx ayağa, təhlükə sovuşdu.
 Lakin Azaddan səs çıxmadı. Ana bir də səsləndi:
- Azad, eşidirsən məni? Təhlükə sovuşdu, qalx ayağa.
 Üstündən bir az keçdi. Azaddan yenə də səs çıxmadı ki, 

çıxmadı. Çünki o, ayağa qalxa bilmirdi. Üzü üstə döşəməyə 
sərilmişdi. Azadın zarafatcıl olduğunu yaxşı bilən Solmaz ana 
elə zənn etdi ki, oğlu onunla zarafat edir. Nəhayət ki, Azadın 
bacısı Yeganə səsləndi:

-Azad, niyə cavab vermirsən? Yoxsa bizimlə zarafat edir-
sən?

 Yenə də ondan səs çıxmadı. 
 Bu zaman xalası səsləndi. Bəlkə ona cavab verər deyə:
- Azad, bəsdir bizimlə zarafat etdin, daha qalx ayağa. 
 Azaddan bir cavab ala bilməyən ailə üzvləri təəccübün-
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dən bir-birinin üzünə baxa-baxa quruyub qalmışdılar. Sol-
maz ananın ürəyi dözmədi. Elə bu zaman döşəməyə əyilib 
Azadın üzünü döndərmək istərkən nə görsə yaxşıdır? Oğlu 
al-qan içindədir. O, elə bircə güllədən döşəmənin üstündəcə 
canını tapşırmışdır. Azad bu səbəbdən anasının və xalasının 
çağırışına cavab verə bilmirdi. Otağa sancılan güllələrdən 
biri onu üzüüstə haqlamışdı. 

 Çarəsiz qalan Solmaz ana bir başına döydü, bir də dizinə. 
Oğlunu qucaqlayan ana qışqırıb fəryad etməyə başladı. 

- Ay, aman! Azadım toysuz getdi... 
 “Olimp”tərəfdə isə çaxnaşma getdikcə şiddətlənirdi...
 Bir neçə saat bundan öncə hamamdan çıxıb meyda-

na gələn Eldar da dostu Fərhadla yanaşı bayaqdan bəri bu 
ərazidə idilər. Güllələrin hara gəldi tuşlandığı vaxtda Eldarla 
Fərhad çaşqınlıq içərisində o tərəf bu tərəfə qaçıb sığınmaq 
üçün yer axtarırdılar. Güllədən yayınmaq üçün hər iki dost 
binalara tərəf qaçarkən qəfil rus əsgərləriylə üz-üzə gəldilər. 
Güllə bu anda Fərhadı yox, Eldarı yaxaladı. Özü də düz ürə-
yinin başından. Fərhad yaralı Eldarı qucaqlayıb bir təhər bi-
naların divarlarının dibi ilə apararaq blokların birinə saldı. 
Eldarın ürəyinə tuşlanan güllə onun qulağından çıxmışdı. 
Odur ki, Eldarın qulağı cırılmış, onu qan götürmüşdü. Fər-
had qapıları döyməyə, yaralı dostu üçün yardım istəməyə 
başladı. Xoşbəxtlikdən qonşuların birində həkim yaşayırmış. 
Evdən tibbi avadanlıqları götürüb gələcəyini söyləyən həkim 
Fərhadı arxayın saldı. Fərhad da yaralı Eldara kömək gələcə-
yindən arxayın olarkən -“Darıxma, Eldar, bu saat həkim gə-
lir” - deyərək ona təsəlli verməyə çalışırdı. Lakin həkim özü-
nü Eldara yetirənə qədər artıq iş işdən keçmiş, Eldar canını 
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tapşırmışdı. 
 Eldar nə biləydi ki, zavodda fəhləlik edə-edə alın təriylə, 

böyük zəhmətlə qazandığı pulları İdman İnstitutuna daxil ol-
maq üçün daxıla yığdığı halda onun ehsanına qismət olacaq-
dı. Sanki Eldar Şəhidliyini öncədən duyubmuş. 

 Eldar blokun ağzındaca dostu Fərhadın qucağında ke-
çinib Şəhidlik məqamına çatmağında, 123 nömrəli avtobus 
isə səhərdən təlatümlə ora-bura şütüyərək yeyin-yeyin ya-
ralı daşımağındadır. Avtobusun sürücüsü Rüstəm bu gün 
səhərdən axşamadək növbədənkənar iş başında idi. Atası 
Şahvələd kişi bir neçə gün bundan əvvəl oğluna istədiyi qızın 
“həri”sini yenicə almışdı. Yaxın günlərdə nişan taxılıb, toy tə-
darükü görüləcəkdi. Bu gecə də evdə anası Rüstəmdən niga-
ran olduğu halda indi o qız da ondan nigaran idi və Rüstəmlə 
nişanlanacağı xəyalı ilə yaşayırdı. Yaralı üstünə şütüyən 123 
nömrəli avtobusun qabaq və arxa qapıları birdən açılmağa 
başladı. Rüstəm özü tək boy-buxunlu, yaraşıqlı, qıvraq ca-
vanları yaralı vəziyyətdə, al qan içində görərkən ürəyi buna 
dözmədi. Pəncərədən başını çıxarıb var-gücüylə qışqıraraq 
onlara səsləndi:

- Ay camaat, tez olun, doluşun içəri.
 Yaralılar necə gəldi özlərini avtobusun içinə atıb bir-biri-

nin üstündə yerə uzandılar. Rüstəm bir də gördü ki, qarşısın-
da dayandığı “Olimp” mağazasının yanındakı küçə ilə yara-
şıqlı, ucaboy, bığlı, arıq bir oğlan başıaşağı vəziyyətdə yuxarı 
səmtə irəliləyir. Rüstəm onu yaxşı tanıdı. “Zümrüd” restora-
nında işləyən aşpaz dostu və həmyaşıdı Namiq idi. Onunla 
çoxdan tanış idilər. Bilirdi ki, etibarlı, xeyirxah oğlandır, onu 
heç vaxt dar ayaqda buraxmaz. Odur ki, yaralıların çoxluğun-
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dan Rüstəm onu arxadan səsləyərək yolundan saxlamağa 
məcbur oldu.

- Namiq, ay Namiq!
 Adını eşidən Namiq yolunun səmtini dəyişərək çönüb 

arxaya boylandı. Dostu Rüstəm təlaş içində ondan kömək 
istəyirdi:

- Gəl, bura, mənə kömək et. Yaralı çoxdur. 
 Namiq Rüstəmin çağırışına etiraz etmədi. Gəlib özünü 

ondan imdad diləyən dostuna yetirdi:
- Rüstəm, burada neyləyirsən?
- Bu gün növbədənkənar iş başındayam. Görürsən də, 

yaralı çoxdur. Kömək lazımdı. 
 Namiq ağır yaralıları yerdən götürüb avtobusa qoydu. 

Daha yubanmaq vaxtı deyildi. Dostu Rüstəmlə bərabər yara-
lıları xəstəxanaya çatdırmalı idi. Rüstəm avtobusu işə salan 
zaman hiss etdi ki, böyrünə haradansa elə bil fişəng düşdü. 
Bədəninə istilik yayılmağa başladı. Əvvəlcə güllənin təsirini 
hiss etmədi. Lakin onun böyrünə tuşlanan güllə işini çoxdan 
görmüşdü. İçində yanğı hiss edən Rüstəm bu an ağır nəfəs 
almağa başladı:

- Bu nədir? Yanıram elə bil.
 Rüstəmin yaralandığını duyan konduktor avtobusun 

içiylə sürünə-sürünə onun yanına gəlib dedi:
- Rüstəm sənə nə oldu?
- Elə bil, yaralanmışam.
 Konduktor Rüstəmi gözdən keçirərkən onun böyründən 

qan axdığını görən zaman dəhşətə gəldi. 
- Sən doğrudan da yaralanmısan, Rüstəm. Qoy mən sü-

rüm.
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- Yox. Necə olursa olsun özümüzü bir təhər xəstəxana-
ya çatdırmalıyıq. 

 Sükanı əlindən buraxmayan Rüstəm ürəyinin başını 
yandırıb-yaxan gülləyə təslim olmamalı idi. Odur ki, yaralı 
vəziyyətdə avtobusu Semaşkoya kimi sürməyə davam etdi. 
Yarı yolda Rüstəmin idarə etdiyi avtobus sovet əsgərlərinin 
hədəfinə tuş gəldi. Əsgərlər avtobusun qarşısını kəsərək onu 
gülləbarana tutdular. Hər tərəfdən dəlmə-deşik edilən avto-
busun şüşələri çilik-çilik olaraq ovulub yerə töküldü. İçəri-
dəki yaralılardan kimisi can verir, kimisi isə artıq dünyasını 
dəyişmişdi. Güllə Rüstəmin dostu Namiqdən də yan keçmə-
mişdi. Rüstəm isə özü ağır yaralı vəziyyətdə ikən sağ qalan 
yaralıları Semaşko xəstənasına çatdırarkən özü də orada ca-
nını tapşırdı. 

 Rüstəmin avtobusunda canını tapşıran Namiqin sorağıy-
la Şərqiyyə ananın gözü yollarda qalmışdı. Saat 9 oldu Na-
miq gəlmədi, 10 oldu Namiq gəlmədi, 11 oldu, 12 oldu Namiq 
gəlmədi. Güllələr eyvana doldu çaxnaşmanın qızğın saatla-
rında, amma hələ də Namiq gəlib çıxmadı. Şərqiyyə ana qapı-
nı açıb eyvana çıxanda gözlərinə inanmadı.Yerə səpələnmiş 
gilizlərin əlindən eyvanda ayaq basmağa yer yox idi. Elə bil, 
kisələrlə, torbalarla dolu gilizləri qəsdən eyvana boşaltmış-
dılar. Şərqiyyə ananı yerindəcə heyrət hissləri bürüdü: “Bu 
qədər də güllə olar? Elə bil, bütün güllələri bizim eyvana 
doldurublar.” Gözləri oğlunun yolunda qalan Şərqiyyə ana-
nın ürəyi az qalırdı yerindən çıxa. Çünki gözünün ağı qarası, 
yeganə oğlu və üç qızının bircə qardaşı Namiq hələ də gəlib 
çıxmamışdı. Şərqiyyə ana özünü qınayaraq dururdu. Çünki 
hər səhər ciyərparasını “Allah, Məhəmməd Ya Əli” sözləriylə 
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yola salardı. Amma bu gün isə bu sözləri Namiqin arxasınca 
deməyi unutdu nədənsə. Düz 10 gün bundan qabaq Namiqin 
qapıdan çıxarkən ona dediyi sözləri xatırladı:

- Ana, birdən mən ölsəm, sən neylərsən?
- Allah eləməsin, oğlum, bu nə sözdür deyirsən? Səni 

istəməyənlər ölsün.
- Ana, mənə deyirlər ki, səni 10 gündən sonra odlu si-

lahla öldürəcəklər. 
 Şərqiyyə ana Namiqin bu sözlərinə əsəbiləşmişdi.
- Onu sənə deyənlər qələt eliyir. Sən onların sözünə fi-

kir vermə, oğlum. Nişanını da edəcəyik, toyunu da. Və hər şey 
ürəyin istəyən kimi olacaq, inşallah. 

 Gecənin qaranlığında Şərqiyyə ana oğlunu axtarmaq 
üçün küçəyə çıxdı. Çarəsiz qalan ana baş götürüb hara getdi-
yinin fərqində deyildi...
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 CAVAD QƏMLININ QƏMLI AQIBƏTI 
 
Cavadı diri şəkildə küçələrarası arxa yollarla lazım olan 

ünvana çatdıran sürücü onu ehmallıca maşından götürərək 
ehtiyatla xəstəxanaya doğru apardı. Elə bu zaman pəncərə-
dən boylanan həkimlərdən bir neçəsi xəstəxanaya yaralı 
gətirildiyini görən kimi dərhal aşağı düşdülər. Onlar Cavadı 
özləri ilə gətirdikləri xərəyə yerləşdirərək çoxlu sayda qan 
itirdiyini biləndən sonra onu xəstəxananın 3-cü mərtəbəsinə 
qaldırdılar. Xəstəxananın aşağı mərtəbələri bir neçə saat ər-
zində tutulduğundan həkimlər xəstəni ən yuxarı mərtəbəyə 
çıxarmağa məcbur oldular. Cavadı hər cəhddə tərpətmək 
onun get-gedə qan itirməsinə səbəb ola bilərdi. Odur ki, hə-
kimlər onun paltarının qan selinə bulaşdığını görərkən, ön-
cədən dayanmadan axan qanın qarşısını almaq üçün təcili 
surətdə əl-ayağa düşdülər.

 Tibb institutunun tələbə qızları hərəsi bir palatada ağır 
yaralı xəstələrin başının üstünü kəsdirmişdilər. Dəridən-qa-
bıqdan çıxaraq onlara qan verməyə çalışırdılar. Çünki xəstələr 
olduqca qan itirdiyindən onların çoxlu miqdarda qana ehti-
yacı var idi. Bəzi xəstələrə qan çatışmadığından həkimlər 
çarəsizlikdən xəstənin öz qanını təmizləyib duruldaraq təzə-
dən özünə vurmağa məcbur olmuşdular. Çünki yaranmış 
ağır və gərgin vəziyyət yalnız bunu tələb edirdi. Bakının bü-
tün xəstəxanalarına yaralı axını davam etməkdə idi. Onları 
müayinə etmək və ilk növbədə təcili yardım göstərmək üçün 
həkim sayı kifayət etmirdi. Odur ki, qeyri tibbi sahələr üzrə 
xəstəxanaya çağırılmış tibb işçilərinə də dar məqamda bö-
yük ehtiyac duyulurdu. 
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 Həkimlər Cavadı 3-cü mərtəbəyə qaldırandan sonra onu 
4-cü palataya yerləşdirdilər. Ona təcili surətdə qan vermək 
lazım idi. Həkimlərdən biri Cavada qan lazım olduğunu digər 
palatadakı tələbə qıza bildirərkən onu 4-cü palataya çağırdı. 
Gənc qız tez- tələsik özünü Cavadın palatasına yetirdi. Lakin 
bu zaman qəfildən xəstəxanaya hücum edən rus əsgərlərinin 
amiranə səsləri eşidilməyə başladı. Bundan təşvişə düşən 
həkimlər gözlərini döyərək çaşbaş qaldılar. Əli avtomat-
lı rus əsgərləri həkimləri hədələyərək xəstələrə qan verən 
gənc tələbə qızların üstünə bağıra-bağıra heç kəsə qan ver-
məmələrini tələb etdilər:

- Категорически запрещено сдаватъ кровъ ране-
ным! Если кто-то сдаст кровъ раненым, мы будем стре-
лятъ его.*

 Qorxudan səsini çıxarmayan qızlar yerlərindəcə do-
nub qaldılar. Bütün palatalara silahlı basqın edən əsgərlərin 
qorxunc səsləri xəstəxananı bürümüşdü. Azğınlaşmış rus əs-
gərləri yaralıların başı üstündə yardım göstərən həkimlərə 
hər vasitə ilə mane olmağa çalışırdılar. Onlar xəstələr üçün 
lazım olan çoxlu miqdarda iynəni, dərmanı və ya digər tib-
bi avadanlıqları tibb işçilərinin əllərindən vəhşicəsinə qapır, 
yaralılar üçün qurulmuş sistemləri təpiklə yerindən qoparıb 
atdılar. Sonra amansızcasına xəstəxananın bütün işıqlarını 
söndürdülər. Əsgərlər yaralıları iynə, dərmansız qoymaqla 
onların can vermə səhnəsini öz gözləriylə görmək istəyir-
dilər. Ağlasığmaz vəhşiliklər törətməkdən doymayan rus və 
erməni hərbçilərinin başlıca məqsədlərindən biri də yaralı-

* Yaralılara qan vermək qəti qadağandır! Əgər kimsə yaralılara 
qan verərsə onu güllələyəcəyik.
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ları xəstəxana çarpayısında yatdıqları yerdə avtomatla, sün-
güylə, bıçaqla və ya müxtəlif tipli kəsici alətlərlə qətlə yetir-
mək idi. Hətta bunu etməkdən də çəkinmədilər.

 Cavada qan verməyə tələsən tələbə qız isə hərbçilərin 
hücumundan sonra qorxudan əl saxlayaraq bayaqdan ye-
rindəcə donub qalmışdı. Bütün vücudu tir-tir əsən qızcığaz 
həyəcanla bu vəhşilərin palataları tərk etməsini gözləyirdi. 
Onlar isə xəstəxanada öz istədikləri kimi hərəkət etməkdə 
idilər. Hətta bir az bundan əvvəl qonşu palatada bir yaralıya 
qan verən tibb bacısını əlindən yaralamışdılar. O biri palata-
ya keçəndə isə digər tibb bacısını elə yerindəcə avtomatdan 
atəş açaraq qətlə yetirmişdilər. Bu kimi insanayaraşmaz səh-
nələri öz gözləriylə görən Cavadın isə simasından nifrət hissi 
yağırdı. Lakin bağrının başında inləyən yaralar buna imkan 
vermirdi ki, tələbə qızın başının üstünü əzrayıl kimi kəsmiş 
bu qaniçənlərə yerindən qalxaraq öz yumruğunu göstərsin. 
Hikkəsindən az qala bağrı çatlayırdı. Yalnız qaniçən sovet əs-
gərləri çəkilib gedəndən sonra tibb işçiləri Cavada qan verə 
bildilər. 
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AL QANA BOYANMIŞ NIŞAN ÜZÜYÜ

 Qırmızı imperiyanın azğınlaşmış hərbçiləri gecənin qa-
ranlığında başını itirmiş insanlar arasında vahimə yaratmaq 
üçün bəzən öz əlləriylə güllələdikləri cəsədlərə od vurub 
əzilmiş maşınların altına atırdılar. Əli kameralı fotoqraf və 
operatorlar güllə yağışından yayınmaq üçün o tərəf bu tərəfə 
vurnuxur, maşınların altındakı cəsədləri lentə alsınlar deyə 
hər cür canfəşanlıq göstərirdilər. 

 Od vurulub yandırılaraq qap-qara qaralmış cəsədlərin 
qalıqlarını hər tərəfi qapalı xüsusi hərbi maşınlara yığmışdı-
lar. Əvvəlcədən keçirilmiş hərbi təlimata əsasən ölülərin sayı 
bilinməsin deyə bu cəsədlər yandırılıb məhv edilməli idi.

 Bir az bundan qabaq izdiham içində Orxanı itirən İlahə 
isə yaxın məsafədən əli avtomatlı əsgərlər tərəfindən ona 
açılan atəş nəticəsində güllələrdən yayınmaq üçün qaçmağa 
çalışarkən ayağı burxularaq asfaltın üstdə yıxılmışdı. Gül-
lə ondan yan keçmişdi. Lakin havaya buraxılmış zəhərli qaz 
bombalarının təsirindən yerdəcə huşa getmişdi. Xoşbəxtlik-
dən tankın altında qalmamış, yol kənarına, ağacların arasına 
düşmüşdü. Ondan bir az aralıda sifətinə qan çilənmiş gənc 
bir oğlanın cəsədi uyumaqda idi. Qaçhaqaçda gözündən al-
dığı bircə güllə yarasının təsirindən özünü ağacların arasına 
vermək istəyən oğlanı güllələr ikinci dəfə arxadan haqlamış-
dı. Yerdə qan izləri olduğundan kimsə İlahəni ölmüş zənn 
edərək “Təcili yardım” maşınının gəldiyini görən kimi dərhal 
onu nişan vermişdi. İlahə də bir neçə dəqiqə qara asfalt üzə-
rində huşsuz vəziyyətdə yıxılıb qalmışdı. Köməyə gələnləri 
gülləyə tutan sovet əsgərləri heç kəsi yaralılara yaxınlaşma-
ğa imkan vermirdilər. Yaralılara köməyə gələn insanların ək-
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səriyyəti amansızcasına öldürülürdü. Meydan cavanlarından 
iki nəfər buna əhəmiyyət vermədən gülləbaran altında ağac-
ların arasıyla başlarını əyə-əyə, gizlənə-gizlənə yüyürərək 
özlərini hərəkətsiz vəziyyətdə qalan İlahəyə yetirmişdilər. 
Onlar İlahəni huşsuz vəziyyətdə görərkən nəbzini yoxlayan-
dan sonra, ehtiyatlı tərpənib bir təhər onu aradan çıxararaq 
“Təcili yardım” maşınına doğru qaçırmışdılar. İlahə vaxtın-
da xəstəxanaya çatdırılmasaydı canını elə maşındaca tapşı-
ra bilərdi. Meydana buraxılan qaz bombalarının təsirindən 
zəhərlənmiş, barmağındakı üzük isə asfalt üzərinə çilənmiş 
Şəhid qanlarına boyanmışdı. 

 Bir az bundan əvvəl Salyan kazarmasının qarşısında-
kı vurhavurda nişanlısından ayrı düşən İlahə xəstəxanaya 
çatdırılarkən yarıyuxulu vəziyyətdə idi. Daxili orqanlarına 
siraət etmiş zəhərli tüstünün təsirindən yol boyu gözləri 
yaşarır, öskürür, hətta qan qusur, udduğu zəhər onu nəfəs 
çəkməyə qoymurdu. Ona maşında ilk tibbi yardım edilsə də, 
həyatı təhlükədə idi. Zavallı qızcığaz həyəcan və təlaş içində 
Orxanı səsləyərək dururdu. Barmağındakı nişan üzüyünün 
al qana boyanmasından isə xəbəri yox idi. Vücudu titrəyir, 
quruyub, qarsalanmış dodaqları bir-birindən aralanmırdı. 
Nə isə demək, qışqırmaq, ağlamaq istəyirdi. Asfalt üzərin-
də yıxılıb qalarkən onu sazaq vurmuşdu. Büzüşmüş əllərini 
şaxta kəsmiş, barmaqlarını buza döndərmişdi. Boyun hissəsi 
qurumuş, başında ağrılar var idi. Elə bil, hər iki tərəfdən gi-
cgahına mismar çaxırdılar. İlahə içindən ağlayırdı. Gözlərinə 
qaraltı çökmüşdü. Beyni dumanlandığından qarşısında olan 
hər şeyi dörd görürdü sanki. Başının üstünü alaraq təşvişə 
düşən həkimlərin, bir də içində olduğu “Təcili yardım” ma-
şınının yeri-göyü lərzəyə salan siqnal səsini eşidir, lakin nə 
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baş verdiyini anlamırdı. Elə bil, yaddaşı öz yerindəcə dona-
raq qalmışdı. Heç nəyi xatırlamırdı. Nəfəsi gəlib-gedir, sinə-
sinə yığılmış qan dolu zəhərli öskürək onu boğurdu. Dikəlib 
oturmaq, boğazına tıxanmış qanı qaytarmaq istəyirdi. Hər 
şey ona ağır bir yuxu kimi gəlirdi. Haldan düşmüş qızcığaz 
beləcə gözlərini yumaraq huşa getdi.

 Qan qoxulu bu soyuq yanvar gecəsində Orxanla İlahənin 
arasında yaşanan böyük məhəbbət macərası vüsalla deyil 
hicranla nəticələnmişdi. Bu qanlı gecədə İlahə Orxanından, 
Fərizə adlı təzə gəlin isə İlhamından nigaran idi.

 Eyni yaşda olan, eyni taleyi bölüşən hər iki gözəlin 
məhəbbəti qanlı gecənin zirehli tırtılları altında tapdanıb qa-
laraq Şəhid olmuşdu. İlahə Şəhid nişanlısının, Fərizə isə Şə-
hid ərinin sorağında idi. İlhama “11-ci Qızıl Ordu” abidəsinin 
yanında güllə atıldığı anda Fərizə bunu sanki öz canında hiss 
etmiş və bu dünyada özünə yer tapa bilməmişdi. Bətnində-
ki körpəsinin atasına “Məni tək qoyub getmə” desə də İlham 
onun yanına tezliklə qayıdacağına vəd vermişdi. Lakin İlha-
mın vücudunu param-parça edən güllə ona dəyməzdən əvvəl 
təzə-tər qönçə kimi yenicə pardaxlanmış Fərizənin arzuları-
na dəymişdi. Fərizə isə gecəni səhərədək qapı dalında əynin-
dəki nazik paltarda titrəməsinə baxmayaraq İlhamın yolunu 
gözləyirdi. Ərinin alovlu məhəbbəti təzə gəlinin qəlbinin hə-
rarətini artırır, od olub içini yandırırdı. İlhamın yoluna baxan 
qəmli gözlər onsuz qəribsəmişdi. Canından da çox sevdiyi İl-
hamının Şəhid olması xəbərini eşidəndən sonra onun yanına 
getməyə tələsirdi Fərizə. Tezliklə gedəcəkdi də. Onunla qoşa 
məzarda uyumaq, onu yalqız qoymamaq üçün.

 Nə yazıq ki, bu qanlı yanvar gecəsində Fərizə İlhamını, 
İlahə isə Orxanını itirmişdi...
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 GÜLLƏ YAN KEÇƏRKƏN...
 
Bakının həddindən artıq qanına qəltan edilən ərazisi 

məhz “11-ci Qızıl Ordu meydanı” metrostansiyasının ətraf 
hissələri idi. Ta ki sovet hökumətinin yarandığı 1920-ci ildən 
bu günə kimi orta məktəb dərslərində şəninə təriflər yağ-
dırıb, nəğmələr oxuduğumuz “Qızıl Əsgər” təpədən dırnağa 
kimi qəddarcasına silahlanaraq qanımızı içməyə gəlmişdi bu 
gecə. Qan rənginin təmsilçisi sayılan “Qırmızı imperiya”nın 
qanlar töküb, canlar almaqdan başqa məqsədi yox idi artıq. 
Qırmızı donlu imperiyanın iç üzü xalqımıza bu gecə bəlli ol-
muşdu. Şəhərin hər yerinə yeridilən qoşunların sayı-hesabı 
bilinmirdi.

 Artıq “11-ci Qızıl Ordu meydanı” metrostansiya ərazi-
sində qan su yerinə axırdı. Sanki böyük bir qan gölünü xa-
tırladırdı bu meydan. “11-ci Qızıl Ordu meydanı” metrostan-
siyasının yanında yerləşən Respublika xəstəxanası gecə saat 
1-dən sonra yaralılarla dolub daşmaqda idi. Tibb İnstitunun 
tələbələri gecənin bu vədəsində xəstələrə təcili surətdə yar-
dım etmək üçün evlərindən dərhal xəstəxanaya çağırılırdı. 
Yağış kimi yağan odlu güllələrin altında çox çətinliklə də olsa 
özlərini Respublika xəstəxanasına yetirən institut tələbələ-
ri özləriylə çoxlu qəzet parçaları gətirmişdilər. Şam ehtiyatı 
tükəndiyindən həkimlər yaralıları yandırılmış qəzet parçala-
rının işığında cərahiyyə əməliyyatı etməyə məcbur qalmış-
dılar. Bundan əlavə həyətdə lövbər salan maşınların işığın-
da da əməliyyat aparılırdı. Yaralıların sayı o qədər çox idi ki, 
həkimlər lap başlarını itirmişdilər. Yaralıların başı üstündən 
asılan torbalara onların bədənindən çıxarılan vintşəkilli gi-
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lizlər bir-birinin ardınca dolmaqda idi. Həkimlər bilmirdilər 
ki, hansı yaralının dərdinə qalsınlar. Aldığı zəhərli güllə yara-
larından inildəyib-sızlayan insanların vəziyyəti ağır olduğu 
halda ölümlə mübarizə aparırdılar. Onların hər birinin yaşa-
maq şansı olduqca az idi. Həyata yenidən qaytarılması təkcə 
Allaha qalmışdı. Xəstəxana palataları, hətta dəhlizlər belə ya-
ralılarla dolu olduğundan pilləkənlər üzərində uzadılan ağır 
yaralıları da görmək olardı. 

 Həkimlər ağır yaralı xəstələr üzərində əməliyyat aparan 
zaman sovet əsgərləri xəstəxananı dörd tərəfdən atəşə tu-
turdular. Bu isə həkimlərin əməliyyat prosesini aparmaqla-
rına mane olurdu. Gülləbaran altında qalmağına baxmayaraq 
buna məhəl qoymayan həkimlər əllərindən gələn yardımı 
əsirgəməyib öz vəzifə borcunu yerinə yetirməkdə idilər. 

 Oğlunun sorağıyla yollara üz tutan Bəşir kişi düşdüyü tə-
latümlü gecədə heç də ürək açan mənzərələr görmədi. Gör-
düyü qanlı gölməçə, tanınmaz hala düşmüş saysız-hesabsız 
insan cəsədləri, asfalt üstünə səpələnmiş vintşəkilli gilizlər, 
yerdə açıq-aydınca nəzərə çarpan tank izləri və daha nələr, 
nələr. Gördüyü bu qanlı mənzərələr az qala kişinin ağlını ba-
şından almışdı. Bu zaman Respublika Xəstəxanasının həyə-
tindən çıxarkən əynindəki göy rəngli cins şalvarı və qəhvəyi 
rəngli gödəkcəsi qana bulaşmış, ayaqqabıları palçığa batmış, 
qorxudan sifətinin rəngi avazımış, görkəmindən çoxlu sayda 
yaralı daşıdığı bəlli olan, ortaboylu, arıq, sarışın, mavi göz-
lü, bığlı gənc bir oğlana rast gəldi. Bu həmin oğlan idi ki, ha-
disənin səhərisi günü Orxanla görüşərək “11-ci Qızıl Ordu” 
meydanına odun daşımaq üçün ondan yardım istəmişdi. Bu 
həmin oğlan Orxanın tələbə yoldaşı və eyni zamanda yaxın 
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dostu Şahin idi. Odur ki, bir-biriylə rastlaşarkən həyəcanın 
təsirindən salamlaşmağı belə unutdular. Şahin dostunun ata-
sını qarşısında görərkən heyrətə gəldi:

- Bəşir dayı, deyəsən siz də mənim kimi yaralı daşımı-
sınız?

 Bəşir kişi əvvəlcə elə bil heç nə anlamadı. Çünki o qədər 
başını itirmişdi ki, üst-başının qana bulaşmasından hələ də 
özünün xəbəri yox idi. Bəlkə də Şahinlə burada qəfil rastlaş-
masaydı yenə də özündən xəbəri olmayacaqdı. Odur ki, əyilib 
üst-başına baxa-baxa dedi:

- Şahin, oğlum, səni Allah çıxartdı qabağıma. İnan ki, 
bayaqdan başımı o qədər itirmişəm ki, sən deməsəydin bəlkə 
heç xəbərim olmayacaqdı ki, üst-başım qan içindədir. Təmiz 
qandır. Heç nə olmaz. Mən qandan qorxan adam deyiləm. 
Bura bax, de görüm, burada neyləyirsən?

- Görürsünüz də, Bəşir dayı. Səhər bura odun daşıyır-
dım, indi isə həmin o yandırdığımız tonqalın ətrafında yığı-
lan uşaqları xəstəxanaya daşıyıram. Ölənlər həddindən artıq 
çoxdur.

- Ay bala, ay Allahsaxlamış, sənin nə yaşın var ki, ölü 
daşıyasan? Axı siz gənclər niyə sözə qulaq asmırsınız? Niyə 
özünüzü odun-alovun içinə salırsınız?

 Şahinlə Bəşir kişi danışa-danışa ağacların arasına girərək 
yan-yörəsinə baxa-baxa qaldılar. Şahin astaca dilləndi:

- Bəşir dayı, sizə məəttəl qalmışam ey, bu vurhavurda 
necə gəlib çıxmısınız buraya?

- Soruşma, ay oğul, heç soruşma. Orxanı axtarıram. 
Səhər evdən çıxandı. Bəlkə yerini sən biləsən? Dostusan axı.

 Şahin çiyinlərini çəkə-çəkə dilləndi:
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- Vallah, nə deyim, Bəşir dayı, elə mən də sizin kimi. 
Orxanı səhər gördüyümdü. Dedim ki, mən axşam uşaqlarla 
bu meydanda olacağam. Odun daşımaq üçün. İstəsən sən 
də gəl. Bizə kömək edərsən. O da mənə dedi ki, axşama kimi 
İlahəylə bərabər Azadlıq meydanında olacağıq. Orada bizə 
silah verəcəklər ki, üstümüzə gələn orduyla vuruşaq. İlahə-
ni də evə ötürəndən sonra gələcəyəm yanınıza. Mən onu çox 
gözlədim. Tonqal ətrafında qızına–qızına yollara boylanmaq-
dan boynum qurudu. Ancaq Orxan gəlib çıxmadı.

 Qaşları çatılmış Bəşir kişi təəccüblə dilləndi:
- Deməli, vuruşmaq üçün Azadlıq meydanına gedibmiş.
- Bəli, özünün dediyi kimi.
- Görəsən oraya necə gedib çıxa bilərəm axı?
- Bəşir dayı, hadisənin qızğın saatlarıdır. Siz oraya heç 

cür gedib çıxa bilməzsiniz. İnanın mənə. Gözləyin səhər açıl-
sın. Birlikdə gedib axtararıq Orxanı.

- Yox, nə danışırsan, səhəri gözləyə bilmərəm. 
- Şəhər başdan-ayağa sovet qoşunlarının mühasirəsi 

altındadır. Qarşılarına çıxanı güllələyirlər. Azadlıq meydanı 
da buradan uzaqdır. 

- Yox, ay oğul, necə olursa-olsun mən oraya getməliyəm. 
 Bu zaman snayperdən açılan odlu güllələr Bəşir kişiy-

lə Şahinin durduğu ərazini hədəfə aldı. Qəfildən bunu görən 
Şahin cəld tərpənərək əliylə qeyri-ixtiyari Bəşir kişinin kürə-
yindən vuraraq qışqırdı:

- Əyil yerə, Bəşir dayı, əyil!
 Bəşir kişi ilə Şahin cəld tərpənərək özlərini üzüqoyulu 

asfaltın üstünə sərdilər. Meydanın qarşısındakı binanın ba-
şındakı snayper onları hədəfə almışdı. Bir göz qırpımında 
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atılan güllələrdən yayınmaq qeyri-mümkündü. O güllə so-
nunda kiməsə dəyməliydi. Belə ki, snayperdən atılan güllə 
Bəşir kişiylə Şahinin başı üstündən vıyıldayıb ötərək qarşı-
dakı yaralını yerdən götürən bir cavana tuşlandı. Cavan o an-
daca yıxılıb al qan içində həmin yaralının yanında çabalama-
ğa başladı. Şahin başını bulayaraq özünü qınayan kimi oldu:

- Bəşir dayı, heyf olsun, güllə bizdən yan keçib başqa-
sına dəydi. 

- Ay oğul, görünür, o güllə bizim qismətimizdə deyil-
miş. Bir də ki, sən cavansan. Allah canına dəyməsin. Kim bilir, 
indi mənim oğlum da bu dəqiqə hansı vəziyyətdədir.

 Təhlükə bir qədər sovuşandan sonra Bəşir kişiylə Şahin 
ayağa qalxıb yaralıya tərəf yüyürdülər. Hər ikisi yaralını bir 
təhər yerdən qaldırıb ağaclığa tərəf çəkdilər. Çox keçmədi ki, 
yaralının başının üstünü tibb bacıları aldı. Şahin isə dostu-
nun atasına toxtaqlıq vermək istədi:

- Bəşir dayı, narahat olmayın. Orxandan bir xəbər bilən 
kimi dərhal sizə çatdıraram. Onu mən də axtaracağam. İndi 
burada lazımam. Yaralı çoxdur. Bayaqdan bir-ucdan daşıyı-
rıq. Respublika xəstəxanası artıq dolub-daşmaq üzərədir. Pa-
latalarda yer olmadığından dəhlizlərdə çarpayılar qoyulub. 
Bilirsinizmi, indi elə şərait yaranıb ki, ölənlərlə yaralılar ha-
mısı bir-birinə qarışıb. Mən Semaşko xəstəxanasına da baxa-
cağam, bəlkə Orxanı orada tapdım. 

- Allah köməyin olsun, oğlum. Bir xəbər bilən kimi müt-
ləq mənə deyərsən.

- Mütləq, dayı.
- Mən getməliyəm, oğlum. Bəlkə də, kim bilir, Orxan da 

sənin kimi indi küçələrdə yaralı daşıyır. Təki belə olsun, oğlum.
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 Şahin yaralılara kömək etdiyi halda Orxanı xəstəxanala-
rın birində tapacağı ümidi ilə yaşayırdı. Bəşir kişinin isə Şa-
hini gözləməyə, burada vaxt itirməyə əsla zamanı yox idi. Bir 
azacıq da olsa tutqun çöhrəsi açılmış, qaranlıq çökmüş gözlə-
rinə ümid işığı ələnmişdi. Oğlunu sağ-salamat tapacağı ümidi 
ilə indi də Lenin meydanına doğru gedəcəkdi. Bəlkə oğlunu 
orada sağ-salamat tapdı deyə. Birdən ayaq saxlayıb duruxdu. 
Dönüb arxasınca geri baxdı. Ürəyində öz-özünə pıçıldadı:

- Bəs mən oraya necə gedib çıxa bilərəm? Görəsən met-
royadamı minmək təhlükəlidir? Deyəsən oranı da hərbçilər 
mühasirəyə alıblar. Bəlkə “26 Bakı Komissarı” stansiyasında 
düşsəydim Lenin meydanına tez gedib çata bilərdim. Həm 
də yerin üstündə o qədər dəhşətli şeylər görmüşəm ki ba-
yaqdan. Düşünürəm ki, indi yerin altına düşsəm ürəyim bir 
qədər rahatlaşar. 

 Lakin metroya yaxınlaşmaq da çox çətin məsələ idi. Əs-
gərlər oranı da zəbt etmişdilər. Odur ki, Bəşir kişi bir kənara 
çəkilib şəhərin mərkəz hissəsinə bu qanlı vurhavurda get-
məyin yolunu axtararaq bir qədər fikrə daldı. Qəddi əyilmiş 
Bəşir kişi özünü bir təhər dikəldib ətrafı uzaqdan dörd gözlə 
seyr etməyə başladı. Gözünün qarşısında havaya uçuşan qır-
mızı güllələr hələ də səngimək bilməmişdi. Bəşir kişi odur 
ki, hara gəldi, necə gəldi yağdırılan güllələrin təsirindən yolu 
keçə bilmirdi. Əslində gülləyə tuş gələcəyindən deyil, oğlunu 
zənn etdiyi kimi sağ-salamat şəkildə tapmayacağından, gö-
zünün ağı-qarası sayılan bircə balasının cəsədiylə üzləşəcə-
yindən qorxur, vahimələnir, bunu ağlına gətirmək belə istə-
mirdi. 
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TƏŞVIŞ 

Səlimə arvad qorxu-həyəcanını dağıtmaq üçün onu bu 
gecə evdə tək buraxmayan qonşusu Fəxriyyə ilə bərabər başı 
söhbətə qarışmağında idi. Orxanın sağ-salamat evə qayıda-
cağına inanmaq, qara şübhələri başından qovmağa çalışırdı. 
Bayaqdan bəri Bəşir kişinin dünən gördüyü yuxusunu qon-
şusuna danışır, danışdıqca da heyrətə gəlirdi. Tez-tez gözləri 
divardan asılı qalan saata dikilir, nigaran baxışları pəncərə-
dən yola boylanırdı. Orxansız saatlar ötüb keçmək bilmirdi. 
Narahatçılıqdan ürəyini yeyən Səlimə arvad “Oğlum harada 
olsa, gəlib özünü yetirəcək” deyirdi. Onunla bərabər qonşu-
su Fəxriyyə də böyük nigarançılıq içində oğlundan bir xəbər 
gözləyirdi. Lalə isə bir kənarda oturub əlləriylə üzünü tutaraq 
xısın-xısın ağlamağında idi. Zavallı qızcığazın gücü təkcə göz 
yaşlarına çatırdı. Elə bu zaman küçədə eşidilən inilti səsi Sə-
limə ilə Fəxriyyənin söhbətini yarıdaca kəsdi. Yaralı vəziyyət-
də ah-vay edən bir cavan oğlanın naləsiydi bu. Bu, əsgərlərin 
şiddətli təzyiqi nəticəsində huşunu itirmiş həmin sürücü idi 
ki, bayaq maşını sürməkdən imtina edərək Bəşir kişini yarı 
yolda düşürmüşdü. İndi isə ayılıb özünə gələndən sonra yara-
lı vəziyyətdə bir təhər sürünə-sürünə gəlib binanın qarşısına 
yetişmişdi. Bəşir kişi uzaqdan sürücünün öldüyünü zənn etsə 
də o, ölməmişdi. Bəlkə də Bəşir kişi onun sağ qaldığını bil-
səydi qayıdıb kömək edə bilərdi. Oğlan çox çətinliklə də olsa 
təsadüfən Bəşir kişinin yaşadığı binaya doğru yan almış, lakin 
bloka girməyə gücü çatmamış, taqəti tükənmişdi. Səliməyə 
bir anlıq elə gəldi ki, bu Orxanın səsidir. Dərhal eyvana çıxdı. 
Üz-gözü qana bulaşmış oğlan ondan kömək gözləyirdi. 
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 Cavan sürücü bədəni qana bulaşmış halda kövrək səsiylə 
Səlimə arvaddan imdad diləyirdi. Sürücü xeyli qan itirmişdi. 
Böyründə süngü yarası var idi. Qanı axdıqca axır, vücudunda 
qeyri-ixtiyari istilik hiss edirdi. Ayağa durmağa ha çalışırdısa 
da bacarmırdı. 

- Ay oğul, səni nə hala salıblar?
 Səlimə oğlanı yaralı halda gördüyündən başını itirmişdi. 

Qorxudan əl-ayağı əsir, dodaqları səyriyirdi. Sürücü isə su-
suzluqda çırpınan balıqlar kimi yaşamaq uğrunda mübarizə 
aparırdı sanki. Başını bir azacıq qaldıraraq ufuldaya-ufulda-
ya Səliməyə səsləndi:

- Yaralanmışam, xala. Yoddan, bintdən nəyin var?
 Səlimə əl-ayağını itirən kimi oldu:
- Xalan sənə qurban oğlum, bağışla məni. Bu dar macal-

da haradan tapım binti və yodu? 
 Səlimə içəri keçib təlaş içində əli ilə pəncərədən küçəni 

göstərərək Fəxriyyəyə gileyləndi:
- Vəhşilər cavanlarımızı gör nə hala salıblar. Yazıq uşaq 

küçədə ölümlə çarpışır. Ay Allah, özün kömək ol. Yazıqdır bu 
millət. Ananı balaya, balanı anaya bağışla, İlahi! 

 Sonra əlləriylə başını tutaraq həyəcanla deyindi:
- Ay Allah, görəsən bu apteçkanı hara qoymuşam?
 Səlimə titrək əlləriylə şkafın siyirmələrini bir-bir açıb 

yoxlaşdırmağa başladı.
- Ay Səlimə, nə axtarırsan?- deyə Fəxriyyə arvad qon-

şusu ilə bərabər əl-ayağa düşdü. 
- Apteçkanı axtarıram. 
 Səlimə şkafda saxladığı apteçkanı axtararkən vahimə 

içində olduğundan onu yerində tapa bilmədi. Əslində əlinin 
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altında idi. Elə bil, gözləri görmürdü. Axtardığını tapmadığı 
surətdə əlacsız qalıb eyvana çıxaraq oradan yaralı oğlana 
səsləndi:

- Oğlum, heç nə tapa bilmədim. Qoy “Təcili yardım” ça-
ğırım.

- Yox, xala, çağırma. Ağ xalatlı görən kimi güllə atırlar. 
Elə isə burax ölüm. 

- Bu nə sözdür ay oğul. Sənin adın nədir?
- Fuad.
- Telefon nömrəniz neçədir? Atana-anana xəbər verim.
- Yox, xala atama-anama heç nə demə. Qoy bilməsinlər 

mənim yaralı olduğumu.
 Səlimə sürücünün vəziyyətinin get-gedə ağırlaşdığını 

görərkən dərhal otağa keçib telefonun dəstəyini götürüb 
“Təcili yardım”a zəng etmək istəyəndə təəccübündən quru-
yub qaldı. Öz-özünə sual verməyə başladı:

- Aaa, bu telefona nə oldu belə? Televizor susdu, işıqlar 
söndü, indi də telefon işləmir. 

 Küçədə ölümlə çarpışan yaralı Fuad isə xeyli qan itirdi-
yindən canını tapşırmışdı artıq.. 
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 GƏRGIN IŞ BAŞINDA 

 Bəli, bu qanlı gecədə hər kəs bacardığı qədər öz vəzifə 
borcunu yerinə yetirməyə tələsirdi. Milis leytenantı Telman 
da həmçinin. İki gün bundan əvvəl diş həkimindən qayıdan 
Telman o gün iş başındaykən başına gələnləri, qəfildən bir 
falçının qabağını kəsməsi məsələsini evdə ailə üzvlərinə da-
nışmalı olmuşdu:

- Dənizkənarı bulvarda idim. Qəfildən qabağımı falçı 
kəsdi və mənə dedi ki, bu arada qan görürəm. Düzdür, məni 
fikir götürdü ki, necə yəni qan görürəm? Bu nə deməkdir? 
Görəsən mənə nə ola bilər ki? Amma bu gün mənə hər şey 
aydın oldu ki, falçı elə bunu deyirmiş. 

 Əli ilə üzünü tutan Telman çürük dişinin çəkilməsinə 
işarə edərək demişdi:

- Həkim dişimi çəkəndə qanadı. Demək, bu qan məsələ-
si də elə bu imiş. Falçı da mənə o gün bunu demək istəyibmiş. 
Daha qurtardı getdi. Guya mənə nə olacaq ki? 

 Bu axşam da Telman hər günki kimi yenə də evə gəlmiş, 
yeməyini yemişdi. Bir neçə gün bundan əvvəl Dənizkənarı 
bulvarda falçının ona dediyi sözləri yolda yadına sala-sala 
dərhal vəzifə başına yollanmışdı. Bu müdhiş gecənin canlı 
şahidi sayılan Telman şəhərin küçələrində nələr görmüşdü 
nələr. “Dostluq” kinoteatrının yanındakı Danışıq Məntəqəsi-
ni azğınlaşmış hərbçilərin mühasirəsindən qorumaq məhz 
ona həvalə edilmişdi. Telman da heç nəyin və heç kimin hərbi 
müdaxiləsinə məhəl qoymayaraq ona tapşırılan ərazini gözü 
kimi qorumaqda idi. Böyük şücaətlə ona tapşırılan işin öhdə-
sindən gələn Telman bir yandan tez-tez Danışıq Məntəqəsini 
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yoxlayır, bir yandan da həmin ərazidə yaralanan şəhər sakin-
lərinə yardım etməyə can atırdı. Bütün gecəni ayıq-sayıqlı-
ğını, ehtiyatını əldən verməyib keşik çəkdiyi məntəqəni son 
nəfəsinədək quldurların qanlı pəncəsindən qoruyacaqdı. Bu 
arada şəhərdə qanlı çarpışmanın gedişatının şahidi olan mi-
lis dostunun ona yaxınlaşaraq xəbərdarlıq etməsinə Telman 
heç də təəccüblənmədi:

- Serjant Bağırov, gərək ki, ehtiyatı əldən verməyək. Bu 
əclaflar şəhərdə hamıdan qabaq gülləni hərbi geyimdə və 
milis geyimində olan şəxslərə atırlar. Özü də arxadan, namər-
dcəsinə. Bu qaniçənlərin milisləri görməyə qətiyyən gözləri 
yoxdur. Ümumiyyətlə, hərbi forma onları yaman qıcıqlandı-
rır.

- Bu namərdlər ona görə qabaqcadan silahlarımızı yı-
ğıblar ki, bizdə silah olmasın. Onlar qorxuya düşüblər ki, əgər 
üstümüzdə silah olarsa biz də onlara atəş aça bilərik. İndi dü-
şüblər şəhərin canına, hara gəldi, kimə gəldi atırlar.

 Telman bilirdi ki, evdə ailə üzvləri, ana və bacısı ondan 
nigarandırlar. Odur ki, keşik çəkdiyi məntəqəni milis həmka-
rına tapşırıb, oranı müvəqqəti tərk edərək, vahimə içində bu 
müdhiş gecədə ondan nigaran qalmasınlar deyə ailə üzvləri-
ni məlumatlandırmaq üçün evə tələsdi.
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 MƏNASIZ TƏSƏLLI

İlahə ayılandan sonra özünü ona məlum olmayan xəstəxa-
nanın qaranlıq otağında, kerosin lampa işığında, həkimlər 
tərəfindən ona tibbi yardım edildiyini görərək, səhərədək 
həyəcandan qışqırıb “Orxan, Orxan necə oldu?” deyə sayıq-
lamışdı. Həkimlər isə nə qədər çalışırdılarsa onu sakitləşdirə 
bilmirdilər. Çünki yenicə ayılmış İlahə ağır beyin travması 
almışdı. Meydanda gördüyü qanlı səhnəcikdən gözləri qorx-
muş, dərin psixoloji sarsıntı keçirmişdir. Yerində fırlanıb əli-
yalın insanların üstünə şütüyən tankların uğultusu hələ də 
qulaqlarında idi. Kirpiklərini tez-tez qırparaq gözlərindən 
yaş axıdırdı. Dodaqları yalnız bir kəliməni pıçıldayaraq du-
rurdu: “Orxan! Orxan!” Həkimlər isə -“Sakit ol, Orxan sağ-sa-
lamatdır, yanına gələcək” deyərək həqiqəti özləri də bilmə-
dən ondan gizlədərək, qıza boşuna təsəlli verirdilər. Lakin bu 
yalanı danışdıqları üçün də bəzən özlərini qınayırdılar.

- Birdən İlahə sağalıb ayağa qalxsa və bizdən soruşsa 
ki, hanı Orxan, bəs mənim görüşümə gələcəkdi? Əgər sağ-sa-
lamatdırsa bəs onda niyə mənim yanıma gəlmir? Off, onun 
bu kimi aramsız suallarına necə cavab verəcəyik axı?

 İlahəyə yardım göstərən tibb bacısı düşdüyü çətin və-
ziyyətdən çıxa bilmirdi. Başını qaldıranda tez –tələsik özünü 
qapıdan içəri salan baş həkimin amiranə səsinə qəfildən dik-
sinən kimi oldu:

- Tez olun, qapıda yaralı var. Onu bura gətirin. Yeniyet-
mə uşaqdır özü də.

 Tibb bacısının otaqdan çıxmasıyla ağlaya-ağlaya geri qa-
yıtması bir oldu. Baş həkim təlaşla soruşdu:
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- Nə oldu? 
- Mən yaralını içəri gətirmək istəyən kimi əli avtomat-

lı bir rus əsgəri üstümə silah çəkərək “Olmaz” dedi. Çünki 
yaralıları yerdən götürmək qəti şəkildə qadağandır. Onlara 
öncədən belə əmr verilib. Küçələrdə yaralılara yaxın gedən 
adamların hamısını gülləyə tuturlar.

 Baş həkim “Lənət olsun” deyərək xəstəxananın qapısına 
doğru yönəldi. Əlində avtomatla onu mühasirəyə almış əsgə-
rin sifətinə nifrətlə baxaraq “Yaralı uşağı buraxın” deyə ba-
ğırdı. Bu zaman xəstəxananın digər həkimləri də tökülərək 
etiraz səsini ucaltmağa başladılar. İçəri otaqda tamamilə hal-
sız vəziyyətdə uzanmış İlahənin isə qulaqları səsdə, gözləri 
yolda idi. Nisbətən özünə gəldiyi surətdə yaddaşını bərpa et-
məyə, bir az bundan əvvəl başına gələnləri xatırlamağa çalı-
şırdı. Hələ ki nə baş verdiyini tam anlamasa da ürəyinin səsi 
ona bir şeylər deyirdi. İlahəyə bir yerdən əyan olmuşdu ki, 
Orxanın başına nə isə gəlib. Ancaq bir yandan qara fikirləri 
başından qovmaqla özünü ağır vəziyyətdə də olsa nişanlısı-
nın hələ ki sağ-salamat qalmasına inandırırdı. Ümidsiz qal-
maq istəmirdi. Xəyalında öz-özünə pıçıldayaraq deyirdi:

- Bu, mümkün olası iş deyil ki, Orxan sağ qalmasın. O 
yaşamalı, məni xoşbəxt etməli idi. Axı, bir neçə saat bundan 
əvvəl meydanda mənə söz vermişdi ki...

 Bu zaman yaralı uşağın güclə əsgərlərin əlindən xilas 
edilib xəstəxanaya gətirildiyi anda dəhlizdə qopan səs-küy 
İlahənin fikrini tamam qarışdırdı. Yaralının yeniyetmə uşaq 
olduğunu öz gözləriylə görəndən sonra içindən dəhşətli bir 
ağrı qopdu.

 “Lənət olsun sənə “Qırmızı Ordu”, lənət olsun. Cavanları-
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mızı qanına qəltan etdin, ana-bacılarımızı ağlar, gəlinlərimi-
zi dul qoydun. Lənət olsun sənə, başı xallı köpək, alçaq, xain 
Qorbaçov sənə min lənət!” Xəstəxananın dəhlizindən aram-
sız eşidilən ana-bacıların qarğış səsləri yeri-göyü titrədirdi. 

 İlahə isə əlsiz-ayaqsız insan kimi yerindəcə çırpınırdı. 
Sevgilisini əlindən alan bu məşum gecəyə ürəyində lənət 
oxuyurdu. Üstünə silah çəkib arxasınca düşən “Qızıl əsgər”i 
hər il 23 fevral günü qrup yoldaşları ilə birgə Salyan kazar-
masına gül-çiçəklə təbrik etməyə getdiyi günləri xəyalından 
keçirərək qəzəbi, kin-küdurəti içini didib-parçalayırdı. Sevgi-
lisinin qanına susayan imperiya cəlladlarının məskən saldığı 
hərbi hissədə indi hər cür oyundan çıxırdılar. Araqdan, şə-
rabdan içib müxtəlif cür narkotik maddələrdən qəbul edərək 
kefli halda özləri ilə gətirdikləri hər növ kəsici, iti alətlərlə 
yaralıların işini bitirməkdə idilər. İlahə isə bunlardan xəbər-
sizdi. Xəbərsizdi ki, Orxanı da vəhşi cəlladların qurbanına 
çevrilənlərdəndir. Orxanı ondan qoparan Tbilisi prospektin-
də, Salyan kazarması deyilən o əraziyə, o prospektə ürəyində 
nifrət hissi oyanmışdı. Hətta nə vaxtsa oraya yolu düşəcəyin-
dən qorxur, vahimələnirdi. Çünki Orxanını o məşum ərazidə 
itirmişdi. Özü də əbədi olaraq!..
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QANLI GECƏDƏ SOLAN ÜMIDLƏR 

 Küçələrdə oğlunu axtarmaqdan əldən-ayaqdan düşmüş 
Bəşir kişi səhərin gözü açılar-açılmaz bir təhər, çətinliklə də 
olsa evlərinə sağ-salamat gəlib çıxa bildi. İçəri girən zaman 
ərinin donuq baxışlarıyla rastlaşan Səlimə arvad onu qar-
şısında sustalmış və bədbin vəziyyətdə görüncə matı-mutu 
qurudu. Üst başı qan içində olan Bəşir kişi yorğun və yuxu-
suz halda başını aşağı salıb heç bir söz demədən dərhal otağa 
keçdi. Qonşu Fəxriyyə arvad qızı Lalə ilə bərabər Çingizdən 
xəbər bilmək üçün çəkilib evlərinə getmişdilər. Odur ki, Sə-
limə ürəyi darıxsa da indi evdə tək idi. Gecədən səhərə kimi 
səbirsizliklə oğlunu və ərini gözləyən Səlimənin ona ilk sualı 
bu oldu:

- Hanı, Orxan? Niyə onsuz qayıtdın?
- Ay arvad, səbr elə, hamısını danışacağam bu saat.
- Ay kişi, nə səbr elə. Oğlumuz ortalıqda yoxdur sən 

mənə deyirsən səbr elə? Necə oldu bu uşaq? Başına nə iş gəl-
di axı? Ürəyim partlayır gecədən bəri.

 Bəşir kişini qəhər boğdu:
- Görmürsən, üst başım al-qan içindədir? Bir az səbrini 

bassana. Üstümü dəyişdirim. 
 Birdən qapı döyüldü. Ərlə arvadın nigaran baxışları sək-

səkə içində qapıya tərəf yönəldi. Gələn Lalə idi. Gözlərindən 
yuxu tökülürdü. Gecəni səhərəcən yatmayıb qardaşı Çingizin 
və sevdiyi oğlanın yolunu gözləmişdi. Qapı üzünə açılan kimi 
Lalənin ilk sualı bu oldu:

- Səlimə xala, Orxan gəlib?
- Yox, qızım! Orxan gəlib çıxmayıb. Bəs qardaşın?
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 Laləni qəhər boğdu. Odur ki, Səlimənin sualını qeyri-ix-
tiyari cavabsız qoymalı oldu. Elə bu anda özünü saxlaya bil-
məyib əlləri ilə üzünü tutaraq Bəşir kişinin və Səlimə arvadın 
qarşısında hönkürtü ilə ağlamağa başladı:

- Getdilər... ikisi də ölümə getdilər...
 Bəşir kişi təəccüblə arvadına dedi:
- Əstağfürullah, bu qıza nə olub belə? Nə demək istəyir, 

görəsən?
 Səlimə dinmədi. O da əri ilə yanaşı təəccübündən ye-

rindəcə donub qaldı. Lalə qapını açıb ağlaya–ağlaya evlərinə 
keçdi. 

 Bəşir kişi yataq otağına keçərək paltarını dəyişib Səlimə-
nin oturduğu qonaq otağına gəldi. Bilirdi ki, arvadı saatlarla 
təşviş içindədir. Ona görə güclə özünü ələ alaraq soyuqqanlı-
lıqla gözləriylə gördüklərini bir-bir anlatmağa çalışdı:

- Heç xəbərin varmı, necə qırğın-müsibətlə gəlib çıx-
mışam evə? Hansı səmtə addım atdımsa yanımda neçə 
nəfər yıxılıb, yaralandı, hətta bir neçəsi qucağımda can ver-
di, xəstəxanaya çatdırdım. Çox dəhşətli bir gecədən səhərə 
sağ-salamat çıxdım. Qadınlarla, qocalarla yanaşı uşaqlar da 
var idi küçələrdə. Mən Tbilisi prospektinə yenicə çatmışdım 
ki, qəribə bir mənzərənin şahidi oldum. Həmin ərazidə beş 
mərtəbənin yanında taksi maşını dayanmışdı. Sürücü maşını 
idarə edə bilməyəcəyini bilərək maşında əyləşmiş müştəri-
sini düşürməyə məcbur oldu. Maşından bir gənc qadınla az 
yaşlı qız uşağının endiyini gördüm. Onlar yolu keçərək səki-
də dayandıqları zaman əlindəki gəlinciyini maşında unutmuş 
uşaq anasına baxıb “Gəlinciyim maşında qaldı” deyərək ağla-
yırdı. Camaat öz canının hayında, bu uşaq nə hayda. Gəl indi 
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belə qırğın-qiyamətdə uşağı sakitləşdir görüm necə sakitləş-
dirirsən. Uşağın anası məcbur olub sürücüdən xahiş etdi ki, 
“Qardaş, bu uşaq sakitləşməyəcək, xahiş edirəm, onun gəlin-
ciyini gətirəsən”. Sürücü uşağı sakitləşdirmək üçün dərhal 
maşını saxladığı tərəfə qaçaraq atılan güllələrdən bir təhər 
yayınmaq üçün başını əyə-əyə gəlinciyi maşından götürüb 
yolun o üzünə adladı. Səkiyə yaxınlaşıb gəlinciyi uşağa verdi 
və onu anasıyla bərabər çox çətinliklə də olsa hadisə yerin-
dən uzaqlaşdırdı. Vəhşicəsinə öldürülənlərin sayı həddindən 
artıq çoxdur. Ölənlərin cəsədlərinin çoxunu bir yük maşınına 
yığmışdılar, bilmədim hara apardılar.

 Bəşir kişi nə biləydi ki, həmin o yük maşınında cəsədi 
tikə-parça edilmiş cavanlardan biri də Orxan idi.

- Gördüm bir “Təcili yardım” maşını ölü daşıyır. Mən də 
özümü verdim onların arasına. Hamısı da min bir əziyyətlə 
canını tapşırmış bığ yeri yenicə tərləyən cavan oğlanlar idi. 
İnan ki, onları al-qan içində görüncə ürəyimdən elə dərin sı-
zıltı qopdu ki. Bir sözlə, meyitlərin arasında gəlib çıxmışam 
evə.

- Görürəm, ay kişi, ona görə də qorxudan rəngin ağ-ap-
paq olub.

- Məni də az qalmışdı öldürələr. Görünür qismətimdə 
ölmək hələ yox imiş. Bilirsənmi, nələr gördüm? Çoxu danışı-
lası deyil, vallah.

- Ay kişi, bəs Orxan? Hanı bizim oğlumuz?
 Bayaqdan oğlunun adını neçə kərə eşidən Bəşir kişiyə 

bu barədə danışmaq olduqca ağır gəlirdi. Amma həqiqəti 
deməli idi:

- Səlimə, sənin əziz canın üçün, səhərə kimi ölümlə əl-
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ləşdiyim surətdə hər küçədə, hər tində Orxanı axtarıb, ara-
dım, soraqladım. Onu gördüm deyən olmadı. Xəstəxanalara, 
ölüxanalara kimi getdim. Orada da yox idi.

- Bəs necə oldu bu uşaq? 
- Bilmirəm, Səlimə. Mən də sənin kimi. Yenə də evdə 

oturmayacağam. Orxanı axtarmağa davam edəcəyəm. Lazım 
gələrsə dostlarının evlərinə gedəcəyəm bir-bir. Onlardan so-
ruşacağam. Bəlkə bir xəbər-ətər oldu deyə.

- Ay kişi, mən bilmirəm, necə edirsənsə et, mənim bala-
mı sap-sağlam evimizə gətir.

- Allah ağzından eşitsin, ay arvad. Təki sən deyən olsun.
- Yoxsa gedib yapışacağam o AXC rəhbərlərinin yaxa-

sından ki, mənə oğlumu qaytarın. Gedəcəyəm, mütləq ge-
dəcəyəm AXC-nin qərargahına. Bir ana kimi onlardan bunu 
tələb etməyə haqqım var. Axı mənim oğlum niyə hələ də evə 
gəlməyib? Neylədilər onu? Neylədilər mənim balamı?

 Səlimə arvad əlləriylə üzünü tutaraq hönkürüb ağlama-
ğa başladı.
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SERJANT BAĞIROV TƏLATÜM IÇINDƏ
 
Müdhiş təlatüm içində İçərişəhərin dar küçələri ilə sürət-

li addımlarla şütüyərək təngnəfəs halda evə tələsən serjant 
Bağırov ailə üzvlərindən yaman nigaran idi. Tez-tələsik özü-
nü həyətlərinə çatdıran Telman pilləkəndə ana və bacısının 
soyuqdan titrəyə-titrəyə oturub onun yolunu gözlədiklərinin 
şahidi oldu. Qollarını açaraq özünü Ofeliya ananın və Hörmət 
bacının üstünə ataraq soruşdu:

- Burada niyə oturmusunuz? Soyuqdan donmadınız? 
Gəlin, keçək içəri. 

 Hörmət bacı qardaşının boynuna sarılaraq dedi:
- Bayaqdan sənin yolunu gözləyirdik. 
 Bayaqdan bəri sanki yüz kərə ölüb dirilən Ofeliya ananın 

ürəyi toxtaqlıq tapdı:
- Çox şükür, ki, sağ-salamat gəlib çıxdın.
 Telman ana və bacısıyla bərabər pilləkəni adlayıb evə 

keçdi. Üst-başı Şəhidlərin və şahidlərin al qanına bulaşmışdı. 
Çünki xəstəxanalara onlarla yaralı, ölü daşımışdı bu gecə.

 Qapıdan içəri girəndə onu başdan ayağa süzən Ofeliya 
ana və Hörmət bacını heyrət hissi bürüdü. Hər ikisi Telmanı 
sual yağışına tutmağa başladı.

Ofeliya ana:
- Oğlum, bu nə görkəmdir? De görək şəhərdə nə baş ve-

rib?
Hörmət bacı:
- Sənə nə olub belə? Deyəsən qorxmusan. Qorxudan 

rəngin ağarıb. Gəl qorxuluğunu götürüm.
 Telman qaşlarını çataraq hövsələsiz halda dedi: 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 164 ~~~~~~~~~~~

- Mən nə hayda, sən nə hayda. Ay rəhmətliyin nəvəsi, 
camaat küçədə ölümlə çarpışır, canını verir, sən də mənə de-
yirsən ki, gəl qorxuluğunu götürüm. Məgər indi qorxuluq gö-
türmək vaxtıdır? Ehh, sizə nə var ey, oturmusunuz evdə. Heç 
nədən də xəbəriniz yoxdur. 

 Bu zaman Telmanı möhkəmcə qəhər boğdu. Hörmət bacı 
onu heç vaxt, ömründə ağlayan görməmişdi. Cavan serjantın 
gülərüz, yumru sifəti kədərə qərq olmuş, qalın qaşları çatıl-
mış, iri, mənalı gözləri isə dolmuşdu. Hörmət bacı Telmanın 
gözlərindən səssizcə damla-damla axan yaşların yanaqların-
da parladığını görərkən buna təəccüb etdi. Axı Hörmət bacı-
nın gözləri Telmanı hər zaman, hər yerdə dəyanətli görməyə 
alışmışdı. Bu gecə şəhərdə gördüyü dəhşətli mənzərələr Tel-
manın ruhunu o qədər sarsıtmışdı ki... O, göz yaşlarını ailə 
üzvlərindən heç cür gizlədə bilməyib kövrək səsilə əllərini 
havada yellədə-yellədə şəhərdə baş verənləri bir-bir anlat-
mağa başladı:

- Qırıb tökdülər ey, milləti. Güllələrdən vurulub yıxılan 
kim, yaralanan kim, yerdə can verən kim. Öz əllərimlə neçə 
yaralı, neçə meyit daşımışam xəstəxanalara. Tankların altın-
da nələr baş verdiyindən heç xəbəriniz yoxdur. İnanın ki, ba-
yaqdan bəri heç özümə gələ bilmirəm. Az qala ki içim parça-
lansın.

 Telmanın danışdıqlarından Ofeliya ananın matı-mutu 
qurudu. Qardaşının sözlərindən dəhşətə gələn Hörmət bacı 
da əli ilə üzünü tutaraq yenə də təəccüb içində donub qaldı.

- Şükür Allaha ki, sənə heç nə olmayıb. Daha heç yana 
getmə. 

- Çox çətinliklə gəlib çıxa bildim evə ki, məndən nigaran 
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qalmayasınız. Bu gecəni səhərədək “Dostluq” kinoteatrının 
yanındakı Danışıq Məntəqəsində vəzifə başında olmuşam. 
Oranı rus əsgərlərindən qorumaq mənə tapşırılıb. Öz vəzifə-
mi sonadək layiqincə yerinə yetirməliyəm. Narahat olmayın. 
Ara sakitləşən kimi qayıdaram. 

 Telman birdən nə düşündüsə anasına səsləndi:
- Ana, mənə qara rəngdə bir parça lazımdır. Bayraq ha-

zırlayacağam. 
 Ofeliya ana tez-tələsik paltar şkafından tapdığı qara 

rəngli parçanı Telmana uzatdı. Telman dediyi kimi qara rəng-
li parçadan bayraq hazırlamağa başladı. Hazırladığı matəm 
bayrağını evdə yubanmadan hadisə yerinə yollanıb Filarmo-
niya bağındakı dirəklərdən birindən asacaqdı. Bu məqsəd-
lə evdən çıxmağa hazırlaşarkən Ofeliya ana ilə Hörmət bacı 
onun qarşısını kəsərək dedilər:

- Bizi də özünlə apar. Razı olmarıq ki, tək gedəsən. 
 Telman əvvəlcə buna razılaşmadı:
- Yox, yox. Siz nə danışırsınız? Ora getmək sizin üçün 

çox təhlükəlidir. Mən özüm tək gedəcəyəm.
 Lakin ana və bacısının getdikcə israr etdiyini görərkən 

əlacsız qalıb razılaşmağa məcbur oldu.
- Yaxşı, gəlin gedək.
 Telman ailə üzvlərini də özü ilə bərabər götürüb Filar-

moniya bağına tərəf getdi. Üz tutduqları ünvana yetişəndə 
Telman bağın kənarındakı hündür işıq dirəklərindən birinə 
dırmanıb özü ilə bərabər götürdüyü qara rəngli matəm bay-
rağını cəld başı üstündən asmağa başladı. Bir də gördü ki, 
tanklar onlara tərəf şütüyür. Tez özünü aşağı ataraq Ofeliya 
ananı və Hörmət bacını qucaqlayıb dərhal hadisə yerindən 
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uzaqlaşdırmağa çalışdı. Bu an onları haqlamış təhlükənin so-
vuşduğunu duyandan sonra ürəyi yavaş-yavaş yerinə gəldi. 
Nəfəsini dərərək əsəbi tərzdə ana və bacısına dedi:

- Mən sizə dedim axı bura gəlməyin.
 Sovet ordusunun törətdiyi vəhşilikləri öz gözləriylə 

görən Ofeliya ana və Hörmət bacı həmin andaca dəhşətə gəl-
dilər. Onlar bir cavan qadının Filarmoniya bağının qarşısında 
tank tırtılları altında qaldığının şahidi oldular. Daha burada 
dayana bilməzdilər. Ürəkləri buna tab gətirməzdi. Odur ki, 
Telman da tanklar hadisə yerindən uzaqlaşan kimi ana və 
bacısını götürüb dərhal evlərinə qayıtdı.
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 XƏSTƏXANADA 

Bəşir kişi o gecə Orxanı soraqlaya-soraqlaya oğlunun 
“11-ci Qızıl Ordu” meydanında olacağını zənn edərək min bir 
əziyyətlə oraya gedib çıxmışdı. Oğlundan bir xəbər bilmədiyi 
halda əvvəlcə Semaşko xəstəxanasına getmiş, yaralılara və 
ölülərə bir-bir baş çəkmiş, onların içində Orxanı axtarmış-
dı. Lakin Bəşir kişi həmişə gəlini görmək istədiyi İlahənin 
orada olacağından xəbərsiz idi. İlahənin isə özünə gəlməyi 
hələ zaman aparacaqdı. Bəlkə də İlahənin huşu yerində ol-
saydı Orxanın Salyan kazarmasının yanında onunla bərabər 
olmasını, faciənin baş verdiyi anı təfsilatı ilə danışa bilərdi. 
İlahə isə başına nələrin gəldiyi son məqamı hələ ki, heç cür 
xatırlaya bilmirdi. Həkimlər gözləyirdi ki, qızcığaz yavaş-ya-
vaş özünə gəlsin. O isə “Orxan, Orxan” deyə sayıqlayaraq du-
rurdu. Dünəndən bəri bu adı bəlkə yüz dəfə eşidən həkimlər 
axırda bir-birinə pıçıltı ilə sual verməyə başladılar:

- Bu Orxan kimdi görəsən? Bu qızın nəyidir?
- Yəqin nişanlısıdr.
- Ola bilər. 
- Görmürsən, barmağında üzük var?
 Həkim dözməyib İlahədən soruşdu:
- Orxanı çoxmu sevirdin?
 Həkimin bu sualı İlahə üçün bəlkə də gözlənilməz və 

yersiz oldu. Çünki ona elə gəldi ki, həkim Orxan barəsində 
keçmiş zamanda danışır. Odur ki, təəccüblə həkimin üzünə 
baxdı. Onun baxışlarından çəkinən həkim üzünü yana çevir-
di. İlahəyə bu sualı verdiyi üçün özünü qınadı. Taleyi ondan 
asılı olan xəstənin onu məzəmmət edəcəyindən qorxdu elə 
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bil. İlahə isə susurdu. Nə isə deməyə dili söz tutmurdu. Hə-
yatdan əlini üzmüşdü elə bil. Səbirsizliklə ayağa qalxacağını 
gözləyirdi. Bu zaman əsəbi tərzdə yataqdan ayağa qalxaraq 
özünü dəhlizə atmaq istədi. Həkim tez özünü qabağa verib 
qışqırdı:

- Dayan, sən nə edirsən? Belə olmaz. Sən axı hələ özünə 
gəlməmisən.

- Mən Orxanı axtarmağa gedirəm.
- Ay qız, özünə gəl. O özü harada olsa gəlib səni tapar. 
 Səs-küyə baş həkim gəlib özünü yetirdi. İlahəni baş-

dan-ayağa süzəndən sonra dedi:
- İlahə sənsən?
- Bəli, mənəm. 
- Neçə yaşın var?
- 19.
- Hələ də uşaq təbiətlisən. Heç sözə baxmırsan ha! Hə-

kimlər sənin sağalıb yaxşı olacağın üçün çalışırlar. Sən isə...
 İlahə baş həkimin sözünü qeyri-ixtiyari ağzında qoydu.
- Orxandan bir xəbər gətirmisiniz?
- Nə Orxan? Orxan kimdir? Ziyarətçin var. Bir yaşlı qa-

dın gəlib. Səni görmək istəyir.
 İlahənin gözlərində ümid qığılcımları parladı. Bu gələn 

qadın Orxanın anası Səlimə idi. Eşitmişdi ki, İlahə bu xəstəxa-
nada yatır. Dərhal içəri keçib hönkürtü ilə oğlunun sevgilisi-
nin boynunu qucaqladı:

- İlahə, qızım. Yastığın yüngül olsun. Neçə gündür kişi də, 
mən də Orxanı axtarırıq. Hələ ki tapa bilməmişik. O xəstəxana 
sənin bu xəstəxana mənim. O ki var gəzmişik, amma ki, hələ 
də öldüsündən-qaldısından bir xəbərimiz yoxdur. 
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 Səlimə ana başına bağladığı qara şalının ucuyla gözləri-
nin yaşını silərək sözünə davam etdi:

- Bəlkə sən biləsən oğlumun yerini, qızım? Mənim son 
ümidim sənsən. 

 Bayaqdan Səlimə anaya diqqətlə qulaq verən İlahə onun 
qarşısında sanki heykəl tək donub qalmışdı. Danışmağa nə 
halı, nə də taqəti vardı. Elə bil ki, bu dar məqamda danışmaq, 
nəsə bir şey söyləmək onun üçün dağlardan da ağır bir yükü 
çiyinlərinə almaq demək idi. Səlimə ana isə onun çiyinlərin-
dən yapışaraq bu çarəsiz qızcığazı danışmağa məcbur edirdi:

- Danış, qızım, danış. Belə susqun dayanma. Sən sus-
duqca mənim ürəyimdən qara qanlar axır. Axı həmin gün oğ-
lum sənin yanında idi. Niyə mənim səbrimi tükədirsən? Da-
nış, sən Allah, danış. Danış görüm balamın başına nələr gəldi 
o gecə.

 Bu an İlahə özünü Səlimə ananın qarşısında məsuliyyətli 
və cavabdeh kimi hiss etdi. Elə bil ki, Orxanın varlığına da, 
yoxluğuna da özü cavabdeh idi. 

 Bayaqdan Səlimə ananı uzaqdan seyr edən baş həkim 
onun nə vaxt palatanı tərk edəcəyini səbirsizliklə gözləyir-
di. Çünki İlahəni belə gərgin vəziyyətdə narahat etməyə heç 
kimin haqqı və ixtiyarı yox idi. Qızcığaz hələ özünə gəlmə-
miş, olduqca gərgin vəziyyətdə idi. Odur ki, həkimin Səlimə 
ananı tələsdirməkdən başqa çarəsi qalmadı. Sanki onu tələs-
dirməklə İlahəni də düşdüyü ağır vəziyyətdən xilas edəcəkdi. 
Həkim bu minvalla təcili surətdə Səlimə anadan palatanı tərk 
etməsini xahiş etdi:

- Xahiş edirəm, palatadan çıxasınız. Xəstəyə mane olur-
sunuz. O ki, hələ özünə gəlməyib. Ağır beyin travması aldığı-
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na görə nə etdiyini xatırlamır.
 Səlimə ana həkimə yalvarmağa başladı:
- Sənə qurban olum, həkim, gözümün ağı-qarası bircə 

oğlum ortalıqda yoxdur, itkin düşüb. Camaat öz ölüsünü dəfn 
edir. Biz isə bilmirik oğlumuz sağdır, ya yox.

- Bu dəqiqə başımız elə qarışıqdır ki. Xəstələri həyata 
qaytarmaq üçün əlimizdən gələni edirik. 

- Allah köməyiniz olsun, həkim.
 Həkim eynəyinin altından Səlimə anaya ciddi nəzər sa-

laraq soruşdu:
- Dəhlizdəki lövhədə xəstəxanamıza daxil olmuş yaralı-

larla ölülərin siyahısı vardır. Oraya baxmısınızmı?
- Baxmışam, yoxdur.
 Həkim fikrə gedərək başını bulaya-bulaya dedi:
- Hmm...Təəssüf... Bəs Salyan kazarmasına baxmısınız-

mı? 
- Baxmışıq, həkim. Yazıq kişi əldən düşüb axtarmaq-

dan. Sonuncu dəfə elə oraya baxıb, çar-naçar geri qayıdıb.
 Səlimə bu an özünü dünyada ən çarəsiz adam kimi hiss 

etdi. Qaşları çatılmış surətdə başı qeyri-ixtiyari aşağı enərək, 
susdu.

 Bu an həkim elə zənn etdi ki, Səlimə ondan təsəlli və ya 
yardım umur. Odur ki, başını aşağı salaraq alnını ovuşdurma-
ğa başladı. Bilmədi ki, qadına necə təsəlli versin. Sonra tibb 
bacısına astadan yanaşaraq onu otaqdan çıxarmasını xahiş 
etdi. Elə bil, baş həkim anlamışdı ki, Səlimə arvadın oğlu hə-
yatda yoxdur. Lakin bunu ona deməyə də dili gəlmirdi. İlahə 
isə bayaqdan həminki yerindəcə heykəl kimi səssizcə daya-
nıb qalmışdı. Səlimə ana gileylənərək öz-özünə deyirdi:
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- Orxan ortalıqda yoxdur. İtkin düşüb... İtkin düşüb...
 Çarəsiz ananın oğlu barəsində söylədiyi bu ağrılı sözlər 

İlahəni nəinki narahat edir, elə bil baltaya dönərək ürəyini 
ikiyə bölüb, sonra da parçalayırdı.

 Səlimə ana xəstəxananı tərk edən zaman gözləri tez-tələ-
sik yüyürə-yüyürə gələrək yanaqları soyuğun təsirindən qı-
zarmış ucaboy, arıq bir cavana sataşdı. Bu, İlahənin qardaşı 
Araz idi.

- Səlimə xala! Salam!
- Salam, oğlum. Bacının yanına gedirsən?
 Arazın gözlərində sevinc qığılcımları parladı:
- Elədir ki, var. Bacım burdadırmı?
- Hə, oğlum. Elə mən indicə onun yanından gəlirəm. 

Narahat olma, bacın sağ-salamatdır.
- Səlimə xala, inanın Allaha ki, onu axtarmaqdan lap əl-

dən düşmüşəm. Şükür Allaha ki, harada olduğunu öyrəndim. 
Bəs siz nə əcəb burdasınız?

- Orxanı axtarıram, oğlum.
- Yəni evə gəlməyib?
- Elədir, oğlum! Orxan evə gəlməyib.
- Anladım, Səlimə xala. Allah köməyiniz olsun.
- Hər ikimizin, oğlum!
- Bəs İlahənin palatasının yerini deyərsinizmi?
- Əlbəttə, oğlum. Lap yuxarı mərtəbəyə qalx. Sağ tərəf-

də görəcəksən qapının ağzındakı palatada yatır.
 Araz səbrsizlənərək İlahənin yanına tələsdi:
- Allah sizdən razı olsun, Səlimə xala. İnşallah Orxan 

qardaşımız da tapılar. Ümidinizi üzməyin.
- Allah ağzından eşitsin, oğlum!
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 Araz Səlimə anayla sağollaşıb pilləkənləri tez-tələsik 
halda çıxaraq özünü yuxarı mərtəbəyə yetirdi. Səlimə ananın 
dediyi kimi qapının ağzındakı palataya yanaşdı. Araz bacısını 
çarpayıda solğun bənövşə tək sustalmış halda görüncə, qol-
larını açaraq özünü onun üstünə atdı.

- İlahə, bacım. Nəhayət ki, səni tapdım. Küçədə gül-
lə atırlar. Özümü güclə buraya çatdırmışam. Çox şükür ki, 
sağ-salamatsan. 

 Həkim oğlanın qarşısını kəsərək narazılıqla dedi:
- Dayan ay oğlan, nə edirsən? 
 Həkimin bu sözlərindən Arazın səbri tükənən kimi oldu:
- Dünən gecədən bəri bacımı axtarmışam. İndi deyirsi-

niz ki, onu qucaqlamağa ixtiyarım yoxdur? Sevinirəm ki, onu 
xəstəxanada da olsa sağ-salamat tapmışam.

 Həkim Arazın qolundan yapışaraq onu dəhlizə çıxarıb 
İlahəylə bağlı bir qədər izahat verməyə məcbur oldu:

- Səni çox yaxşı başa düşürəm, oğlum. Allah bacını sənə 
çox görməsin. Amma bir az ehtiyatlı davran. Beynindən ağır 
zədə alıb. Başına gələnləri də hələ ki xatırlamır. Gözləyirik ki, 
bir az özünə gələ. Başqa çarəmiz yoxdur.

- Anamgil bacımdan çox narahatdırlar. İnanın ki, bacımı 
axtarıb tapmaq üçün hərəmiz bir tərəfə qaçmışıq dünəndən. 
Yaxşı ki, onu tapa bildim. Bu xəbəri anamgilə çatdırsam elə 
sevinəcəklər ki. Həkim, sizdən xahiş edirəm, beşcə dəqiqə 
mənə icazə verəsiniz, bacımla hal-əhval tutam.

- Yaxşı, amma onu çox yormayasan.
- Baş üstə!
 Araz palataya daxil olaraq İlahənin çarpayısının yanın-

da stul qoyub əyləşdi. Qardaşını qarşısında görən İlahənin 
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baxışlarında kövrək bir təbbəsüm duyuldu. Titrək əllərini 
Arazın əllərinə yaxınlaşdırdı. Qansız dodaqları bir-birindən 
güclə aralanaraq “Araz, Araz” deyə pıçıldadı. Araz əlləriylə 
bacısının əlini ovuşduraraq gülümsündü:

- İlahə, bacım. Özünü necə hiss edirsən? Yaxşısanmı?
 Qardaşının özünü ona yetirməsiylə bircə anlıq özündə 

toxtaqlıq tapan İlahə dinib-danışmaq üçün Tanrıdan güc-qü-
vvət istədi.

- Yaxşı deyiləm, qardaşım.
 Araz bacısına yanaşaraq təbəssümlə dedi:
- Gəl, səni dikəldim bir az. Oturmaq istəyirsənmi?
 İlahə baxışlarıyla qardaşının fikrinə “hə” cavabı verərək, 

onu dikəltməyi xahiş etdi.
 Araz ayağa qalxaraq İlahənin yastığını dikəltdi. Bacısını 

ehmallıca qucaqlayıb çarpayıda otuzdurdu. Taqəti tükənmiş 
İlahə qardaşıyla danışmaq fürsətini əldən vermək istəmir-
di. Bilirdi ki, həkim Araza onunla danışmaq üçün bir neçə 
dəqiqə vaxt verib. Odur ki, görüş vaxtının bitəcəyindən, hə-
kimin bir azdan gəlib onun başının üstünü kəsdirəcəyindən 
ehtiyatlanırdı.

 Araz sözə başladı:
- Xəstəxananın qapısından elə yenicə içəri girmişdim 

ki, Səlimə xala çıxdı qarşıma. Yazıq arvad oğlunu axtarırdı. 
Sənin yerini mənə deyəndə elə sevindim ki. Anamgil çox ni-
garandırlar sənin üçün. Gecədən səhərə kimi hərəmiz bir 
tərəfə qaçaraq səni axtarmışıq. Çox şükür ki, nəhayət gəlib 
səni burada tapdım.

- Anamgilə de ki, sağ-salamatam. Daha məndən niga-
ran qalmasınlar.
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- Hamımız dünəndən bəlkə yüz dəfə ölüb-dirilmişik 
sanki.

 Araz bir anlıq susdu və böyük maraqla İlahəyə bir sual 
ünvanladı:

- Bacı, danış görüm, həmin gecə nələr baş verdi?
 İlahə ağlamsınaraq başını bulaya-bulaya dilləndi: 
- Heç nə xatırlamıram, qardaşım.
- Bəs tələbə yoldaşlarının taleyi necə oldu? Onlardan 

sağ qalan və yaxud yaralanan varmı?
- Xəbərim yoxdur. 
- Bəs Orxan? Ondan bir xəbərin varmı?
 Arazın bu gözlənilməz sualı elə bil İlahənin yarasına duz 

səpdi. Nəmli gözlərindən yaş axıda-axıda dedi:
- Orxan itkin düşüb...
 Bu zaman palataya daxil olan həkim bacıyla qardaşın 

söhbətini yarıda qoydu:
- Daha vaxtdır. Xəstəni çox yormaq olmaz. Buna bilərək-

dən icazə verməyə haqqımız yoxdur.
 Araz bacısının yanağından öpüb ayağa durarkən dedi:
- Yastığın yüngül olsun bacım. Darıxma, hər şey yaxşı 

olacaq. İnşallah tezliklə sağalıb, ayağa qalxarsan, səni Qaxa, 
kəndimizə, nənəmgilə istirahətə apararam. Mən yenə gələ-
cəyəm yanına. Atamla, anamla birgə. Salamat qal, bacı!

 Araz birdən İlahənin sol əlini sıxmaq istəyəndə qəfildən 
baş barmağına sərt bir əşyanın toxunduğunu hiss etdi. Başını 
əyib təkrar İlahənin əlindən yapışaraq bir ona bir də ki bar-
mağında bərq vuran qızıl üzüyə heyrətlə baxdı. Təəccüblə 
bacısından soruşdu:

- İlahə, bu üzüyü sənə kim bağışlayıb?
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 İlahə susdu, dinmədi. Üzünü yana çevirdi. Gözlərindən 
yenə də yaşlar axmağa başladı. Bilmədi ki, qardaşının sualına 
nə cavab versin. Sevgilisinin intizarı yandırıb-yaxırdı qəlbini. 
Araz isə eyni sualı təkrar edərək dururdu:

- İlahə, mənə düzünü de bu üzüyü sənin barmağına kim 
taxıb? Özü də nişan üzüyünə oxşayır.

 İlahənin dodaqlarında “Orxan” adlı həsrət dolu bir kə-
limə düzülməyə başladı:

- Orxan. Qrup yoldaşım.
 Orxanın adını eşitcək Arazın təəccübündən qaşları ça-

tıldı:
- Nəə? Orxan?
- Hə, bu üzüyü barmağıma Orxan taxıb.
 Araz məsələnin nə yerdə olduğunu dərhal başa düşərək 

olduqca ciddiləşdi:
- İnana bilmirəm. Bacımı bu vurhavurda nişanlayıblar, 

bizimsə bundan xəbərimiz yoxdur. Hələ qoy aralıq sakitləş-
sin, sən də sağal, evimizə dön, səninlə sonra danışarıq, İlahə 
xanım!

 Qardaşının bu üzükdən xəbər tutmasına narahat olan 
İlahə yerindəcə hönkürməyə başladı.

 Araz üzünü həkimə tutaraq dedi:
- Həkim, siz Allah, xahiş edirəm, bacıma yaxşı baxası-

nız!
- Arxayın ol, oğlum!
- Sağ olun!
 Araz bunu deyib otaqdan çıxdı.
 Bəşir kişi ilə Səlimə arvad isə yeganə övladları Orxanın so-

rağıyla pərişan halda gəzib-dolaşmadıqları yer qalmamışdı...
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ƏCƏLIN CƏSUR SERJANTLA  
AMANSIZ ZARAFATI

 
Filarmoniya bağından evə dönəndən bəri qaşı-qabağı 

açılmayan Telman kresloda oturub elə hey fikrə dalmışdı. 
Olduqca narahat və qəmgin görünürdü. Gecədən bəri gözü 
kimi qoruduğu Danışıq Məntəqəsini təkrar qayıdıb yoxlama-
lı idi. Odur ki, dərhal həmin əraziyə yollanmağa qərar verdi. 
Ailə üzvlərinə getmək istədiyini bildirərkən dedi:

- Gedim görüm Danışıq Məntəqəsində vəziyyət necə-
dir? Orada təkrar yoxlama aparmalıyam.

 Telman bunu deyən kimi papağını götürüb oturduğu 
kreslodan qalxmaq istədi. Birinci cəhd alınmadı, oturdu, 
yenə də qalxmaq istədi, ikinci cəhd də alınmadı, üçüncü dəfə 
şəstlə ayağa durdu. Papağını başına qoyub getmək istədi. Gö-
rünür əcəlin onunla amansız zarafatı idi ki, onu hərləyib fır-
layırdı bu gecə. Onun bu hərəkətinə ailə üzvləri mat-məəttəl 
qalaraq çaşqınlıq içərisində bir-birinə baxışdılar. Telman isə 
sanki başına nələrin gələcəyini anlamışdı. Lakin bunu alın 
yazısı kimi qəbul edir, büruzə vermək istəmir, ana-bacısına 
bacardığı qədər təskinlik verməyə çalışırdı.

 Ofeliya ana ilə Hörmət bacı Telmanın bu hərəkətindən 
çox narahat olaraq israrla onun qarşısını kəsib yalvarmağa 
başladılar:

- Getmə, Telman. Vəziyyət gərgindir. Allah eləməmiş 
sənə bir şey olar. 

 Buna əhəmiyyət verməyən Telman isə qətiyyətlə gedə-
cəyini bildirdi:

- Siz nə danışırsınız? Evdə heç cür otura bilmərəm. Bu 
mümkün deyil. Mən iş başındayam. Məni dayandıra bilməz-
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siniz. Mütləq getməliyəm.
 Bunu deyən Telman papağını başına qoyaraq qapını 

sürətlə çırpıb getdi ki, ailə üzvlərindən kimsə onu geri qay-
tarmağa çalışmasın.

 Ofeliya ana Telmanın gedişindən narahat olaraq kiçik 
oğlu Bəxtiyara yalvarmağa başladı:

- Oğlum, qoyma qardaşın getsin. Bu saat yolundan qay-
tar onu.

 Bəxtiyar qaça-qaça həyətə çıxdı. Qardaşını qapıdan qay-
tarmaq üçün onun ardınca getdi. Telman Bəxtiyarın onun 
ardınca gəldiyini hiss edərək əhəmiyyət verməyib yoluna 
davam etməyə başladı. Bəxtiyar isə onu arxadan səsləyərək 
dururdu:

- Getmə, qardaş, anam deyir qayıt evə.
 Telman səbirsiz halda 13 yaşlı kiçik Bəxtiyara səsləndi:
- Çəkil yolumdan, Bəxtiyar, sən də əl-ayağa dolaşma 

görək. Mənə mane olma. 
 Telman anasının xahişi ilə ona mane olmağa çalışan Bəx-

tiyara sanki qulaq burması verirmiş kimi deyindi:
- Qayıt evə, küçəyə-bayıra çıxma. Eşitdin?
 Bəxtiyar məyus halda evə qayıtdı:
-      Ana, nə qədər etdimsə qardaşım mənə qulaq asmadı. 

Dedi ki, çəkil yolumdan. Əl-ayağıma dolaşma.
 Telman anasının sözünə qulaq asmayıb həmin gecə vəzifə 

başına tələsdi. Qardaşının sözünə haradan qulas asacaqdı?
 Telman gedən gecəsi evdəkilərdən heç kimin gözünə 

yuxu getmədi. Cəsur serjant küçə və meydanlarda səhərədək 
ölümlə üz-üzə gələrkən nə anasının, nə atasının, nə də bacı-
sının gözünə yuxu gedə bilərdi. 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 178 ~~~~~~~~~~~

* * *
 Artıq güllə səsləri şəhərdə nisbətən azalmış , günəşin qı-

zartısı evlərin damından yavaş-yavaş görünməyə başlamış-
dı. Sanki hava da matəm libasını geyinmişdi. Barıt qoxulu 20 
yanvar səhərinin açılmasına az qalırdı. Küçələrdən ah nalə, 
qışqırıq səsi kəsilmək bilmirdi. Çünki dünən gecədən bəri 
baş vermiş qanlı hadisənin fəsadları ölümə açılan bir səhə-
rin qucağında açıq-aydın nəzərə çarpmaqda idi. Küçələrdə 
əzilmiş avtomaşınlar, avtobuslar, yük maşınları, 67-50, АГП, 
67-51 АГП, 39-97 АГС dövlət nömrə nişanlı “Təcili yardım” 
maşınları, avtomat telefon butkaları, asfalt üstdə səpələn-
miş çoxlu sayda vintşəkilli, odu sönmüş güllələr, pasportlar, 
sənədlər, papaqlar, taykeş ayaqqabılar, bir də maşın yağıyla 
Şəhid qanlarının qarışığından əmələ gəlmiş gölməçələr və 
daha nələr, nələr...

 Bağırovlar ailəsi də o təlatümlü gecədə güllələrin səsin-
dən gözlərinə yuxu getməyən minlərlə Bakı sakinləri kimi 
səhəri diri gözlə açdılar. Onlar elə zənn etmişdilər ki, ara sa-
kitləşib, fəlakət, təhlükə artıq şəhərin canından sovuşub, ge-
dib. Lakin belə deyildi. “Qızıl Əsgər” ona verilən hərbi tapşırı-
ğı vəhşicəsinə, hətta artıqlamasi ilə yerinə yetirməyində idi.

 Axşama qədər Telmandan bir xəbər gözləyən Bağırovlar 
ailəsinin sükutu saat 9 radələrində pozulmağa başladı. Bir 
telefon zəngi elə bir andaca hər şeyi alt-üst etdi. Dəstəyi Tel-
manın atası Malik kişi qaldırdı. Xəttin o başından naməlum, 
yaşlı bir kişinin səsi eşidilməyə başladı:

- Bura Telmangilin evidir?
- Bəli, danışan Telmanın atasıdır. Siz kimsiniz? Nə la-

zımdır?
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- Telman yaralanıb. Semaşko xəstəxanasındadır. Mən-
dən xahiş etdi ki, ailəsinə xəbər verim.

 Dəstəyin o başından eşitdiyi bu ağır xəbərdən Malik ki-
şinin qanı qaraldı. Artıq telefonda həmin şəxs ona hər şeyi 
başa salaraq, bir başa Telmanın ölüm xəbərini vermişdi. An-
caq Malik kişi bilmədi ki, eşitdiyi bu bəd xəbəri ailə üzvlərinə 
necə çatdırsın. Telefon dəstəyini yerə qoyan zaman Ofeliya 
ana və Hörmət bacı onun üzünün rənginin bir andaca ağ- ap-
paq olduğunu gördülər. Ofeliya ana təlaş içində Malik kişidən 
soruşdu:

- Nə olub ay kişi?
- Nə olacaq ay arvad, evimiz yıxılıb. Telman yaralanıb. 

Semaşko xəstəxanasındadır. 
 Ofeliya ana əl-ayağa düşərək dedi:
- Nə danışırsan, ay kişi? Bu saat gedək oraya.
 Hörmət bacı dərhal yan otağa keçib Qurani-Kərimi gə-

tirib öpüb gözlərinin üstdə qoydu. Sonra inancına arxala-
naraq onu evin ən uca yerinə qoymağı qərara aldı. O, buna 
cani-qəlbdən inanırdı ki, ailədə hər hansı bir təhlükə baş ver-
diyi anda onun dərhal sovuşması üçün Qurani-Kərimi evin 
ən uca yerində açıq vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Hörmət 
bacı elə sanırdı ki, belə etməklə təhlükə birdəfəlik sovuşa-
caq, xəstəxanada ağır yaralı vəziyyətdə ikən ölümlə çarpışan 
milis qardaşı sağ-salamat qurtulub evə dönəcək. Lakin sən 
saydığını say, gör fələk nə sayır.

 Telmanın ana olmağa hazırlaşan arvadı Təranə isə atası 
evində qonaq olduğu müddətdə ərinin başına gətirilənlər-
dən hələ ki xəbərsizdi... 
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 MÜHASIRƏDƏ

 Bakı küçələrində qan tökmüş hərbçilər çoxlu sayda in-
san cəsədlərini Salyan kazarmasının yanındakı hərbi şəhər-
ciyin qarşısında yan-yana düzərək başlarının üstündə keşik-
çi durmuşdular. Əli avtomatlı, üzü qara maskalı qaniçənlər 
xalqımızın cansız ölülərindən də qisas alırdılar. Gözlərini 
qan tutmuş bu vəhşilər əzizlərini, doğmalarını axtaran ümi-
di kəsilmiş insanların həmin cəsədlərə yaxınlaşmalarına hər 
vasitə ilə mane olmağa çalışırdılar. Ümumiyyətlə bu cəsəd-
lərə uzaqdan da tamaşa etmək qəti surətdə qadağan edil-
mişdi. Əsgərlər həmin əraziyə ayaq basanların üstünə silah 
çəkərək, onları hər dəfə ölümlə hədələyirdilər. Kimisi buna 
əhəmiyyət verməyib cəsədlərə baxmaq üçün qarşıya doğru 
irəliləyir, kimisi isə buna heç cür cürət etmirdi. Əlacsız qalan 
kimsələrin isə gözünə heç kim görünmürdü. Gülləbaran al-
tında yaxınlarını axtarıb tapmağa məcbur idilər. Axtardıqları 
insanın öldüsündən, qaldısından xəbər tutmayan Bakı sakin-
ləri onların itkin düşdükləri qənaətinə gəlirdilər. Bəli, doğ-
rudan da şəhərdə vəziyyət çox gərgin idi. Qaniçən ordunun 
şəhərdə qalan hissələri qırğın planının müddətini uzatmaq 
niyyətində idilər. Buna görə də şəhərin dinc sakinlərini qı-
rıb-tökməklə məkrli niyyətlərinin növbəti dəfə baş tutaca-
ğına böyük ümid bəsləyirdilər. Çünki xüsusi təlimat əsasın-
da öncədən hazırlanmış “Yanvar planı” bir səhifədən ibarət 
deyil, sanki min səhifədən ibarət idi. Onun növbəti qanlı 
səhifələrində isə bu xəyanətkar planın məqsədyönlü şəkil-
də davam etdirilməsi əmri qəddarcasına öz əksini tapmışdı. 
Xəstəxanalarda dərman ehtiyatı yavaş-yavaş tükənməkdə 
idi. Bütün tibb işçiləri əlbir olmaqla Azərbaycanın digər böl-
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gələrdəki xəstəxanalarına üz tutaraq yaralılar üçün dərman 
ehtiyatı tələb edirdilər. Beləliklə, bölgələrdəki xəstəxana hə-
kimləri Bakı üçün əllərindən gələn qədər hər cür tibbi yardı-
mı əsirgəmədilər. 

Semaşko xəstəxanasını başdan-başa qanlı caynağına 
keçirmiş bu “iblis yığını”nın məqsədi, hədəfi bitib-tükən-
mək bilmirdi ki, bilmirdi. Bu dəfə də onlar növbəti intiqamı 
ölülərdən almağa tələsirdilər. Gizlincə özləriylə götürdükləri 
kerosin adlı yandırıcı maddəni cəsədlər tanınmaz hala sa-
lınsın deyə bir-bir, növbə ilə üstlərinə tökməyi qərara almış-
dılar. Görünür, bu da vəhşiləşmiş hərbçilərin cəsədlər üçün 
hazırladıqları növbəti qanlı sürprizlərdən biri idi. İnsanların 
gözləri qarşısında hər cür qəddarlıq nümayiş etdirməklə öz-
lərini Bakının qoynunda sanki “şah” elan etmişdilər. Nəhayət 
ki, bir yığın erməni və rus hərbçiləri Semaşkonun ölüxanası-
na tökülüşərək cəsədlərin üstündən örtüləri götürüb ayaq-
lar altına atandan sonra kerosini üz nahiyyəsinə tökməyə 
başladılar. Hələ bu azmış kimi nifrət hissiylə ucadan gülə-
gülə qəddarcasına cəsədlərin üzlərinə tüpürərək təhqiramiz 
hərəkətlərindən də əl çəkmədilər:

- Вот так!*

 Rus və erməni hərbçiləri etdikləri murdar hərəkətləri-
nin müqabilində xəstəxana boyu onlara qəzəblə yağdırılan 
qarğış və söyüşlərə avtomatla, süngüylə cavab verməli olur-
dular. Artıq bu qaniçənlərin məqsədi hər kəsə bəlli idi. On-
suz da edəcəklərini çoxdan etmişdilər. Qanlı murdar əlləriylə 
millətimizin başına min bir oyun açan, min bir işgəncə, zü-
lüm gətirən, qanımıza susayan bu “iblis yığını” komandirləri-

* Bax belə! 
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nin onlara verdiyi əmri qəti surətdə, hələ üstəlik artıqlaması 
ilə yerinə yetirməkdə idilər. 

* * * 
 Semaşko xəstəxanasının həyətində tanklar dayanmışdı-

lar. Malik kişi arvadı ilə bərabər xəstəxananın həyətinə girən-
də qara asfaltın üzərindəki tank təkərlərinin izlərini görəndə 
az qalmışdı gözləri hədəqəsindən çıxa. 

- Serjant Bağırova güllə ürəyinin başından dəyib. Cəmi 
bircə güllə yarası alıb, elə bu yaradan da keçinib. Cibindəki 
kommunist bileti isə deşilərək qana bulaşıb.

 Malik kişiyə hər şeyi olduğu kimi başa salan həkim Tel-
manın alt köynəyini yuxarı qaldıraraq ürəyinin başındakı 
güllə yarasını ona göstərirdi. Bu zaman başının üstündə da-
yanaraq kinostudiyadan gəlmiş operator əlində tutduğu vi-
deokamerayla Telmanın cansız cəsədini lentə almaqda idi. 
Aldığı bircə güllə Telmanın sinəsində geniş bir yara açmışdı. 
Serjant Bağırovun ürəyini parçalayan güllənin izi açıq-aydın 
görünürdü. Sifəti tər-təmiz idi. Elə bil şirin-şirin yuxuya dal-
mışdı. Təkcə ağzından süzülən nap-nazik qan ləkəsi çənəsin-
dəcə quruyub qalmışdı. 

 Malik kişi eşidəndə ki, azğınlaşmış sovet əsgərləri Se-
maşkonun ölüxanasına vəhşicəsinə doluşaraq əllərindəki 
kerasini cəsədləri tanınmaz hala salmaq üçün onların üstünə 
səpiblər, dərindən ah çəkərək ürəyində öz-özünə dedi:

- Yaxşı ki, Telmanın cəsədini Semaşkonun ölüxanasına 
vermədim. Yoxsa əsgərlər onu da məhv edə bilərdilər. 

 Beləliklə, Malik kişi oğlunun cəsədini məsciddə yuduz-
durub İçərişəhərə-evinə aparır. Şəhidlərin dəfn mərasimi 
günü Serjant Bağırov onun tabutu başında toplaşmış bütün 
milis yoldaşlarının çiynində son mənzilə yola salınacaqdı...
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FOTOQRAF CƏSARƏTI

 Artıq üç gün idi ki, onun gözünə yuxu getməmişdi. Çünki 
faciənin baş verdiyi andan sübh tezdən gecəyədək küçələrdə 
vəzifə başında olan fotoqraf könüllü surətdə öz vətəndaşlıq 
borcunu yerinə yetirməkdə idi. 

 Həmin təlatümlü gecəni fotoaparatın donmuş yaddaşı-
na köçürmək üçün həyatını təhlükə altına ataraq böyük bir 
fədakarlıq göstərmişdi. Bəli, həmin qanlı gecədə alçaq boylu, 
dolu bədənli bir şəxs əlində tutduğu fotoaparatla böyük təlaş 
içində hadisə yerinə tələsirdi. Bu, fotoqraf Tahir Cəfərov idi. 
Küçələrə səpələnmiş insan cəsədlərinin fotolarını çəkmək 
üçün gəlmişdi. Kənardan bunu müşahidə edən bir şəxs üzü-
nü Tahirə tutaraq dedi:

- Çək, Tahir, çək. Başımıza gətirilən müsibətlərin şahid-
lərini çək. Qoy dünya birliyi faciədən xəbərdar olsun və hər 
kəs tapdanmış haqqımızı tanısın. 

 Bu zaman Tahirin gözü yerdə qoyulmuş uzun bir taxta-
ya sataşdı. Taxtanı titrək əlləriylə qaldıran zaman gördüyü 
mənzərədən dəhşətə gəldi. Al-qana bulaşmış gənc bir oğla-
nın cəsədi iki taxtanın arasında qısılıb qalmışdı. Tahir ürək 
ağrısıyla dilləndi:

- Bunların vəhşiliyinə nə deyəsən? Adamı öldürüb iki 
taxtanın arasına qoyublar.

 Tahir taxtanı cəsədin üstündən götürüb yerə tulladı. 
Sonra müxtəlif tərzdə Şəhid gəncin güllələrdən deşik-deşik 
olmuş, özü də quruca taxtanı andıran cansız cəsədinin şəkli-
ni çəkməyə başladı.

 Yanındakı şəxs dilləndi:
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- Sən ürəklisən, Tahir. 
- Elə bilirsən, bu şəkilləri çəkmək asandır mənim üçün?
- Bilirəm, qardaşım, bilirəm ki, heç də asan deyil. 

Küçələr, xəstəxanalar, ölüxanalar cəsədlərlə doludur. Bunlar 
yığışdırılıb qurtarana qədər fotoqraflar öz işlərini görüb, çə-
kiliş apara bilərlər. Mən dünəndən özümə gələ bilmirəm. Heç 
cəsədlərin üzünə baxa bilmirəm. Səndə bu cürət hardandı 
görəsən?

- Mən fotoqrafam və öz vəzifə borcumu yerinə yeti-
rirəm. Bu şəkilləri tarixi fakt kimi qoruyub saxlamaq, hətta 
Qorbaçovun masasının üstünə, onun gözü qarşısına qoymaq 
lazımdır. Çəkdiyim bu şəkillər üçün Moskvaya Kremlin bina-
sına gedəcəyəm. Qoy Qorbaçov törətdiyi vəhşi əməllərinin 
nəticəsini görsün.

 Həmin şəxs gözlərinin yaşını silə-silə dedi:
- O gecə çox Şəhid verdik. Görəsən mən niyə Şəhid ol-

madım? Kaş ki, mən də Şəhid olaydım.
- -Düzdür, o gecə hamımız küçələrdə olsaq da, zalımın 

gülləsi bizdən yan keçdi. Görünür, qismətimizdə Şəhid olmaq 
yox imiş. 

 Tahir dərindən köks ötürərək sözünə davam etdi:
- O gecə mən Salyan kazarması tərəfdə idim. İnsanların 

bir yerə toplaşdığını görərkən mən də hamı kimi orada olma-
ğı özümə borc bildim. Fikirləşdim ki, nə olar, olar. Hamı necə, 
mən də elə. Birdən Tbilisi prospekti tərəfə üz tutdum. Orada 
nisbətən hündür bir təpə var idi. O təpənin arxasına keçərək 
hadisələrin gedişatını müşahidə etməyə başladım. Həmin 
anda o qədər çaş-baş qalmışdım ki, nələrin baş verdiyini hələ 
ki anlamırdım. Ürəyimdə öz-özümə suallar verirdim: “Bu nə 
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işdir belə? Niyə atırlar? Nə üçün atırlar?” Sonra gördüm ki, 
tanklar üstümüzə gəlir. Heç də müşahidə aparmağın yeri de-
yil. Qəfildən şəhərin işıqları söndürüldü. Qaranlıqda göz-gö-
zü görmədi. Tanklar Tbilisi prospektini başdan-başa tüstüyə 
qərq etdilər. Mən beş mərtəbəli binanın qarşısında dayan-
dığım halda həmin binanın sonuncu mərtəbəsində yerləşən 
yaşayış evinin eyvanının uçduğunu gördüm. Həmin eyvana 
snayperdən atəş açılmışdı. Vəziyyətin get-gedə gərgin oldu-
ğunu indi dərk etməyə başladım. İnsanlar çaşqınlıq içərisin-
də hərəsi bir tərəfə qaçır, kimi sağ qalır, kimisi də atılan gül-
lələrdən asfaltın üstünə sərilib, elə yerindəcə donub qalırdı. 
Əvvəlcə atılan güllələrin zəhərli olduğuna inanmadım. Təbii 
ki, güllələrdən yayınmaq çox çətin məsələ idi. Hər addımda 
səni ölüm təhlükəsi gözləyirdi. Həmin gecə qaçan qaçdı, ölən 
öldü. Zəhərli güllələrin təsirindən müxtəlif bədən xəsarəti 
alanlar da çox oldu. Yaralılara yardım etmək də çətin məsələ 
idi. Yaralı üstündə neçə-neçə həkimlər vuruldu. Bax, çəkdi-
yim şəkillər buna sübutdur ki, insanların üstünə yağış kimi 
yağdırılan güllələr həqiqətən də qadağan edilmiş, zəhərli 
güllələr idi. Həmin güllələr ki, insan bədəninin bir hissəsinə 
daxil olan zaman bir neçə saniyə içində bütün orqanizmi sı-
radan çıxarıb digər yerindən dərin yara açırmış. 

 O qanlı gecədə gördüklərini həmsöhbətiylə bölüşən cə-
sarətli fotoqraf Tahir Cəfərovun ürəyi olduqca çox narahat 
idi. Çünki üç gün ərzində Bakı küçələrində çəkdiyi acınacaqlı 
fotoları əli millətinin qanına batmış Qorbaçov soyadlı cani-
nin qarşısına qoymağa tələsirdi...
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ŞƏHADƏT MƏRTƏBƏSINƏ YÜKSƏLƏNLƏR 

21 yanvar səhəri. Küləkli bir gün idi. Bakının köksündə 
bir tozanaq qalxmışdı ki, gəl görəsən. Sanki qəzəbindən qa-
sırğa qoparmağa çalışan Bakı küləkləri də öz hiddətini, etira-
zını şəhərin qoynunda baş vermiş qanlı faciəyə bildirməkdə 
idi. Küçələrə səpələnmiş qərənfillər küləyin təsirindən toza-
nağa qərq olaraq havada oynayırdılar.

 Əllərində qara bayraqlarla küçə və meydanlarda etiraz 
səsləri ucalan insanların hönkürtüsü, ah-naləsi və “Qırmızı 
imperiya”ya yağdırdığı lənət dolu şüarları hələ də eşidilmək-
də idi. Mərkəzi Komitənin qarşısında keçirilən kütləvi etiraz 
mitinqində də bir araya gələn insanlar AXC rəhbərlərindən 
iki gün bundan əvvəl baş vermiş faciəyə aydınlıq gətirməsini 
tələb edirdilər. Artıq Şəhidlərimizi Ana torpağa əmanət et-
mək üçün ictimai Dəfn Komissiyası da təşkil edilmişdi. Dəfn 
Komissiyasına sədrlik edən Qüdrət Əbdülsəlimzadə tribuna-
da çıxış edərək, baş vermiş faciə zəminində xalqı səbrli və 
dəyanətli olmağa çağıraraq deyirdi:

- Qardaşlar, bacılar! Millətimizə ağır faciə üz vermişdir. 
Xalqımızın qanı axıdılmış, öz haqqını, azadlığını, müstəqilliyini 
tələb edən oğul-qızlarımız amansızlıqla öldürülmüş, tankların 
altında əzilmiş, yaralanmış, şikəst edilmiş, həbs olunmuşdur... 
Bakıda hərbçilər tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan olunmuş-
dur... Ordu hər işə nəzarət edir, mətbuat orqanları bağlanmış, 
televiziya sıradan çıxarılmış, radio isə yalnız hərbi komen-
dantlığın əhalini hədələyən xəbərlərini verir... Şəhərdə həbslər 
davam edir, küçələr hərbçilərin törətdikləri cinayətlərin qan 
izləri, dağıntıları, vurduqları maddi ziyanları ilə doludur.
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 Abşeron kəndlərindən, Sabunçu dairəsindən, Gənclik met-
rosu ətrafından, Tiflis prospektindən, Qurd qapısı istiqamətin-
dən, Salyan kazarmasından, İnşaatçılar prospektindən gecəki 
qanlı qırğın haqqında yeni məlumatlar alınmaqdadır... Bu ağır 
itki və faciəli vəziyyətin məsuliyyəti bizə nə qədər çətin görünsə 
də, ayıq olmağa, yeni cinayətlərə hazır durmuş və açıq desək 
Mərkəzdən əmr almış hərbçilərə belə bir imkanı verməməyə 
çağırır...

 Sizin qəzəbiniz, nifrətiniz, intiqam hissiniz, göz yaşlarınız, 
lənət səsləriniz ümummilli kədərimizin necə ağır olduğunu sü-
but edir... Lakin xalq və millət sarsılsa da, əyilməməlidir. Biz 
ilk növbədə Şəhidlərimizin adlarına, əməllərinə görə layiqincə 
dəfni , uğrunda canlarından keçdikləri Vətən torpağına tap-
şırılması barədə düşünüb hərəkət etməliyik. Bu, bizim milli, 
dini, insani vətəndaşlıq borcumuzdur. Bütün Şəhidlərin bir 
məkanda, bir qəbiristanlıqda dəfn olunması məsləhət bilinir... 
Şəhidlərimizin vaxtilə 1918-ci ildə mart qırğını qurbanlarının 
dəfn olunduğu Dağüstü ərazidə torpağa tapşırılması razılaş-
dırılmışdır.

 Xalqımızın milli azadlıq eşqinə zərbə vurmaq istəyən-
lər buna nail ola bilmədilər. Bir-birinin kədərinə şərik çıxan 
Azərbaycan xalqı o qanlı-qadalı günlərdə bir yumruq altında 
birləşərək, başlarının üstünü almış qansız sovet əsgərlərinin 
göstərdikləri şiddətli təzyiqə əhəmiyyət verməyərək, bu tor-
paq uğrunda canını fəda edən oğul və qızlarını dəfn etmək 
qərarına gəldi. Moskva rəhbərliyi hər vasitə ilə buna mane 
olmağa can atırdı. Verilən qərara əsasən Kremlin qərarga-
hından Şəhidlərin dəfn edilməsinə xüsusi icazə verilmədən 
bu prosesi həyata keçirmək mümkün deyildi. Lakin Mos-
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kvanın əmrinə tabe olan, onun qərarını gözləyən kim idi? 
Cana doymuş xalq artıq özü öz müqəddəratını həll etməyə 
çalışırdı. Bu dəfə xalq özü özünün yiyəsi, özü özünün sahi-
bi idi. Moskvanın əlində oyuncaq olan sapı özümüzdən olan 
baltalar özlərinə bəraət qazandırmaqla min cür fitnəkarlığa 
əl atırdılar. Vətənimizdə axıdılan günahsız qanlara bais olan 
xəyanətkarlar, qırğının baş verəcəyindən xəbərdar ola-ola 
bunu xaincəsinə xalqdan gizlətdiyi surətdə, yenə də xalqa hə-
də-qorxu gələrək müxtəlif donlu yalanlar yürütməkdə idilər. 
Qorbaçovun çirkin əməlini ört-basdır etməyə çalışan içimiz-
dəki satqınlar Şəhidlərimizin dəfn edilməsinə əngəl törət-
mək məqsədilə hər vasitəyə əl atmasına baxmayaraq, oğul və 
qızlarını uğrunda can verdikləri bu torpağa tapşırmaq üçün 
xalqın yolunu daha heç kim, heç bir qüvvə kəsə bilməzdi. 

 Xəstəxanada ölümlə çarpışan yaralılar isə bir-bir canını 
tapşırmaqla Haqqa qovuşurdular. Belə ki, Gənclik metrostan-
siyası yaxınlığında 5 nömrəli xəstəxanada cərahiyyə otağın-
da həkimlər gecədən bəri apardığı mürəkkəb əməliyyatdan 
sonra gözləri qapanmış iki Şəhidin üstünə yanvarın 21-də 
ağ parçadan örtü salmalı olur. Bəhruz sübh tezdən saat 6 ra-
dələrində, Ələsgər isə saat 7 radələrində bir-birinin ardınca 
Şəhidlik mərtəbəsinə yüksəlirlər.

 Həmin saatlarda yanvarın 19-da Salyan kazarmasında 
sovet əsgərləri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş Azəre-
lektroterm İstehsalat Birliyində elektrik montyoru sahəsində 
çalışan, nişanlısının gözlərini yaşlı qoyan Əlimərdanın meyiti 
də ölüxanadan tapılır. Həkimlər meyitin üzərində ekspertiza 
aparırlar. Nəticədə məlum olur ki, Əlimərdan öncə qolundan 
və sinəsindən güllə yarası almış və elə yaralı vəziyyətdə də 
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ona işgəncələr verilmişdir. Sifətinin sağ tərəfi qap-qara qa-
ralmış halda olduğundan ona ağır zərbələrin endirilməsi heç 
də şübhə doğurmamışdır. Həkimin gəldiyi qənaətə əsasən 
Əlimərdan aldığı güllə yaralarından deyil, ona endirilən zər-
bələrin təsirindən dünyasını dəyişmişdir. Beləliklə, Əlimər-
danın cənazəsi doğulduğu Puşkin (Biləsuvar) rayonuna tor-
pağa tapşırılmaq üçün yola salınır...

 Əliyusif dayının qızı Şəhla Semaşko xəstəxanasının 
ölüxanasına daxil olarkən gözlərinə inana bilmir. Əlləriylə 
başını tutaraq özünü çölə atır. “Aman, Allah, ola bilməz. Bu 
öldürülən mənim atamdırmı?”.

 Səhər tezdən Eldarın yaxın qohumlarından biri Ba-
cıxanım anaya onun yaralandığı xəbərini çatdıranda sadəcə 
qulağının cırıldığını deyirlər. Eldarın sağ-salamat olduğuna 
inanan ana onun daxılını sındırıb içindəki pulları özüylə gö-
türərək, dərhal oğlunun qulağını tikdirmək üçün xəstəxana-
ya yollanır. Ayın 19-da meydana sağ-salamat yola salan oğlu-
nu al qan içində uyuyan görən ananın ürəyinə dağlar çəkilir. 
Onun cansız cəsədini qucaqlayaraq fəryadı yeri-göyü titrədir. 
Çarəsiz ana Eldarın vaxtilə yığdığı pulları onun matəminə 
xərcləməli olur.

 Əməliyyata yerləşdirilən Cavad aldığı ağır yaraların təsi-
rindən yanvarın 22-si səhər saat 8-də əbədi Haqqa qovuşur. 

 Ülvinin cəsədi tələbə dostlarının çiynində Semaşko 
xəstəxanasından evə qayıdır. Almaz səssiz-səssiz canı qədər 
sevdiyi qardaşı oğlu Ülvinin uyuduğu otağa keçir. Onun can-
sız bədəni qarşısında qardaşı Yusifin oğlu Ülviyə ürək yanğı-
sıyla yazdığı dərdli şeirini pıçıldayır. Ülvinin isə qanı dayan-
maq bilməyir, hələ də axdıqca axır. Artıq iki gündür ki, evdə 
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yorğan üzü, döşək üzü, mələfə, parça filan qalmayıb. Nə dərin 
imiş yarası Ülvinin... 

 Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitututun tələbəsi Azə-
rin sorağıyla Bakının bütün xəstəxanalarını gəzib-dolaşan 
ürəyi dağlı ata nəhayət ki, oğlunu Semaşko xəstəxanasının 
ölüxanasında tapır. Başından güllə yarası almış Azərin cəsə-
dini qan içində görən ata bir fəryad qoparır ki, gəl görəsən...

 Ağdaşda isə bir gözü yaşlı ana pəhləvan oğlu Müşfiqin 
yolunu gözləyir. Lakin diri deyil, cənazə şəklində. Həmin o 
Müşfiq ki, yanvarın 19-u gecəsi özünü Gənclik metrostan-
siyasının yanındakı Lenin stadionunun qarşısına yetirərək 
tanklar önündə mərdü-mərdanə dayanıb Şəhid qardaşları ilə 
bərabər əllərindən çəpər çəkmişdi. 

 Beləliklə, daha bir Şəhid cənazəsi çox çətinliklə sovet 
hərbçilərinin əlindən qurtularaq Ağdaşa yollanır və elə ora-
daca Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılır. 

 Oğlunun Şəhid olması sorağını alan Şərqiyyə ananın tələ-
bi ilə ailə üzvləri və qohumlar Namiqin tabutunu evə gətirir-
lər. Şərqiyyə ana oğlunu bircə gün evində qonaq saxlamaq 
qərarına gəlir. Odur ki, heç kəsi yaxına buraxmadan tabuta 
yanaşaraq onun üzünü açmalı olur. “Balam son zamanlar elə 
göyçəkləşmişdi ki... İndi də elə bil nur içində yatıb” deyərək 
onu öpüb oxşayır. Sonra Namiq üçün gətizdirdiyi klarnet və 
nağara ustalarının müşayiəti ilə oğlunu yanvarın 23-də Şə-
hidlər Xiyabanına sanki bir bəy kimi “Vağzalı” havasının sə-
daları altında son mənzilə yola salır. Şəhid olmamışdan bir 
neçə gün qabaq nişan tədarükü görülən 25 yaşlı Namiq də 
nə yazıq ki, digər Şəhidlərimiz kimi sevib-seçdiyi qıza qovuşa 
bilmir... 
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  QANLI GECƏNIN ŞAHIDI

 Şahinin Bəşir kişinin üzünə baxmağa heç cür cəsarə-
ti çatmırdı. Lakin ona ayın 19-u gecəsi “11-ci Qızıl Ordu” 
meydanında söz verdiyi kimi Orxandan bir xəbər deməli idi. 
Ayaqları güclə yerindən tərpənsə də, dostunun yaşadığı ün-
vana bir təhər özünü çatdırmalı, onun gözü yolda qalan ata 
və anasına başına gələnləri olduğu kimi danışmalı idi. Odur 
ki, bu minvalla da ayın 22-də səhər tezdən olduqca yorğun və 
yuxusuz halda Bəşir kişinin qapısını döydü.

 Artıq neçə gündür ki, qohum-əqrəbasıyla bərabər ürəyi 
səksəkədə yol gözləyən Bəşir kişi və arvadı qapının səsinə 
hövlnak yerindən dik atılaraq bir-birinin üzünə baxa-baxa 
qaldılar. Elə zənn etdilər ki, Orxandır gələn. Bəşir kişi həyə-
can içində gəlib qapını açdı. Qarşısında qədd-qaməti sanki 
əyilmiş, simasına dərin kədər çökmüş, gözləri yuxusuzluq-
dan qıp-qırmızı qızarmış Şahini gördü.

- Salam, Bəşir dayı.
- Salam, oğlum. Gəl içəri.
 Şahin asta addımlarla qapıdan içəri keçdi. Bəşir kişi ona 

oturmaq üçün yer göstərdi. Bu zaman Səlimə ana ağlaya-ağ-
laya Şahinə yalvarmağa başladı:

- Oğlum, de görək, Orxanımdan nə xəbər gətirmisən?
 Şahin dili dolaşa-dolaşa çarəsizcəsinə dedi:
- Səlimə xala,.. inanın mənə... vallah...
 Bəşir kişi əsəbi tərzdə arvadına dedi:
- Ar arvad, əşi, dayan görək. Uşağın üstünə getmə. Gör-

mürsən, nə vəziyyətdədir? Onu bil ki, mən səndən də çox na-
rahatam oğlumuz üçün.
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 Sonra üzünü Şahinə tutaraq dedi:
- Oğlum, sən o gecə “11-ci Qızıl Ordu” meydanında mə-

nim həyatımı qurtardın. Məni namərd gülləsinə tuş gəlməyə 
qoymadın. Amma kaş ki, elə qoyaydın oradaca öləydim, oğlu-
mun vayını görməzdim.

 Şahin doluxsunaraq başıaşağı şəkildə dilləndi:
- Bəşir dayı, çox təəssüf ki, Orxanı tapa bilmədim. Mə-

nim də Şamxordan gələn əmim oğlu Tariyel itkin düşüb. O, 
həmin gecə mənimlə bərabər meydanda idi. Yanımda ola-ola 
qəfildən yoxa çıxdı. Orxanla birgə onu da nə qədər axtardım-
sa tapa bilmədim. Öldüsündən-qaldısından xəbərimiz yox-
dur. Heç bilmirəm ki, əmimə nə cavab verəcəyəm.

 Bu zaman Səlimə arvadın və Bəşir kişinin simasına sanki 
qaranlıq çökdü. Oğullarının öldüsündən-qaldısından xəbər 
bilmədikləri halda bu dəfə Şahinə bağladıqları ümidləri də 
boşa çıxdı. 

 Cibindən çıxartdığı dəsmalla arabir gözlərinin yaşını 
silən Şahin hər şeyi olduğu kimi dostunun atasına danışmaq 
məcburiyyətində idi:

- O gecə tanklar avtovağzal tərəfdən meydana daxil 
olan kimi bizi hədəfə aldı. Əvvəlcədən planlaşdırmışdıq ki, 
hamımız onların qarşısında oturaq, kimsə ayağa durmasın və 
barrikadamızdan bir neçə nəfər əlini qaldırıb onlarla danışıq 
aparsın. Lakin əsgərlər o qədər vəhşiləşmişdilər ki, bizim si-
lahsız olduğumuzun fərqinə varmadan atəş aça-aça tankları 
üstümüzə sürdülər. Mən əvvəlcə başımı itirən kimi oldum. 
O tərəf-bu tərəfə qaçdım. Sonra uşaqlar qışqırdılar ki, gəlin 
metronun keçidinə girək. Biz keçidə tərəf qaçmalı olduq. 
Lakin qaçmağımızla da geriyə qayıtmağımız bir oldu. Çünki 
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hərbçilər oranı da əllərinə keçirmişdilər. Arxadan qaçanlara 
isə namərdcəsinə atəş açırdılar. Əsgərlərdən bir neçəsi met-
ronun keçidində lövbər salaraq təkcə avtomatla deyil, əlin-
dəki süngüylə də arxadan qaçanlara öz gücünü göstərirdi. 
Keçidə doluşmaqla əsgərlərin əlindən xilas ola bilməyəcək-
lərini anlayaraq geri qayıdan uşaqlar, ağaclara çıxmağı qəra-
ra aldılar. Bacaran çıxdı, bacarmayan da yıxılıb yerə sərildi. 
Mən özüm də ağacların arasında gizləndim. Bu zaman əsgər-
lər hiylə işlədərək projektorlarla ağac başındakı adamları 
tapdılar və gülləbaran etdilər. Xoşbəxtlikdən mənə güllə dəy-
mədi. Dəstəmizdən olan Mahir adlı gənc bir oğlan meydanı 
mühasirəyə alan əsgərlərin əlindən yaxa qurtarmaq üçün 
başını əyə - əyə yol kənarında dayanmış Jiquli markalı maşı-
na tərəf qaçdı. Özünü maşının altına ataraq gizlənmək istədi. 
Çünki dar məqamda əsgərlərin əlindən gizlənməyə heç cür 
imkan yox idi. Bu zaman əsgərlər tankı maşının üstünə sürüb 
o gənci maşın qarışıq bir neçə cəhdlə əzməyə başladılar. Biz 
təsssüf ki, Mahiri xilas edə bilmədik. Oğlanın öldüyünə əmin 
olandan sonra onun cəsədini yerdən götürüb işıq dirəyinin 
dibinə atdılar. Əvvəlcədən başa düşmədim ki, onlar orada 
nə edirlər və nə üçün belə edirlər? Sonradan dirək dibinə 
yığılan cəsədlərin sayı artdı. Gözlərimin qarşısında həmin 
cəsədlərə od vuraraq yandırdılar. Buna mane olmağa çalışan 
cavanları isə onlara yaxınlaşmadan gülləyə tuturdular. Bəşir 
dayı, bu ağlasığmaz vəhşiliyi qaranlıq gecədə gözlə görmək 
bilirsinizmi nə deməkdir?

 Bəşir kişi başıyla Şahinin sözünü təsdiqlədi. 
 Şahin bunları danışa-danışa o məşum gecədə baş verən 

misilsiz qətliamı yenidən yaşayırdı sanki. Arabir boğulur, 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 194 ~~~~~~~~~~~

udqunur, səsi titrəyir, dəyanətli olmağa çalışsa da heç cür ba-
carmırdı. 

- Əsgərlər yaxın məsafədən atəş açdığından onların 
bir neçəsinin ermənicə qırıldadıqlarını eşitdim. Çox iyrənc 
sifətləri vardı. Üst-başları içki qoxuyurdu. Hamısı da idmançı 
görkəmini xatırladan yekəpər, saqqallı, uzun saçlı hərbçilər 
idilər. Arabir biz başa düşək deyə rusca danışmağa məcbur 
olurdular. Millətimizi pis-pis söyüşlərlə təhqir edə-edə, gül-
lələri üstümüzə yağdırıb qəhqəhə çəkirdilər. Qulağıma on-
ların vahiməli bağırtısı gəlirdi: “Надо всех этих проклятых 
турков убитъ и уничтожитъ.”** Düzdür, mənə güllə dəymə-
di, amma gözlərimin qarşısında dostlarım can verdi. Bilmə-
dim hansının dərdinə qalam. Bir də gördüm ki, dostlarımın 
hərəsi bir tərəfdə yıxılıb al qan içində çabalayır. Bir yanda 
qrup yoldaşım Zaur, bir yanda isə barrikadamızın fəal üzvü 
Elçin. Yaralı dostlarımın hər birini iki əlimlə tez aradan çıxa-
rıb arxa küçələrə doğru hərəkət edərək binalara tərəf sü-
rüməli oldum. İstədim onları binalardan birinin blokuna çat-
dıram. Qapıları döyüb yaralı dostlarım üçün kömək istəyəm. 
Binanın qarşısına çatar- çatmaz Elçin Zaurdan əvvəl keçindi. 
Çox qan itirmişdi. Gördüm Zaur da axır dəqiqələrini yaşa-
yır. “Ürəyimin başına od salıblar elə bil” deyə-deyə inildə-
yir. Onun başını əllərim arasına alaraq dedim: “Bir azca döz, 
Zaur, indi səni xəstəxanaya çatdıracağam”. Dedi: “Ölürəm, ay 
brat!” (qardaş) Dedim, “Zaur, qadan alım, ölmək nədi? Adam 
kişi olar!”. Bir də gördüm başı çiyninə düşdü, qucağımda ke-
çindi. Mən özümü elə unutmuşdum ki. Bu zaman “Təcili yar-

* Bu lənətə gəlmiş Türklərin hamısını öldürüb və məhv etmək 
lazımdır.
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dım” maşınını səsləmək üçün yola doğru qaçdım. Qayıdanda 
həmin binanın qarşısından Zaurun cəsədinin oğurlandığını 
görərək dəhşətə gəldim. O gecə meydanda mənimlə bərabər 
barrikadamızda keşik çəkən qrup yoldaşım Fəxrəddini də 
itirmişdim. Sən demə, o da yaralanıb bir tərəfdə yıxılıb za-
rıyırmış. Xoşbəxtlikdən qaniçən hərbçilərin əlinə keçməyib-
miş. Çünki əsgərlər yaralıları və meyitləri yerdən götürməyə 
heç cür macal vermirdilər. Bu arada yaralı və canını tapşır-
mış dostlarıma başım qarışdığından əmioğlum Tariyeli də 
unutdum. Sonradan ayılan kimi oldum elə bil. “Bəs bu Tariyel 
necə oldu axı?” deyə-deyə öz-özümə sual verməyə başladım. 
Onu xeyli soraqlasam da tapmadım. Sağ qalan barrikada üzv-
lərində dar məqamda belə bir fikir yarandı ki, bacardığımz 
qədər özümüzü güllələrin altına verərək heç olmasa asfalt 
üzərində sərilib qalan yaralıları yavaş–yavaş oğurlayıb ara-
dan çıxaraq. Biz bunu etmək üçün asfalt üzərində sürünməyə 
də hazır idik. Filmlərdəki kimi sanki adam oğrusuna çevril-
mişdik. Daha başqa əlacımız yox idi. Biz dərhal əlimizi yara-
lıların üstünə ataraq onları binalar tərəfə aparanacan necə 
gəldi, yerlə sürüməyə məcbur olduq. Yazıq uşaqlar sürün-
məkdən əynindəki paltarları qanla qarışıq palçığa batmış, cı-
rıq–cırıq olmuşdu. Beləliklə, qolundan və budundan yaralan-
mış qrup yoldaşım Fəxrəddini də bu minvalla çətinliklə də 
olsa bir neçə şəxsin köməkliyi ilə oğurlayıb aradan çıxartdıq. 
Onu çiynimə götürüb binaların arası ilə çox çətinliklə Res-
publika xəstəxanasına çatdırdım. Daha taqətim qalmamışdı. 
Yolboyu ürəyimdə düşünürdüm ki, görəsən Orxanla İlahənin 
aqibəti necə oldu? Onların başına nələr gəldi? Hər ikisindən 
də çox nigaran idim. Çiynimdə daşıdığım yaralı dostuma isə 
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çarəsizcəsinə təngnəfəs halda deyirdim ki, “ay Fəxri, bax, sən 
də məni tək qoyub getsən, səni bağışlamaram, ha! Yoxsa to-
yumda kim oynayar?”. 

 Bəşir kişi eşitdiyi sözlərdən dəhşətə gəldi. Sanki kişinin 
beli qırıldı. Bir neçə dostunu bir gecədə itirən Şahinə özü 
kimi ürəyi yanmağa başladı. Həmin dəhşətli gecədə Şahinin 
odun-alovun içindən sağ-salamat çıxmasına mat-məəttəl 
qaldı. Görünür, həmin gecə Şəhid olmuş dostlarının cəsədini 
çiyninə götürüb xəstəxanalara daşımaq üçün Allah onu ayaq-
da tutaraq, dəyanət və güc vermişdi. 

- Sən qurd ürəyi yeyibmişsən, bala!
- Bəşir dayı, hələ bu harasıdır? İnsanlar elə şeylər da-

nışırlar ki... Hətta eşitdiyim bir hadisə də ağlımı başımdan 
yamanca aldı. Həmin dəhşətli gecədə barrikadamızın üzvlə-
rindən birini ölmüş bilib cəsədlərin arasında ölüxanaya apa-
rıbmışlar. Yazıq oğlan da ayılandan sonra görüb ki cəsədlərin 
arasındadır. Dəhşətə gələrək havalanıb, ağlı başından gedib. 
Hətta kirayə qaldığım evin qonşuluğunda bir kişi danışır-
dı ki, həmin gecə mətbəxin pəncərəsindən güllələr üstümə 
yağmağa başladı. Mən hardasa yarım saat müddətində yerdə 
uzanıqlı qalmışdım. Divarlar dəlmə-deşik olmuşdu. Üstün-
dən bir qədər keçəndən sonra güllə yağışı səngiməyə baş-
ladı. Onda gördüm ki, əsgərlər tez-tələsik evimizə doluşub 
mətbəxin döşəməsinə tökülən gilizləri bir-bir yerdən yığma-
ğa başladılar. Onlara mane olmağa çalışsam da, mənim ba-
şımdan dubinkayla vurub yerə yıxdılar. Ayılandan sonra başa 
düşdüm ki, mən huşumu itirən zaman onlar da öz işini görüb 
aradan çıxıbmışlar. Sən demə, onlar KQB-nin casusları imiş.

- Deyirlər ki, ölənlərə güllə ən çox qurşaqdan aşağı dəyib.
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- Gözlərinin içinə kimi yalan deyirlər, Bəşir dayı. Ölən-
lərə güllə bədənin müxtəlif yerlərindən dəyib. Yəni qur-
şaqdan aşağı da dəyib yuxarı da. Ən çoxu qurşaqdan yuxarı 
dəyib. Tonqalın ətrafına yığışanlar hamısı getdi o gecə. Ölən-
lərin sayı çoxdur, Bəşir dayı. Həddindən artıq çoxdur. Daha 
meyitlərin üzünə baxa bilmirdim. Allah göstərməsin, elə ey-
bəcər, elə tanınmaz hala salınmışdılar ki...

- Gördüm, oğul, gördüm. 
- Montin tərəfdəki barrikadamızdakı uşaqlardan da 

xeyli sayda ölən və yaralanan var. Hətta mən eşitdim ki, bir 
neçəsi itkin düşüb. Siz düz deyirmişsiniz, Bəşir dayı. Görünür 
mənim qismətimdə ölmək yox imiş. Amma kaş ki, onlarla bə-
rabər mən də öləydim...

 Bu zaman telefon zəng çaldı, Səlimə ana dəstəyi qaldırdı:
- Alloo!
- Salam, Səlimə xala!
- Lalə, qızım, sənsən?
- Bəli, mənəm, Lalə. Orxandan bir xəbər varmı?
- Yox, qızım. Hələ ki, bir xəbər yoxdur. O gedəli evimizin 

çırağı sönüb, ürəyimiz dağlı, gözümüz yaşlıdır. Başımıza san-
ki özümüz ağırlıqda bir qara daş düşüb. 

 Xəttin o başında qəhərdən boğulan Lalə hönkürərək 
dəstəyi yerinə asmalı oldu.

- Allo, Lalə, qızım, nə oldu sənə?
 Səlimə ana dəstəyi yerə qoyan kimi üzünü Bəşir kişiyə 

tutub dedi:
- Bu qızda da son vaxtlar qəribəliklər görürəm. 
 Bəşir kişi məsələnin nə yerdə olduğunu anladı:
- Ay Səlimə, deyəsən, yazıq qız, oğlumuza aşiqmiş... 
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Hardasan, ay Orxan, gör nə qədər yolunu gözləyən gözüyaşlı 
var.

 Söhbəti yarıda qalan Şahin məyus halda cibindən vax-
tilə Orxanla qoşa çəkdirdiyi şəklini çıxarıb Bəşir kişiyə 
göstərərək dedi:

- Bəşir dayı, Orxanı bütün xəstəxanalarda, ölüxanalar-
da axtaran zaman bu şəkli də özümlə götürüb gəzdirdim. 
Kimə göstərdimsə onu gördüm deyən olmadı. Hamısı dedi, 
burada axtarma. Daha bu sözü eşitməkdən qulaqlarım yorul-
muşdu. Dost itirmək də yaman şey imiş. 

 Göz yaşları içərisində başına gələnləri anladan Şahinin 
taqəti tükənmiş, halı yox idi. Hər kəsin gözündə çılğın təbiət-
li, dəyanətli, zarafatcıl kimi tanınan Şahində artıq dəyanət-
dən əsər-əlamət qalmamışdı...

- Şəhərdə həbs edilənlərin sayı da çoxdur. Deyirəm 
bəlkə Orxanı kommunistlər oğurlayıb harasa aparıblar? 

- Nə bilim, ay oğul. Mən də sənin kimi.
 Çar-naçar qalan Bəşir kişi divardan asılan saata baxaraq 

ayağa durdu. Məsum gözlərini arvadına zilləyərək ona möh-
kəmcə tapşırdı ki, evdə oturub Orxanın yolunu gözləməyinə 
davam etsin. Bəlkə bir möcüzə baş verdi. Harada olsa tapılıb 
gəldi. Özü isə Şahinlə bərabər Azadlıq meydanına gedəcək, 
oradan birbaş Şəhidlərin dəfninə yollanacaqdı. Daha yuban-
mağın vaxtı deyildi. Odur ki, paltosunu əyninə geyinib, pama-
zı şarfını boynuna dolayıb, papağını başına qoydu. “Gedək, 
oğlum”- deyərək Şahinlə bərabər qapıdan çıxdı...
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 MÜQƏDDƏS MƏKANA YÜRÜŞ 
 
Onlar gecəni səhərədək yatmamış, Vətənimizn azadlığı 

və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş Şəhid oğul 
və qızlarımız üçün tabut hazırlamaqla məşğul idilər. AXC nü-
mayəndələri və deputatları Qüdrət Əbdülsəlimzadə başda 
olmaqla Azər Nəbiyev, Xəliyəddin Xəlilov, Bağır Bağırov, Yıl-
maz Axundzadə, İbrahim Əliyev və başqa ziyalılar bu işə cəlb 
olunmuşdular. Qırmızı rəngli tabutlar artıq hazır idi.

Qara matəm libasını geyinmiş Bakı sovet hərbçilərinin 
hələ də mühasirəsində qalmasına baxmayaraq yanvarın 22-
si günorta saat 12-də hamı Azadlıq meydanına toplaşdı. Şə-
hidləri son mənzilə yola salmaq üçün. İzdihamla dolub-da-
şan Azadlıq meydanında çiyinləri qırmızı tabutlarla dolu 
olan insan kütləsi görünməyə başladı. Həmin meydan ki, 
iki gün bundan qabaq sinəsini tanklar önündə sipər edərək 
qanına qəltan edilmiş oğul və qızlarımızın dərin Vətən sev-
gisinin şahidi idi. Artıq səbr kasası aşıb-daşmış millətimiz 
Hökumət evinin binasının içərisinə keçmək üçün bir-biriylə 
rəqabət aparırdılar. Üz-gözündən qəzəb yağan cavanlarımız 
binaya daxil olaraq dəhlizdə əllərinə keçən əşyalarla pən-
cərələri sındırb izdihamı seyr etmək üçün eyvanlara çıxmağa 
can atırdılar. Bundan təşvişə düşən hökumət nümayəndələri 
isə öz kabinetlərində arxadan qapını bağlayaraq bu hadisəyə 
heç bir münasibət bildirmədən arxayın oturmaqda idilər. 

Bəşir kişi də oğlunun şəklini özüylə götürüb Şahinlə 
bərabər meydana gəldi. Səlimə ana isə evdə oturub hələ də 
oğlundan xəbər gözləyirdi. Ürəyində bir ümid də var idi. O 
ümid gözü yolda qalan Səlimə ananın fikrində, xəyalında 
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sanki çıraq olub yanırdı. Düşünürdü ki, bəlkə oğlu ölüxana-
dan, meyitlərin içindən sağ-salamat çıxıb evə gələ. Yazıq ana 
bu anın da sevincini yaşamağın həsrətində idi elə bil. Təki 
oğlu sağ-salamat şəkildə evə dönsün. 

 Bəşir kişi də oğlundan bir xəbər bilsin deyə onun şəklini 
meydan boyunca əl-əl gəzdirməyində idi. Çarəsiz qalan ata 
oğlunun öldüsündən-qaldısından bir xəbər bilmək üçün onu 
meydanda axtarıb-soraqlayırdı. Yanvarın 19-na kimi Azad-
lıq meydanında kütləvi izdiham içində hərəkatçı sakinlərə 
peraşki paylayan Ağamehdi kişi də dərin bir hüzün içində 
indi hamıya iki ədəd al qərənfil paylayırdı. Birdən təsadüfən 
meydanın ortasında Bəşir kişi ilə rastlaşdı. Bəşir kişi əlində 
tutmuş fotoşəkillə birgə Ağamehdi kişiyə yanaşarkən çarəsiz 
baxışlarıyla elə bil ondan yardım umurdu. Ağamehdi kişi Bə-
şir kişiyə iki ədəd al qərənfil uzatmaq istərkən gözləri onun 
əlindəki şəkilə sataşdı. Yaxınlaşıb diqqətlə baxdı. Bəli, yanıl-
mamışdı. Şəkildəki oğlanın simasını çox yaxşı xatırlayırdı. Bu 
şəkildəki şəxs hadisə axşamı meydanda peraşki paylayarkən 
sevgilisi ilə bərabər həmsöhbət olduğu gənc Orxan idi. Bəşir 
kişi oğlunun şəklinə diqqətlə nəzər salan Ağamehdi kişiyə 
dedi:

- Mənim oğlumdur, Orxan. Bəlkə görüb-tanımış olar-
san?

 Ağamehdi kişi heyrətə gələrək dedi:
- Bu sənin oğlundur?
- Bəli, mənim oğlumdur. Ayın 19-dan evə gəlməyib. İt-

kin düşüb. Neçə gündür onu axtarırıq, hələ ki, gördüm deyən 
olmayıb.

 Ağamehdi kişi başıaşağı şəkildə təəssüf hissiylə dilləndi:
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- Sənin oğlun həmin gün bu meydanda nişanlısıyla bə-
rabər mənim yanımda idi. 

 Bəşir kişi “nişanlısı” sözünü eşidən kimi təəccübündən 
quruyub qaldı. Ürəyində öz-özünə dedi: “Necə yəni nişanlı-
sıyla bərabər idi. Yəqin İlahəni deyir. Məgər Orxan onun bar-
mağına üzük taxmışdı? Bəlkə, bu kişi səhv edir, mənim oğlu-
mu kiməsə oxşadır”.

- Hə, hə, danış görüm, sonra necə oldu?
- Axtarma, kişi. Onu axtarma.
- Necə yəni axtarma? Nə demək istəyirsən ki?
- Demək istəyirəm ki, sənin oğlun...
 Bəşir kişinin ürəyi getdikcə yerindən qopmağa başla-

dı. Qarşısındakı şəxsin ağzından çıxacağı sözün nə ilə nəti-
cələnəcəyini bilmək üçün az qala dəli olacaqdı.

- Ay kişi, tez ol, de görək, nə demək istəyirsən. Ürəyimi 
üzmə.

- Sənin oğlun həmin gecə Salyan kazarmasının yanında 
tankın altında qaldı. Danışılası deyil, kişi. Cəsədini axtarma. 
Bir Allah bilir ki, onun başına nə iş gəldi.

- Nəə? Aman, Allahım, doğrumu deyirsən ay kişi?
- Doğru deyirəm.
- Sən dəqiq bilirsən ki, tankın altında qalan oğlan mə-

nim oğlum idi?
- Bəs necə? Sənin oğlun həmin gün axşama kimi mənim 

yanımda idi. Biz onunla bu meydanda tanış olub dostlaşmış-
dıq. Şəhərdə atışma başlayandan sonra isə Orxanla və nişan-
lısıyla bərabər Salyan kazarması tərəfə getdik. 

 Bəşir kişi indi başa düşdü ki, imperiya qaniçənləri oğlu-
nun biryolluq izini itiriblər:
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- İnana bilmirəm. O, öləsi oğul deyildi.
- Rəhmətliyin oğlu, məgər təkcə sənin oğlundurmu 

ölən? Bir bax gör, çiyinlər üstə nə qədər cənazə var.
- Axı, o, mənim gözümün ağı-qarası bircə oğlum idi. 

Daha ondan savayı mənim övladım yoxdur. 
- Belə de. Allah səbr versin sənə. Bir də ki, o, ölməyib 

Şəhid olub! 
- Bəli, Şəhid olub. Mənim oğlum Şəhid olub! 
 Onların söhbətinə kənardan diqqətlə qulaq asan Şahin 

isə əlini alnına dayayaraq xısın-xısın göz yaşı tökməyində idi. 
Eşitdiklərinə inanmaq istəmir, dostunun naməlum şəkildə 
itkin düşdüyünü qəbul edə bilmirdi. Özünü heç cür toparla-
ya bilməyib pərişan halda içini çəkərək sanki üsyan edirmiş 
kimi boğuq səsi ilə pıçıldayırdı: 

- Allah! Allah! Ona necə qıydın, Allah? Onun nə arzuları, 
nə xəyalları vardı. Bəs sevdiyi qıza- İlahəyə nə cavab verə-
cəyik? Ailənin tək oğlunu, mənim dostumu, qardaşımı niyə 
nakam apardın bu dünyadan, Allah!

 Bəşir kişi də bir tərəfdə əlləriylə başını tutaraq çarəsiz-
cəsinə gileylənirdi:

- Ay Allah, mən neyləyim? Anasına necə deyim ki, sə-
nin oğlun, bizim oğlumuz Orxan həmin qanlı gecədə tanklar 
altında qalaraq tikə-parça olub. Kim bilir bəlkə də lənətə 
gəlmiş vəhşi cəlladlar onun cəsədini dənizə tullayıb ya da ki 
yandırıb məhv edərək külünü göyə sovurublar. Mən axı bunu 
Səliməyə necə deyim? Ana ürəyi bu dərdə dözərmi heç?

 Bəşir kişi göz yaşları içərisində boğulur, əl-ayağı tir-tir 
əsirdi. Kişinin qəddi tamamən əyilmişdi artıq. “Övlad dağı nə 
yaman, nə ağır dərd imiş” – deyərək elə hönkürdü ki... 
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 Doğma Bakımız qəm karvanını xatırladırdı sanki. Bütün 
şəhər al qərənfil yağışına tutulmuşdu. Küçələr, yollar, səkilər 
qırmızı rəngə çalırdı. Bir də hər addımbaşı qucağında tut-
duğu dəstə-dəstə qərənfilləri nəhəng bir kütlənin önündə 
irəliləyərək ayaqlar altına səpələyən şəhər sakinləri nəzərə 
çarpmaqda idi. Şəhidlərin yoluna al qərənfillərdən xalı 
döşənmişdi sanki. Göz yaşları içərisində səkilərdən boylanan 
qərənfillər də dilə gəlib Şəhidlərimizə ağı deyəcəkdi elə bil. 
Hər şey qara rəngli matəm libasını xatırladırdı bu şəhərdə. Al 
qərənfillərə qərq edilmiş qırmızı rəngli tabutlar boynubükük 
ata və qardaşlarımızın çiyinlərində Müqəddəs Məkana doğru 
yeriyirdi. Bu uzun yolun son dayanacağı isə Şəhidlər Xiyaba-
nına çevriləcək xalqımızın əbədi, müqəddəs and yeri idi. 

 O qanlı, eyni zamanda şərəfli gecənin şahidləri və Şəhid-
ləri ata-qardaşlarının çiyinlərində yürüşə çıxmışdılar elə bil. 
Əbədilik, ölməzlik yürüşünə!

 Şeyx Allahşükür Paşazadənin müşayiəti ilə Azadlıq mey-
danından Dağüstü parka qədər yeriyən izdiham Şəhidlərimi-
zin son mənzilinə çatanda ayaq saxlamalı oldu. 

 Düz 70 il bundan öncə itirdiyimiz istiqlaliyyətimizi ye-
nidən bərpa etmək, azadlığımızı yenidən qazanmaq naminə 
haqq səsimizi boğmağa çalışan sovet ordusunun mənfur 
gülləsi yenə də öz işini görməkdə idi. Əli avtomatlı əsgərlər 
Bakının küçələrində yol boyu məskən salıb durmuşdular. Bü-
tün maşınlar bir-bir yoxlanılır, insanlar səbəbsiz yerə tutulub 
həbsə atılıb, ağlasığmaz işgəncələrə məruz qalırdı. Buna bax-
mayaraq, xalqımız öz Şəhidlərini torpağa tapşırmağa başla-
mışdı artıq. Qollarını çırmalayan kişilərimiz bir-birinə baş 
sağlığı verə-verə əllərinə bel götürərək Şəhidlərimizə məzar 
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qazmalı oldular. Gecə-gündüz dinclik, yuxu nədir bilməyən 
ata və qardaşlarımızın dərin hüzn içində qazdıqları məzarlar 
tam hazır olandan sonra ağ kəfənə bürünmüş cansız cəsəd-
lər qırmızı tabutlardan yavaş-yavaş endirilərək məzarlara 
qoyuldu.

 Beləliklə, ilk Şəhidimiz dəfn edildi həmin gün. Sonra da 
yan-yana düzülən məzarların sayı artmağa başladı. Cəmi 
69 Şəhid dəfn edildi xiyabanda. Bunlardan bir neçəsi isə 
naməlum qismində dəfn edildi. Çünki tanklar altında qalıb 
tikə-parça olan neçə-neçə Şəhidin kimliyi bəlli deyildi. Bunu 
bəlli etmək də mümkün olmamışdı. Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrindən olan Şəhidlərimiz doğulduqları rayonlarda 
torpağa tapşırılsalar da onların hər birinin şəkli Müqəddəs 
Məkanda dəfn edilən Şəhidlərimizin başdaşına həkk edilmiş 
şəkillərindən ayrı salınmadan yan-yana düzüldü. Həmin şə-
killərin alt hissəsi isə yaşıl otlarla bəzədildi. Beləliklə, xalqı-
mız öncədən seçdikləri Müqəddəs Məkanda - Şəhidlər Xiya-
banında çətinliklə də olsa öz Şəhidlərini torpağa tapşırmağa 
nail oldu.

 Sevib-sevilən yaşlarında bığ yeri yenicə tərləmiş cavan-
ları qara torpaq qoynuna almışdı artıq. Bu cavanların arzusu, 
muradı 90-dan o yana keçmədən vaxtsız qara torpaq altında 
qalmışdı, nə yazıq... 
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 GÖZLƏNILMƏYƏN ÜMID

 Yanvarın 23-də İlahənin müalicə aldığı xəstəxananın 
ölüxanasına kimliyi bəlli olmayan bir meyit gətirildi. Bunu 
eşidən İlahə yerində qurcalana-qurcalana qalmışdı. Nə yolla 
olursa olsun gedib o meyiti görməli idi. O meyit bəlkə Orxana 
məxsus oldu deyə. Bunun üçün taqətsiz olsa da bir təhər özü-
nü yavaşca dikəldərək çarpayısında oturdu. Sanki bir anlıq 
ona ilahidən güc, qüvvət gəldi. Özünü toparlayıb dəyanətlə 
ayağa qalxdı. Qapının ağzından dəhlizə boylanaraq həki-
mi səslədi. Həkim dərhal İlahənin palatasına gəldi. Çarəsiz 
qalan qızcığaz ona yalvardı ki, onu təcili surətdə ölüxanaya 
aparsın:

- Həkim, deyirlər ki, xəstəxananın ölüxanasına namə-
lum bir meyit gətirilib. Dedim bəlkə Orxanın meyitidir. Ge-
dim baxım. İnanın ki, başqa çarəm yoxdur. Düzdür, ayaqlarım 
getmir amma buna məcburam.

 Həkim İlahənin bu təkidinə etirazını bildirdi:
- Mən sənə oraya getməyi məsləhət görmürəm.
- Niyə?
- Ona görə ki, sənə həyəcanlanmaq qəti qadağandır. 

Böyük psixoloji sarsıntı keçirmisən. Belə gərgin vəziyyətdə 
səni oraya apara bilmərəm. Buna haqqım yoxdur.

 İlahə ağlaya-ağlaya həkimə yalvarmağa başladı. Az qalır-
dı ki, hətta onun əl-ayağını belə öpsün. 

- Yalvarıram sizə, həkim. Nə olar, məni belə çətin vəziy-
yətdə qoymayın. Onsuz da əlim hər şeydən üzülüb. Can dos-
tumu itirmişəm. Mənim üçün bundan da ağır itki nə ola bilər 
axı?
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 Həkimi qəhər boğdu. İlahəni yola gətirməyə çalışdı:
- Ya birdən oraya gətirilən meyit Orxanın özü olarsa, 

onda necə olacaq?
- Orasını düşünmək istəmirəm.
- Yaxşı, gəl gedək.
 Həkim İlahənin qolundan yapışaraq böyük təlatüm için-

də onu ehmallıca ölüxanaya tərəf apardı. Dəhliz boyu as-
ta-asta addım atan İlahənin sanki yerə ayaq basmağa heç cür 
qərarı gəlmirdi. Neçə vaxtdı onu tərk etməyən qara fikirlər 
ağuşundaykən dəhlizin o başına çataraq pilləkənin tutaca-
ğından yapışıb ehmallıca aşağı enməyə başladı. Həkim bu 
gedişdən ürəksiz olsa da belə gərgin vəziyyətdə İlahənin ya-
nından ayrılmamalı, ona təsəlli verməli idi. Nəhayət ki, gəlib 
yetişdilər ölüxanaya. Qapı açıq olduğundan içəridəki çarpa-
yının üstünə uzadılaraq üzərinə başdan ayağa ağ örtük sa-
lınmış meyit kənardan gözə çarpmaqda idi. İlahə bu zaman 
özünü soyuqqanlı aparmağa çalışdı. Elə bil ki, qabaqcadan 
özünü buna hazırlamışdı. Həkim İlahəyə dedi:

- Get, meyitin üzünü aç, bax, gör Orxandır ya yox.
 İlahə həkimin sözünü başı ilə təsdiqləyəndən sonra as-

tadan meyitə yanaşdı. Həkim bir qədər aralıda dayanıb qız-
cığazı qabağa verdi. İlahə yanaqlarından süzülən qanlı yaşlar 
içərisində əlləri titrəyə-titrəyə meyitin üzünü açdı və dərhal 
bağlayıb gözlərini yana çevirdi. Yox, bu Orxan deyildi. O göz-
lərini yumaraq dərindən ah çəkdi. Udqundu, boğula-boğula 
həkimə tərəf çönərək həyəcanla dedi:

- Bu, Orxan deyil. 
- Doğrudan? 
 Həkimi bu anda heyrət hissi bürüdü. Onun da ürəyi ye-
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rinə gəldi, daha rahat nəfəs almağa başladı. İlahəninsə qəlbi 
bir azacıq da olsa rahatlaşmışdı:

- Bəli, həkim. O deyil, vallah, o deyil. Bu cavan oğlan bı-
ğsızdı. Orxan isə bığlı idi. Hətta onun bakenbortları da var idi. 
Bunun heç bakenbortu da yoxdur.

 Sonra əlləriylə həkimin çiyinlərindən yapışaraq dedi:
- Bilirsiniz, həkim? Orxan çox yaraşıqlı, mədəni, tər-

biyəli, ağıllı, sakit təbiətli bir oğlan idi. Mənə nələr vəd ver-
mişdi, nələr. Eh, nə olsun. Amma indi ortalıqda yoxdur...

 Həkim İlahənin qolundan yapışaraq ölüxana otağını tərk 
edib xəstəxanaya tərəf getməyə başladı. İlahə “Hardasan, 
Orxan? Niyə mənə bu qədər əzab verirsən? Axı, mənə bunu 
etməməliydin.” deyə-deyə ağlayırdı. Həkim isə onu hər sa-
niyə sakitləşdirməyə çalışaraq deyirdi:

- Sakit ol, qızım, özünü ələ al. Bu saat sənin yerində 
olan yüzlərlə ana-bacılarımız var. Onları gözlərinin qabağına 
gətir.

- Axı, mən onun anasına nə cavab verəcəyəm? Bilirəm 
ki, yenə də mənə baş çəkməyə gələcək. 

- Əlbəttə ki, çox çətin məsələ də olsa mən onu bir təhər 
başa salmağa çalışaram. 

- Orxan məni tərk etməmişdən qabaq hələ bir barmağı-
ma üzük də taxdı. İndi mən bu üzüyü neyləyim, həkim?

 Həkim İlahənin sualı qarşısında susurdu. İlahə isə için-i-
çin yanaraq durur, sevgilisini çarəsizcəsinə məzəmmət edir-
miş kimi ürəyini boşaldırdı:

- O, bu üzüyü barmağıma taxmaqla gözləmədiyim anda 
məni xoşbəxt etdi. Lakin arxasınca da gözü yaşlı, ümidsiz qo-
yub getdi. Kaş ki öldüsündən-qaldısından bir xəbər biləydim. 
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- Ay qızım, darıxma. Bir xəbər bilərsən. Bir də gördün 
tapılıb gəldi.

- Ehh... gözlənilməyən ümid!
- Səbr elə, qızım! Bir az dəyanətli ol!
- Yəqin ki, dəfn edilən Şəhidlərin adları bəlli olub. Mən 

Orxanı Şəhidlərin arasında axtaracağam. 
- Sən belə ağır vəziyyətdə Şəhidlər qəbiristanlığına 

gedə bilməzsən.
- Ayağım bir qədər yer tutandan sonra gedəcəyəm. 

Mütləq gedəcəyəm. 
 Həkim İlahəni palatasına gətirdi. Yazıq qızcığaz ümid-

siz halda keçib çarpayısında oturdu. Ürəyi yaman darıxırdı. 
Xəstəxana divarları arasında onun üçün saatlar, dəqiqələr, 
saniyələr keçmək bilmirdi. Səbirsizliklə ürəyini sıxan bu 
xəstəxana divarlarından qurtulub, evlərinə dönəcəyini göz-
ləyirdi. Elə bu zaman pərişan və susqun baxışlarla qapıdan 
içəriyə boylanan Şahinin yorğun səsini eşidib diksindi. 

- Salam, İlahə!
- Salam, Şahin!
 İlahə qrup yoldaşı və yaxın dostu Şahini hər zaman de-

yib-gülən, zarafatcıl görməyə alışmışdı. Bu günki Şahin isə 
onun gözlərində bambaşqa bir adam idi. 21 yaşlı gənc oğ-
lanın ağ-appaq çöhrəsinə və mavi gözlərinə dərin bir kədər 
çökmüş, bir zamanlar simasını bəzəyən təbəssüm indisə 
qeybə çəkilmişdi. İlahə buna mat-məəttəl qaldı. Daha Şahin 
onun tanıdığı əvvəlki zarafatcıl, çılğın təbiətli, deyib-gülən 
Şahin deyildi. Həyat sanki qısa zaman kəsiyində sürətlə onu 
dəyişdirmiş, başqalaşdırmış, hətta müdrikləşdirmişdi. 

 Şahin İlahəni qarşısında görən kimi dərindən ah çəkərək 
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bir qədər toxtamağa çalışdı. Palataya daxil olaraq İlahə ilə əl 
verib salamlaşandan sonra keçib stulda onunla üz-üzə, göz-
gözə əyləşdi:

- Necəsən, yaxşısanmı?
- Necə olacağam Şahin? Heç yaxşı deyiləm. 
- Sənin yaxşı olmağını istəyirəm, İlahə! Axı sən mənə 

lazımsan...
- Nəə? Nə dedin? Başa düşmədim.
Şahinin dili dolaşdı:
- Heeç... heç nə!... Bir söz demədim.
 Elə bu zaman Şahinin gözləri İlahənin barmağındakı qızıl 

üzüyə sataşdı. Çöhrəsi tutulan kimi oldu. Ürəyində öz-özünə 
dedi: “Ağamehdi dayı düz deyir, Orxan İlahəyə meydanda 
üzük bağışlayıbmış. Ehh, ay bədbəxt, özünü niyə puç etdin?...” 
İlahə uzun kipriklərini endirib gözlərini tavana dikərək sakit 
səslə Şahinə suallar yağdırmağa başladı:

- Orxandan xəbər gətirmisən?
- Yoox?! Səni görməyə gəldim.
- Məni görüb neyləyəcəksən ay Şahin? Orxan hələ də 

tapılmayıb?
 Şahin başını aşağı salaraq kədərli halda dilləndi:
- Yox, təəssüf ki, tapılmayıb.
- Bəs Səlimə xalanı gördün?
- Hə gördüm. Yazıq arvad dinib-dincəlmir.
- Neyləsin? Allah heç bir ananı çarəsiz qoymasın!
- Amin, İlahə. Amin!
- Nə əcəb rayona-evinizə getməmisən? Bəs fikirləşmir-

sən ki, anangil səndən nigaran qalarlar?
- Hə, düz deyirsən, bilirəm ki, indi anamgil məndən ni-
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garandırlar. Yollar bağlanıb. Gediş-gəliş kəsilib. Bir də ki, ayın 
19-u gecəsi “11-ci Qızıl Ordu Meydanı”nda əmioğlum Tariye-
li itirmişəm. Neçə gündür onu axtarıram. Öldüsündən-qaldı-
sından xəbərim yoxdur. Gəzmədiyim yer qalmayıb. İnan ki, 
rayona-evimizə getməyə də heç ürəyim gəlmir. Bilmirəm ki, 
bizimkilərin üzünə necə baxacağam?

- Sən neyləyəsən ki, ay Şahin? Sənin nə günahın var? 
Taledir, qismətdir. Onunku da elə gətiribmiş.

- Orası elədir. Amma əmim onu mənə tapşırmışdı.
 Bayaq ölüxanada gördüyü naməlum kişi meyiti İlahənin 

gözləri qarşısından getmirdi. Birdən ağlına gəldi ki, bəlkə Şa-
hinin itkin düşən əmisi oğlu elə odur. 

- Şahin, bir az bundan qabaq eşitdim ki, ölüxanaya bir 
naməlum kişi meyiti gətiriblər. Birdən Orxan olar deyə ümid-
ləndim. Cəsarətimi toplayıb gedib üzünü açıb baxdım. Amma 
o deyildi. İstəyirsən sən də bax, bəlkə əmin oğlu ola bilər. 

 Şahini vahimə bürüdü. Neçə gün idi ki, gözləri elə ta-
nınmaz hala salınmış meyitlər görmüşdü ki, daha diksinir-
di. Odur ki, İlahəyə deməyə söz tapmadı. Dərindən köks 
ötürərək fikrə getdi. İlahə isə Şahinin çxılmaz vəziyyətdə ol-
duğunu görərək ona kömək etməyə ehtiyac duydu:

- İstəyirsən birlikdə gedək? Həə, Şahin?
Şahin əlacsız qalıb razılaşdı:
- Hə, İlahə. Pis olmaz.
 İlahə yavaş-yavaş ayağa qalxdı. Hələ də qıçları ağrayır-

dı. Şahin onun qolundan yapışmaq istədi. O, isə əliylə buna 
etiraz edib “Özüm gedərəm” deyərək dəhlizə çıxdı. Nəzərlə-
rini sağa və sola yönəltdi. Həkimləri iş başında görüb arxa-
yın olandan sonra palatadan oğurlanıb Şahini də arxasınca 
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apararaq ölüxanaya yollandı. Naməlum meyitin uyuduğu 
otağın qapısı yenə də açıq idi. Şahin təşviş içində qapının 
kandarında dayanıb içəri boylandı. Ürəyini yeyə-yeyə öz-ö-
zünə düşündü: “Birdən içəridə uyuyan naməlum oğlan Tari-
yel olsa onda mən yazıq, əmimə nə cavab verəcəyəm?” Odur 
ki, İlahəyə yalvarışla səsləndi:

- İlahə, sən məndən güclüsən. Xahiş edirəm, o meyitin 
üzünü sən aç. Mənim ürəyim gəlmir.

 İlahə yaxınlaşıb ikinci dəfə meyitin üzünü açmağa məc-
bur oldu. Şahin kənardan meyitə baxaraq dərindən ah çəkdi. 
Gözlərini yavaş-yavaş qapayıb yana çevirdi. Elə bil, ürəyi qı-
rılıb içinə düşdü:

- O deyil!
 İlahə meyitin üzünü örtüb içini çəkərək başıaşağı tərzdə 

ölüxana otağını tərk edib dəhlizə çıxdı. Şahinlə bərabər gəl-
diyi kimi də palataya geri dönməyə tələsdi.

 İlahəni ziyarət etmək məqsədilə xəstəxanaya gələn Şa-
hin Orxanın faciəvi şəkildə həlak olub, cəsədinin imperiya 
cəlladları tərəfindən məhv edilməsi xəbərini ona deməyə 
heç cür dili gəlmədi. Beləcə məyus halda xəstəxananı tərk 
edib Şamxora-evlərinə yollandı... 
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XƏZƏRIN TƏLATÜMÜ 

 Qaniçən ordu hədəfə çatandan sonra artıq növbəti xü-
susi hərbi əməliyyatı yerinə yetirməyə hazır idi. Bakının hər 
tərəfdən giriş və çıxış yolları qapanmış, demək olar ki, bütün 
şəhər “Qırmızı Ordu”nun əsarəti altına keçmişdi. Hava limanı-
na yaxın ərazilərdə, xüsusən də, Binə yaxınlığında göydə uçan 
vertolyotlar da şəhəri mühasirəyə almışdılar. Eyni zamanda 
paytaxt Bakı həm havadan, həm də dənizdən hədəfə alınmışdı. 

 Sovet hərbi gəmiləri SSRİ Müdafiə Naziri Yazovun təli-
matı və tapşırığı ilə öncədən dənizdən hücum barədə plan 
hazırlayır. 1990-cı il yanvarın 19-da gecə saat 23-də bu mən-
fur plana əsasən sovet hərbçiləri azərbaycanlı kapitanlarla 
döyüşə girmək üçün tamamilə hazır vəziyyətə gətirilir. Lakin 
Yazovu bir məsələ narahat edir ki, Xəzər Dəniz Neft Donan-
ması hərbi gəmiləri sovet gəmilərinin bu planlı əməliyyatı 
yerinə yetirmələrinə mane ola bilərlər. Hətta bütün Bakını 
belə bir təlatümlü xəbər də lərzəyə salır ki, sovet hərbi gə-
miləri qətlə yetirdikləri dinc insanların cəsədlərini yandırıb 
dənizə tökəcəklər.

 Donanmaya verilən xüsusi tapşırığa əsasən “Qırmızı 
Ordu” nun hərbi müdaxiləsinə qarşı göstəriləcək müqavimət 
gücləndirilməli, ayıq-sayıqlığa yol verilməli idi. Çünki fövqə-
ladə vəziyyət təhlükəsi gözlənilirdi və “Qırmızı Ordu”nun da 
niyyəti açıq-aydın bəlli idi. Hərbi dəniz qüvvələri heyətinə, 
xüsusən də kapitanlara verilən əmrə əsasən bütün gəmilər 
birlik yaratmalı idilər. Onlar faciənin başladığını gözləmədən 
bu fövqəladə hərbi bəyanatı öz aralarında yaymalı, imkan 
daxilində faciənin qarşısını hərbi gəmilər vasitəsilə almalı 
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idilər. Bunun üçün təcili surətdə xüsusi komissiya yaradıl-
masına ehtiyac duyulurdu. Gözləməyə isə heç cür vaxt yox 
idi. Çünki Moskva rəhbərliyinin hazırladığı çirkin planın 
ört-basdır edilməsinə imkan yaratmaq üçün öldürülənlərin 
sayını gizlətmək ən vacib məsələlərdən biri sayılırdı. “Qır-
mızı Ordu”nun silahlı hərbi dəniz qüvvələri suları yararaq 
dəniz üzərindən hərbi gəmilər vasitəsilə hücuma keçmək-
lə qalaq-qalaq yığılmış insan cəsədlərinə od vurub dənizin 
dərinliyinə tullamaq üçün hər cür vasitəyə əl atırdılar. Bəli, 
fövqəladə xarakter daşıyan bu siyasi məsələnin məğzi azər-
baycanlı kapitanlara çoxdan aydın olmuşdu. Kapitanlar bi-
lirdilər ki, təcavüzkar rus ordusu istədiyiniə nail olmayınca 
gəmilərini geri çəkməyəcək. Odur ki, mühasirəyə düşmüş 
azərbaycanlı kapitanlar ehtiyatı əldən verməyib əliyalın 
şəkildə öz gəmilərini işə salaraq düşmənin hədəfini dəf et-
məyə çalışırlar. Belə ki, Xəzər Dəniz Neft Donanması da tə-
cili həyəcan siqnalını çalmağa başlayır. Şəhərdə törədilmiş 
qırğın xəbərini radiodan eşidən kapitanlar uzaq məsafədən 
binokl vasitəsilə hadisələri seyr edəndən sonra bu xəbəri bü-
tün gəmilərə yayıb digər gəmiləri buxtaya doğru çağırmaq 
qərarına gəlirlər. “Sabit Orucov” gəmisinin kapitanı Mövlud 
Əliyevin səyi nəticəsində adıçəkilən gəmidə fövqəladə iclas 
təşkil edilir və bütün kapitanlar yumruq tək birləşərək dö-
yüşə çıxmağa hazır olduqlarını bəyan edirlər. Yanvarın 20-
si səhər saat 11-də azərbaycanlı kapitanların idarə etdikləri 
bütün mülki gəmilər buxtada cəm olurlar. Artıq yanvarın 20-
də “Sabit Orucov” gəmisi “SOS” siqnalını dünyaya yayandan 
sonra bütün hərbi gəmiləri Bakı buxtasına yığmışdı. Dünyaya 
yayılan “SOS” siqnalı Qara dənizə, Baltik dənizinə hətta Sa-
kit və Atlantik okeanına qədər gedib çıxmışdı. Həmin dəniz 
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və okeanlardan üzən gəmilərdən kapitanlarımızın səsinə səs 
verilmişdi. Bu ağır günlərdə dünya dənizçiləri azərbaycanlı 
dənizçi həmkarlarının dərdinə şərik çıxaraq bu faciə xəbəri-
ni bütün dünyaya yayacaqlarını bildirmişdilər.

 Xəzər sularında gedən çarpışmada düşmənin bir neçə 
gəmisi məhv edildi. Lakin azərbaycanlı kapitanların müqa-
viməti zəif olduğundan onlar yandırılıb dənizə tökülən 
cəsədlərin hamısının qarşısını ala bilmədilər.

 Yanvarın 21-də sovet hərbi gəmilərindən açılan atəş nə-
ticəsində “Vodoley-4”, “Neftqaz-18”, “Neftqaz-64”, “Şirvan-2”, 
“Aktau”, “Çeleken-1”, “Atlet-21” gəmiləri müxtəlif yerlərindən 
zədə almışdı. Bütün gəmilər ciddi şəkildə zədələnərək dəl-
mə-deşik edilmişdi. Təkcə Murad Əliyevin “Vodoley-4” hərbi 
gəmisinə 3600 güllə dəymişdi. Lakin kapitan Murad Əliyev 
müqavimətini itirməyərək sonadək sovet dənizçiləri ilə mü-
barizəni davam etdirmişdi. Sovet hərbi gəmilərinin dənizdən 
azərbaycanlı kapitanların idarə etdikləri mülki gəmilərə təca-
vüzü yanvarın 24-dək davam etdi. Lakin dənizdə ən dəhşətli 
fəlakət elə yanvarın 24-də baş verdi. Vəhşiləşmiş rus və ermə-
ni hərbçiləri Xəzərin sahilindən tanklar, toplar, pulemyotlar, 
dənizin ortasından hərbi katerlərlə, havadan isə hərbi vertol-
yotlarla Azərbaycan gəmilərinə şiddətli hücuma keçdilər. Bu 
zaman dənizdə yanğın baş verdi və bir neçə gəmini alov bü-
rüdü. Azərbaycanlı kapitanlar gülləbaran altında canları-qan-
ları bahasına alova bürünmüş gəmiləri çox çətinliklə də olsa 
söndürməyə nail oldular. Kərəm Məmmədov, Mövlud Əliyev, 
Rövşən Dəmirov, Murad Əliyev, Kişi Mütəllimov dəniz döyü-
şündə böyük şücaət göstərərək qırğının vaxtının uzadılması-
nın qarşısını ala bildilər. Yüzlərlə dənizçimiz həbs edilib, əsir 
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götürülərək, Rusiyanın uzaq vilayətlərinə sürgün edildi. Sağ 
qalan dənizçilərimizin bir çoxu “dəniz quldurları” damğası al-
tında müxtəlif təqib və təzyiqlərə, işgəncələrə məruz qaldılar.

 Yanvarın 24-də gecə saatlarında gəmilər və katerlər va-
sitəsilə Nargin adasına tərəf istiqamət alan bağlamalar şək-
lində dənizin dibinə batırılmaq üçün aparılan şaqqalanmış 
meyitlər həmin gecə yandırılıb məhv edildi.

 Yanvarın 25-də Bakı buxtası sovet hərbi gəmiləri tərə-
findən tamamilə mühasirəyə alınmışdı. Bakıda yerləşən Ali 
Sovetin binasının divarlarında isə bu şüarlar nəzərə çarpırdı: 
КПСС – фашизм Горбачев - убийца! Кровавый Горбачев - 
ты палач! Генеральный головорез, убери своих палачей! 
Советская Армия- Фашисткая Армия! 

Qaniçən Qorbaçov – sən quldursan! Ali başkəsən, qul-
durlarını yığışdır! Sovet ordusu – faşist ordusudur!* 

Televiziyanın və mətbuatın susdurulduğu bir vaxtda 
Mixail Qorbaçovun informasiya blokadasını yararaq, Azər-
baycan xalqının qanına susamış sovet qatillərinin törətdi-
yi mənfur əməlləri ilk dəfə Azadlıq radiosu vasitəsilə xalqa 
məhz radiojurnalist Mirzə Xəzər çatdırmalı oldu. Mirzə Xəzər 
öz ümidverici səsi ilə xalqı diriliyə və birliyə çağırdı.

 Qaniçən sovet ordusu isə mənfur “Yanvar planı”nın növ-
bəti iyrənc metodlarını yerinə yetirməyə hazırlaşırdılar. So-
vet qatilləri xalqımıza qarşı apardığı qırğın siyasətini davam 
etdirməklə qoşunlarını yanvarın 25-də Neftçalaya və Lənkə-
rana yeridərək həmin ərazilərə hücuma keçdilər. Xalqımızın 
qanına susayan erməni və rus cəlladları eyni zamanda Azər-
baycanın digər bölgələrində də qan tökməkdən çəkinmədilər.

* Kommunist partiyası – faşizm, Qorbaçov qatil!
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 ŞƏHID QƏZET

Efir məkanımız yanvarın 19-dan susdurulduğundan 
xalqımız bir neçə gün ərzində ölkədə baş verən hadisələrdən 
xəbərsiz qalmışdı. Odur ki, müəyyən bir vaxtda mətbuat iş-
ləməsə də təcili surətdə öz işini görməli, xalqı ətraflı şəkildə 
məlumatlandırmalı idi. Jurnalistlər bir araya gələrək birlik 
nümayiş etdirməklə “Səhər” qəzetini nəşr etməyi qərara al-
dılar:

 “1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet Or-
dusunun silahlı birləşmələri müxtəlif istiqamətlərdən Azərbay-
can paytaxtı Bakı şəhərinə hücum etmişlər. Yüzlərlə əliyalın, 
günahsız insan qətlə yetirilmişdir. Yaralıların sayı-hesabı yox-
dur. Öldürülən dinc Bakı sakinləri arasında qocalar, qadınlar, 
uşaqlar var.

 Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunub, küçələr tanklar-
la, zirehli avtomobillərlə, silahlı əsgərlərlə doludur. Televiziya, 
radio işləmir, qəzetlər çıxmır, hələ qanı yuyulmamış küçələrdə 
ictimai nəqliyyat gözə dəymir. Sakinlər çaşqınlıq içindədirlər. 
Şəhərdə qorxunc şayiələr dolaşır. Adamlar Sov. İKP MK-nın Baş 
katibi Mixail Qorbaçovu, SSRİ müdafiə naziri Dmitri Yazovu, 
öz xalqını qoyub qaçmış Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
Əbdürrəhman Vəzirovu bu misli görünməmiş cinayətin əsas 
günahkarları hesab edir, Kommunist Partiyasının bu əməlinə 
etiraz əlaməti olaraq tonqal qalayıb partiya biletlərini kütləvi 
sürətdə yandırırlar.

 Bakı qan içində, bütün dünyadan təcrid olunmuş vəziy-
yətdədir. “Səhər” qəzetinin əməkdaşları fövqəladə vəziyyət şə-
raitində öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyub materiallar 
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hazırlayırlar. İndiki şəraitdə qəzet buraxmaq mümkün olma-
dığı üçün həmin materialları müxtəlif vasitələrlə xarici kütləvi 
informasiya vasitələrinə göndərməyə çalışırıq. Ümid edirik ki, 
dünya ictimaiyyəti günahsız xalqımıza qarşı törədilən vəhşi-
likdən xəbər tutacaq, öz etiraz səsini ucaldacaqdır.”

 Heydər Əliyev 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın 
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək Bakıda baş 
verən faciəyə öz etirazını bildirmək üçün bəyanat vermişdi. 
Həmin bəyanatı “Səhər” qəzeti tərcümə edib yaymışdı. Bəya-
natda deyilir: 

 “1990-cı il yanvarın 20-nə keçən gecə Azərbaycanda milli 
faciə baş vermişdi. Respublikaya iri qoşun kontingenti yeridil-
miş və bu, çoxlu sayda tələfatla müşayiət olunmuşdu. Bu, məni 
həyəcana gətirdi və qəzəbləndirdi. Mən hadisələrin bu cür şəkil 
almasından xüsusən də ona görə narahat oldum ki, o vaxta-
dək qoşunlardan istifadə olunmasına Tbilisidə yol verilmişdi; 
bu məsələ, yadınızda olar, xalq deputatlarının birinci və ikinci 
qurultaylarında ciddi müzakirə predmetinə çevrildi, komissiya 
yaratdılar, çoxlu söz-söhbət getdi-kəsəsi, mən güman edirdim 
ki, ali siyasi rəhbərliyin, nəhayət, ağlı başına gələr ki, daxili 
münaqişələrin həllinə ordunu cəlb etmək olmaz. Bütün bu illər 
ərzində Moskvada olarkən mənim respublika ilə əlaqəm yox 
idi və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi ilə ünsiyyət saxla-
mırdım. Amma yanvarın 20-də səhər, “Barxiva” sanatoriyasın-
da olduğum vaxt daimi nümayəndə mənə zəng etdi və dedi ki, 
belə bir faciə baş veribdir, Moskvada yaşayan azərbaycanlılar 
adından onlar Sov.İKP MK-ya kəskin etirazlarını bildiriblər. O, 
arzu etdiyini bildirdi ki, mən də nümayəndəliyə gəlim. Ertəsi 
gün, yanvarın 21-də daimi nümayəndəliyin binası önünə xeyli 
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adam toplaşmışdı, mən saat on ikidə gəldim, daimi nümayən-
də Söhrab İbrahimov yoldaş-mən onu çoxdan tanıyıram-məni 
qarşıladı və bildirdi ki, onlar da hər gün müxtəlif jurnalistlər 
üçün mətbuat konfransları keçirir, indi yenə toplanıblar və 
mənim iştirakımı gözləyirlər. Salon ağzınacan dolu idi, orada 
Qərb müxbirləri də vardı. Daimi nümayəndə Bakıda vəziyyət 
barədə məlumat verdi, cinayəti pislədiyini bildirdi. Sonra sözü 
mənə verdilər: Əziz həmvətənlərim, xanımlar və cənablar! 
Bildiyiniz kimi, uzun illər Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, SSRİ Nazirlər Soveti səd-
rinin birinci müavini vəzifələrində işləmiş, Sov.İKP MK Siyasi 
Bürosunun üzvü olmuşam. Geniş infarkt keçirmişəm. Xəstəli-
yimlə əlaqədar iki ildən artıqdır ki, pensiyadayam. Azərbay-
canı tərk etdiyim 1982-ci ilin dekabrından keçən müddətdə 
bu gün ilk dəfədir ki, Azərbaycan SSRİ-in Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinin astanasına qədəm qoyuram. Mən baş ver-
miş hadisələr haqqında dünən xəbər tutmuşam və təbiidir ki, 
bu hadisəyə laqeyd qala bilməzdim. Buraya ən əvvəl ona görə 
gəlmişəm ki, Azərbaycanın Moskvada kiçik parçası olan daimi 
nümayəndəliyində, böyük itkilərə səbəb olmuş faciə ilə bağlı 
bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verim. İkinci tərəfdən, bu 
məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın 
Moskvadakı daimi nümayəndəsi Söhrab İbrahimovdan xahiş 
edirəm ki, mənim sözlərimi, kədərimi, başsağlığımı Azərbay-
can xalqına çatdırsın. Hazırda başqa imkanım olmadığı üçün 
təəssüf hissi keçirirəm. 

 Azərbaycanda baş vermiş hadisələrə gəlincə, mən onla-
rı hüquqa, demokratiyaya yabançı, humanizmə və ölkəmizdə 
elan olunan hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd he-
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sab edirəm. Azərbaycanda yaranmış mürəkkəb vəziyyətin bir 
sıra səbəbləri vardır. Vaxtımızn məhdudluğundan bu məsələlə-
rin üzərində ətraflı dayanmaq istəmirəm.

 Artıq iki ildir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında mil-
lətlərarası münaqişə gedir, həmin münaqişəni Dağlıq Qarabağ 
və onun ətrafında baş verən hadisələr törətmişdir. Azərbaycan 
və Ermənistan, eləcə də ölkənin ali siyasi partiya rəhbərliyinə 
bu məsələni tənzimləmək, daxili müharibəyə, millətlərarası 
münaqişəyə son qoymaq və Milli mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq hər bir adamın ümumi federativ ittifaq olan SSRİ-də 
azad yaşamasına şərait yaratmaq üçün iki illik müddət kifayət 
idi.

 Hesab edirəm ki, ötən iki ildə bu istiqamətdə lazımi sə-
viyyədə iş aparılmamışdır. Dağlıq Qarabağ hadisələrinin ilkin 
mərhələsində ölkənin ali partiya siyasi rəhbərliyi tərəfindən 
vaxtında zəruri tədbirlər görülsə idi, gərginlik indiki həddə 
çatmaz, tərəflər itkilərə məruz qalmaz, başlıcası isə 1990-cı il 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə çoxlu insan qırğını ilə nəti-
cələnən hərbi müdaxilə üçün də zəmin yaranmazdı.

 Bunlar üçün ilk növbədə Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin artıq sabiq birinci katibi Vəzirov müqəs-
sirdir. Bu yüksək vəzifədə olduğu müddətdə o, Azərbaycandakı 
vəziyyəti sabitləşdirmək üçün heç nə etməmişdir. Əksinə, özü-
nün səhv addımları, yaramaz iş üslubu, yanlış siyasi manev-
rləri ilə xalqla öz arasında uçurum yaratmışdır. Xalq isə hid-
dətlənmişdir. Elə buna görə də Bakıda və Azərbaycanın digər 
şəhər və rayonlarında aylarla davam edən mitinqlərdə dəfələr-
lə Azərbaycanın partiya rəhbərliyinin istefası tələbi irəli sürül-
müşdür. Söhbət əslində Vəzirovun istefasından gedirdi. Bəs bu 
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məsələ indiyə kimi niyə həll olunmamışdır?Yalnız dünən Bakı 
şəhərinə ordu yeridildikdən, qırğın və dağıntılar baş verdikdən 
sonra Vəzirov Azərbaycandan əslində qaçmışdır. Bu, böyük 
səhvdir. Ən böyük səhv isə sözsüz ki, qeyri-ciddi, bu böyük və-
zifəyə əsla yaramayan adamın bir vaxt Azərbaycan Kommu-
nist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə birinci katib təyin edilməsi 
idi. Ancaq, iş təkcə bununla bitmir. 

 İndi yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş vermiş və bu 
gün də davam edən faciənin üstündə dayanmaq istəyirəm. He-
sab edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyəti öz axarına salmaq, si-
yasi həyatdakı qeyri-sabitliyi nizamlamaq üçün kifayət qədər 
imkan olmuşdur. Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu imkan-
lardan istifadə edə bilməmişdir. Sərhədlərə edilən təcavüzü 
vaxtında aradan qaldırmaq mümkün idi. Axı, üç ay əvvəl sər-
həd zolağı ilə bağlı camaat öz tələblərini irəli sürmüşdü. Fəqət 
heç kəs onlarla görüşmək, izahat işi aparmaq və lazımi ölçü 
götürmək istəməmişdir. 

 Təkrar edirəm: camaatı sakitləşdirmək üçün də imkanlar 
tükənmişdi. İki-üç ay əvvəl partiya rəhbərliyinin möhkəmlən-
dirilməsi məsələsi həll edilsə idi, vəziyyət gərginləşməz, ordu 
yeridilməsinə zərurət yaranmazdı. Bütün vəziyyətlərdə hesab 
edirəm ki, məsələni siyasi cəhətdən tənzimləmək, xalqla müha-
kiməyə girmək üçün əlverişli imkanlar olmuşdur. Lakin onlar-
dan səmərəli istifadə edilməmişdir. Nəhayət, yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə sovet ordusunun, SSRİ DİN-in böyük kontin-
genti Bakı şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi isə göz qabağında-
dır. Bunun törətdiyi faciələr hamınıza məlumdur. 

 Belə qərar qəbul etmiş adamların hərəkətini siyasi qə-
bahət sayıram. Bəli, kobud siyasi səhv buraxılmışdır. Onlar, sa-
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dəcə olaraq, respublikadakı əsl vəziyyəti qiymətləndirə bilmə-
miş, Azərbaycan xalqının psixologiyasını anlamamış, əhalinin 
müxtəlif təbəqələri ilə əlaqələri zəiflətmişlər. Onlar, görünür, 
bu işlərin belə ağır faciəyə çevriləcəyini əvvəlcədən düşünmə-
mişlər. 

 Bütün bunlar qabaqcadan nəzərə alınmalı və vaxtında va-
cib, zəruri tədbirlər qəbul edilməli idi. Ordu yeridilmiş, günah-
sız adamlar həlak olmuşlar. Yeri gəlmişkən deyim k, ölənlər 
arasında hərbi qulluqçuların olması haqqında da məlumatlar 
daxil olur. Sual olunur: ölkənin ali dövlət, partiya rəhbərliyinin 
səhv qərarı ucundan, olmayan qiyamı yatırtmaq adı ilə Azər-
baycana göndərilmiş rus gənclərinin günahı nədir?

 Azərbaycana kənardan böyük ordu kontingenti yeridil-
mişdir. Respublikada neçə ordu birləşməsinin olduğu mənə 
yaxşı bəllidir. Azərbaycanda kifayət qədər – 4-cü Ordu, Xəzər 
hərbi Dəniz Donanması, desant qoşunlarının diviziyası, Hava 
Hücumundan Müdafiə Qoşunları, DİN-in daxili qoşun birləş-
mələri vardır. Oraya əlavə qoşun yeritmək nəyə lazım idi? Əgər 
belə zərurət var idisə, orada yerləşən hərbi hissələrdən də isti-
fadə etmək olardı. Belə qərar qəbul edən Azərbaycan rəhbərli-
yi, hamıdan əvvəl isə bərk ayaqda Azərbaycanı qoyub qaçmış 
Vəzirov öz xalqı qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Ölkənin ali 
siyasi rəhbərliyinə yanlış məlumat verənlər də məsuliyyət da-
şımalıdır.

 Zənnimcə, ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə vəziyyət barədə 
vaxtında kifayət qədər düzgün, dəqiq, obyektiv informasiyalar 
çatdırılmamışdır. Rəhbərlik çaşqınlığa salındığından belə qə-
rar qəbul etmişdir. Qırğın törədənlərin hamısı layiqincə cəza-
landırılmalıdır.”
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 Yanvarın 25-də bu qəzet Məzahir Süleymanzadənin tə-
sisçiliyi ilə 2 milyon tirajla dərc edilərək 12 yük maşınına 
yerləşdirildi. “Səhər” qəzeti Bakını qan selində boğan sovet 
cəlladlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi ağlasığmaz 
vəhşiliyi dünyaya çatdırmaq üçün ən mühüm vasitəyə çevril-
di. “Səhər” qəzeti bir milyon yarımdan çox adamın toplaşdığı 
Şəhidlər Xiyabanında izdiham içində xalqa paylanıldı. Qəzet-
ləri xalqa paylamaq üçün xüsusi dəstə ayrıldı və bu dəstəyə 
könüllülər daxil edildi. Həmin könüllü şəxslər sovet əsgərlə-
rinin hərbi müdaxiləsinə baxmayaraq, güllə altında bu qəzeti 
xalqa paylamaqda idilər. 

 “Səhər” qəzetinin səhifələrində vəhşicəsinə qətlə yeti-
rilən dinc sakinlərin, ümumilikdə faciənin günahsız qurban-
larının fotoları da öz əksini tapmışdı. Qəzetin səhifələrini 
dükanlarda pəncərə qabağına yapışdırmışdılar ki, insanlar 
faciədən xəbərdar olsunlar. Belə ki, dükanların qabağı in-
sanlarla dolu olardı. Hər kəs ölənlərin və yaralıların sayını 
bilmək üçün bu qəzeti ələ keçirməyə çalışırdılar. Qəzeti əldə 
edə bilməyənlər səhərdən axşamadək dükanların qabağını 
kəsdirməli olurdu ki, heç olmasa pəncərəyə yapışdırılmış 
qəzet parçalarından faciə barədə yazılan məlumatları oxuya 
bilsin. 

 Beləliklə “Səhər” qəzeti televiziyadan öncə xalqa faciə-
nin detallarını olduğu kimi çatdıran ilk mətbu vasitə oldu. 
Qəzetin təsisçiləri və jurnalistləri kommunist partiyası-
nın təqib və təzyiqinə məruz qalmasına baxmayaraq min 
bir əzab-əziyyətlə bu işin öhdəsindən gəlməyə nail oldular. 
“Səhər” qəzetində Şəhidlərimizlə bağlı dərc edilən yazıların 
hər biri böyük ürək ağrısıyla və göz yaşlarıyla qələmə alınır-
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dı. Hətta ilk dəfə bu qəzetdə qanlı 20 Yanvar gecəsində həlak 
olmuş oğul və qızlarımız “Şəhid” adlandırıldı. Baş verən qanlı 
faciəni təfərrüatlarıyla özündə əks etdirən “Səhər” qəzeti so-
vet əsgərlərinin də gözündən yayınmayıb qəzəbinə tuş gəldi. 
Odur ki, qaniçən əsgərlər qisasını bu bir neçə qəzet parça-
sından da almadan yan keçmədilər. Günahsız qəzet güllələr-
dən deşik-deşik edildi. Sanki bu qəzet parçasının da taleyinə 
Şəhidlikdən pay düşmüşdü. O qanlı günlərdə nəşrə başlayan 
“Səhər” qəzetinə “Şəhid qəzet” statusu da vermək olardı hət-
ta. Beləlikə, “Səhər” qəzeti Şəhidlərimizin yolunda sanki Şə-
hid oldu. 

 Bundan sonra digər qəzetlər də nəşrini davam etdir-
məyə başlayaraq növbəti sayını 20 Yanvar faciəsinə və onun 
günahsız qurbanlarına həsr etdi.
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SONUNCU ŞƏHIDLƏR 
 
25 yanvar, 1990-cı il...
 Salyan kazarmasından ayın 19-u gecəsindən eşidilən 

atəş səsləri nisbətən səngimiş, lakin hələ tam kəsilməmişdi. 
Şəhərdə insanlar arasında belə bir şayiə yayılmışdı ki, guya 
hərbi hissənin azərbaycanlı zabitləri rus və erməni əsgərləri 
ilə atışırlar. Kimisi deyirdi ki: “İnanmayın, sovet əsgərləri öz-
ləri özlərinə atırlar. Bizimkilər deyil atan. Axı, bizimkilərdə 
silah nə gəzir?” Şəhərdə insanlar arasında bu kimi qarışıq fi-
kirlər dolaşmaqda idi. 

 Küçədə güllə səsləri aramlaşsa da, əsgərlər yenə də ürək-
ləri istəyən səmtə, kimə və hara gəldi atırdılar. Tbilisi pros-
pektində şütüyən maşınların sayı azalmışdı. Çünki əsgərlər 
maşın görən kimi dərhal avtomatı işə salıb atəşə tuturdular. 
Həmin gün də neçə-neçə avtomobil öz yolu ilə gedərkən gül-
ləbarana məruz qalmış, içindəki dinc sakinlər amansızcasına 
qətlə yetirilmişdi.

 Bakı-Sumqayıt yolu da bağlı idi. Çünki 3 alimimizi tər-
kinə alan avtomobil öz yoluyla irəliləyərkən Ceyranbatan 
gölünün yanında tanklarla üz-üzə gəlmişdi. Tanklardan biri 
yolunu dəyişib həmin avtomobilin üstündən keçərək onu 
əzik-əzik etmişdi. Sürücü huşunu itirsə də möhkəm yara-
lanmış və əzilmişdi. Üç alimimiz İbrahim müəllim, İsmayıl 
müəllim və Svetlana xanım yerindəcə həlak olmuşdular. Otu-
racağın altında gizlənən bir qadın isə həyatda sağ qalmasına 
baxmayaraq qorxudan havalanmışdı. Dərhal hadisə yerinə 
yollanan fotoqraflar və operatorlar tank altında xıncım-xın-
cım əzilmiş avtomobilin şəklini hər tərəfdən lentə almaqda 
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idilər. Odur ki, bu səbəbdən bir neçə gün də Bakı-Sumqayıt 
yolu bağlı qalacaqdı.

 Azğınlaşmış sovet əsgərləri küçələrdə gəzib-dolaşaraq 
bir himə bəndmiş kimi istədikləri an avtomatlara əl atmağa 
bəhanə axtarırdılar. Xalq isə birlik nümayiş etdirməklə hələ 
də ayaqda idi, hər cür təzyiq və təqiblərə baxmayarq azadlı-
ğını və müstəqilliyini tələb edirdi. 

 Rus əsgərlərinin təzyiqinə baxmayaraq Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfn prosesi davam etdirilirdi.

 Semaşko xəstəxanasına isə hələ də ölənlər və yaralılar 
gətirilirdi. Odur ki, Rahimin də cəsədi Semaşkonun ölüxana-
sına gətirilən sonuncu cəsədlər arasında idi. Vaqif kişi oğlu 
Rahimin sorağıyla hər gün xəstəxanaya zəng vursa da ondan 
bir xəbər çıxmırdı. Çarəsiz ata oğlunun itkin düşdüyünü zənn 
edirdi. Ağlamaqdan özünü həlak edən Yaqut anada isə qətiy-
yən hal qalmamışdı. Vaqif kişi axırıncı dəfə telefonu əlinə alıb 
Semaşko xəstəxanasına zəng vuranda oğlunun burada oldu-
ğunu öyrənən kimi ürəyi qana dönsə də bir azca da olsun ra-
hatlaşmışdı. Çünki oğlunu itkin zənn etdiyi halda nəhayət ki, 
onun öldüsündən-qaldısından bir xəbər bilmişdi. Nəhayət ki, 
Bakıdan Ordubada telefon vasitəsilə Rahimin Şəhidlik xəbəri 
çatdırılır. Vaqif kişi ilə Yaqut ana sızlaya-sızlaya Ordubaddan 
götürdükləri bir ovuc torpaqla Bakıya gəlirlər. Həmin Ordu-
bad torpağı Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilən Rahimin məza-
rına səpilir.

 Vaxtilə Soyuducular zavodunda fəhlə işləyən Əyyubu 
ailə üzvləri, yaxınları və doğmaları itkin Şəhid bilərək, onu 
ayın 19-dan bəri hələ də axtarmağa davam edirlər. Dayısı 5 
dəfə Əyyubun uyuduğu xəstəxanaya baş çəksə də bacısı oğ-
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lunun cəsədini tanıya bilmir. Dəfn Komissiyasının üzvləri 
çarəsiz qalaraq Əyyubu naməlum Şəhid qismində Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edirlər. Onu dəfn etmədən qabaq cəsədinin 
şəklini çəkirlər. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra həmin 
o qanlı foto televiziyanın efir məkanında nümayiş etdirilir. 
Bəlkə digər naməlum Şəhidlər kimi Əyyubun da kimliyi bəlli 
oldu deyə. Ümidsiz qalan doğmaları onun cəsədinin fotosunu 
efir məkanından görüb tanıyır. Əyyubun kimliyi bəlli olandan 
sonra şəkli və adı soyadı məzar başdaşına həkk edilir.
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PUÇ OLMUŞ TƏLƏBƏ ARZULARI

 İlahə xəstəxanadan çıxandan sonra hər necə olursa ol-
sun Səlimə anaya mütləq baş çəkməli, gözləri yollarda qa-
lan ananın ürəyini bir azacıq da olsa təsəlli dolu sözləriylə 
ovutmalı, o gecə başına gələnləri olduğu kimi ona danışmalı 
idi. Odur ki, bu minvalla da Orxangilin qapısını döydü. Orxan 
gedəndən bəri qulağı hər dəqiqə, hər saniyə belə səsdə olan 
Səlimə ana gəlib qapını açarkən qarşısında qapqara geyimli, 
bənizi solmuş, xeyli arıqlamış, ağlamaqdan gözləri qızarmış 
və sifətinə dərin hüzün çökmüş oğlunun ilahi məhəbbətlə 
sevdiyi gözəli, “Gəlinim” dediyi İlahəni gördü. İlahə ilə Səlimə 
arvad ana-bala kimi bir-birinə sarılaraq ağlamağa başladı-
lar. Səlimə ana İlahənin gəlişindən təsəlli duyaraq onu içəri 
dəvət etdi:

- İlahə, qızım! Nə yaxşı gəldin. Keç içəri, əyləş.
- Gəlməyə bilməzdim, Səlimə xala. 
- Qızım, başına örtdüyün bu qara şal nədir? Çıxart onu, 

sən cavansan. Sənə yaraşmır qara rəng. Mənə baxma, mən 
yaşlıyam. Amma sənə layiq deyil bu qara rəngli paltar. Sən ağ 
gəlinlik paltarı geyinməyə layiq idin. Təəssüf ki, bu sevinci 
Orxanım mənə yaşada bilmədi.

- Orxanı qınamayın, Səlimə xala. Nə deyəsən bu bəxtə, 
taleyə. Nə deyəsən üstümüzə yeriyən, çırağımızı söndürən, 
əzizlərimizi əlimizdən alan əfi ilanlara. Qismət deyilmiş, Sə-
limə xala. Nə Orxan mənə, nə də mən Orxana qismət deyil-
mişik. 

 İlahə danışdıqca Səlimə ana gözlərinin yaşını sıxaraq 
onu böyük ürək ağrısıyla dinləyirdi. İlahə birdən sol əlindəki 
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üzüyü Səlimə anaya göstərərək dedi:
- Ayın 19-u Azadlıq meydanında Orxanla bir yerdə idik. 

Bir də gördüm ki, qəfildən cibindən bu üzüyü çıxarıb barma-
ğıma taxdı. Bizim aramızda hamıdan gizli kiçik bir nişan ol-
sun deyə. 

 Səlimə ananın ürəyi dağa döndü:
- Demək, balam mənim sözümü qulaq-ardına vurma-

yıb, ağlına batıb, həmin gün sənə üzük bağışlayıbmış. 
- Bəli, Səlimə xala. Bəlkə də həmin gecə Orxan mey-

danda olarkən tankların Salyan kazarmasına hücum xəbəri-
ni eşitməsəydi, elə oradaca qalası olsaydı, qəzavü-qədərsiz 
ötüşə bilərdik. Amma nə yazıq ki, bu, belə olmadı. Hadisə baş 
verməmişdən qabaq meydanda məni çoxluca danladı ki, bu 
saat evinizə getməlisən, anangil nigaran qalar. Dedim ki, yox, 
sən nə edirsən et, mən səni burada tək qoyub evimizə gedə 
bilmərəm. Hələ bir yüngülcə mübahisə də etdik. Mənim inad 
etməyim onu yamanca hirsləndirmişdi. Qolumdan yapışa-
raq “Bu saat səni evinizə aparacağam. Çünki gözlərim görə-
görə öz nişanlımı güllə qabağına verə bilmərəm”. “Nişanlım!” 
Bunu ondan eşitmək nə qədər xoş idi mənim üçün. Mən isə 
dedim ki, əgər məni yanından uzaqlaşdırsan, burada səninlə 
qalmağıma razı olmasan bir də mənim üzümü görməyəcək-
sən. Çarəsiz qalıb razılaşdı. Hiss edirdim ki, mənim orada ol-
mağıma görə həddindən çox narahatdır. Hər vasitə ilə məni 
qorumağa çalışırdı. O qədər narahat görünürdü ki... Nəhayət 
qaranlıq düşəndə bir də gördük ki, tanklar uzaqdan atəş 
aça-aça üstümüzə gəlir. Mən ona nə qədər yalvardım ki, gəl 
binalar tərəfə qaçaq, buradan uzaqlaşaq. O isə heç cür mənə 
qulaq asmadı. Tanklar izdihamı yarmağa başladı. Hər tərəfi 
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tüstü bürüdü. Ara qarışanda biz bir-birimizi itirdik. Bizi ayı-
ran da elə o zəhərli tüstü oldu. Mən Orxanı itirdiyimdə onu 
səsləyə-səsləyə yolun kənarıyla binalara tərəf qaçmaq istə-
dim. Sonra mən tərəfə gələn əli avtomatlı piyada əsgərlər 
atəş açmağa başladılar. Mən tüstüdən zəhərləndiyimdən ha-
disə yerindən qaçıb uzaqlaşa bilmədim. Elə huşumu itirərək 
yolun kənarındaca yerə yıxıldım. Daha Orxandan xəbərim 
olmadı. Sonra gözümü açanda gördüm ki, xəstəxanada qa-
ranlıq otaqda həkimlər məni oyatmağa çalışırlar, mən isə 
“Orxan, Orxan!” deyə sayıqlayıram. 

 İlahə gözlərinin yaşını silə-silə barmağındakı üzüyə bir 
daha işarə edərək dedi:

- Səlimə xala, Orxan bu üzüyü barmağıma taxandan 
sonra gedib özünü tankların qabağına verdi. 

- Ay qızım, görünür ki, Tanrının məsləhəti belə imiş 
əzəldən. Onun qismətinə Şəhidlik yazılıbmış. 

- Elədir, Səlimə xala. Mən onu xəstəxanadan çıxandan 
sonra çox axtardım, lakin təəssüf ki, ondan bir xəbər bilmə-
dim.

- Həmin gecə Orxanı səhərədək gözlədim. Yazıq kişi 
də səhərə kimi küçə və meydanlarda oğlumuzu axtarıb, onu 
gördüm deyən olmayıb. Həmin gün səhər evdən çıxanda ona 
and verdim ki, bala, gecə şər qarışmamışdan evimizə dön. 
Məni arxayın etdi ki, sağ-salamat evimizə qayıdacağam. Hələ 
də gəlib çıxmayıb. Amma biz onu yenə də gözləyirik, qızım. 
Elə bilirik ki, harada olsa bir gün gələcək.

- Təki siz deyən olsun, Səlimə xala. Təki bir möcüzə baş 
versin və Orxan geri qayıtsın.

 Səlimə ana ayağa duraraq dedi:
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- Qızım, sən otur, mən bu saat gəlirəm.
 Sonra mətbəxə keçdi. Gəlini üçün çay tədarükü görəcək-

di.
 Bu zaman İlahənin ürəyindən şiddətli bir ağrı keçdi. 19 

yanvar gecəsi aldığı mənəvi və fiziki zərbə onun ürəyini göy-
nədirdi. Lakin bunun fərqinə varmaq istəmirdi İlahə. Otur-
duğu otaqda hər tərəfə boylanaraq Orxandan izlər axtarır-
dı sanki. Bilirdi ki, bu evdə Orxanın nəfəsi qalıb. Ürəyi onun 
üçün yamanca darıxırdı. Odur ki, mətbəxdə ona çay süzən Sə-
limə ananın yanına keçərək ondan çarəsizcəsinə xahiş etdi:

- Səlimə xala, sizdən bir xahişim olacaq.
- Buyur, qızım!
- Orxanın albomunu mənə göstərərsinizmi?
- Əlbəttə, qızım. Bu saat gətirərəm.
 Səlimə ana çay dolu fincanları gətirib masanın üstə qo-

yandan sonra Orxanın otağına keçdi. Onun üçün nə qədər 
ağır gəlsə də, İlahənin sözünü yerə sala bilməzdi. Çünki elə 
bu saat onun təsəllisi təkcə İlahə idi. Səlimə ana yavaşca 
Orxanın otağına keçdi. Qapı açıq olduğundan otaqda Orxa-
na məxsus olan bütün əşyalar nəzərə çarpmaqda idi. İlahə 
qapının ağzında dayanaraq bir qədər uzaqdan da olsa Orxa-
nın otağına göz gəzdirdi. Otaqda olan səliqə-sahmana diqqət 
yetirərkən heyrətə gəldi. Hər şeydə gözləri sanki onu axtar-
dı. Səlimə ana Orxanın paltar şkafını açaraq oradan albomu 
götürdü. 

- Görürsən, qızım, sənin nişanlın necə də səliqəli imiş. 
Həmişə otağını özü səliqə-sahmana salardı. Məni qoymazdı 
yığışdırmağa. Deyərdi ki, ay ana, sənin o qədər işin-gücün var 
ki. Mən özüm yığışdıraram. 
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- Görürəm, Səlimə xala.
 İlahə dözməyib içəri keçdi. Orxanın stulun üstündə asılı 

vəziyyətdə qalan köynəyinə işarə edərək dedi:
- Bu, Orxanın köynəyidir?
- Bəli, qızım. O gedəli bu köynəyə toxunmağa əlim gəl-

məyib. Necə qoyubsa elə də qalıb. 
 İlahə qeyri-ixtiyari şəkildə köynəyi yerindən çıxarıb 

köksünə sıxaraq qoxusunu həsrətlə içinə çəkdi. Gözlərindən 
damla-damla yaşlar axa-axa dedi:

- Qoxusu hələ də üstündədir. Bu köynəyi mənə verə 
bilərsinizmi, Səlimə xala? Özü yoxdur, barı qoxusunu köynə-
yindən alım.

- Götür, qızım. Nişanlından yadigar kimi saxla.
 Əslində İlahəyə Orxandan yadigar olaraq nişan üzüyü, 

fotoşəkillər, bir də bayram günlərində ona bağışladığı rən-
garəng açıqcalar qalmışdı. Bu köynəyi isə itkin nişanlısından 
növbəti yadigar kimi qəbul edən İlahə onu öz otağında saxla-
yacaq və hər gecə yatmamışdan öncə gizlincə qoxlayacaqdı.

 İlahə köynəyi səliqə ilə qatlayıb çantasına qoydu. Səlimə 
ananın bu an yadına düşdü ki, çaylar masanın üstündə soyu-
maqdadır.

- Qızım, gəl çayını iç.
- Boğazımdan keçmir, ana!
 “Ana!”. İlahənin bu sözü Səlimə anaya o qədər isti, o qə-

dər mehriban, o qədər səmimi, o qədər doğma gəldi ki... Odur 
ki, arvad elə bil, sevincindən diksinən kimi oldu. Yaşla dol-
muş gözləri dərin kədər içində bir anlıq gülümsəyərək parla-
dı. Gəlib İlahənin alnından öpərək albomu ona uzatdı:

- Al qızım, nişanlının şəkillərinə doyunca bax.
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 İlahə albomu köksünə sıxandan sonra vərəqləməyə baş-
ladı. Orxanın uşaqlıq, bağça, orta məktəb, və əsgərlik şəkillə-
rinə həsrətlə baxdı. Arabir dodağı qaçdı, gülümsündü, hətta 
ağlamsındı. Növbə tələbəlik şəkillərinə gəlib çatınca birdən 
qeyri-ixtiyari şəkildə albomu bağladı. Elə bil, o illərə qayıt-
maq istəmədi. Çünki hər şey o illərdən başlamışdı. İnstitut, 
tələbəlik həyatı. Orxanın dərs arası onu məhəbbətlə giz-
lin-gizlin süzməyi, İlahənin isə onu əvvəl-əvvəl vecinə alma-
mağı, Şahinin zarafat dolu atmacalarla aralarını düzəltmək 
üçün onlara qəsdən sataşmağı gözlərinin qarşısında epizod 
kimi canlanmağa başladı:

 ...1989-cu il, oktyabr ayı, dərslər yenicə başlayıb. Müəl-
lim tələbələrə “SSRİ tarixi” fənnindən mühazirə oxumaq-
dadır. Bütün diqqətini dərsə yönəldən tələbələr - İlahə ilə 
Orxan ön sıradakı partada yanaşı oturaraq müəllimin sürətlə 
oxuduğu mühazirəni yazmaqla məşğuldurlar. Arxada Sevda 
ilə yanaşı oturmuş Şahinin Orxan və İlahəyə atdığı atmacalı 
pıçıltısı eşidilir:

- Toyunuzda şampaniskini özüm partladacağam.
 Sevda başını dəftərdən ayırır, altdan-altdan gülüm-

səyərək Şahinə baxır. Şahin isə Sevdaya göz vuraraq gülə-
gülə zarafatına davam edir:

- İstəyirsiniz, gəlin maşınını da özüm sürüm. Həə, nə 
deyirsiniz?

 Dərs vaxtı fikrinin yayındığını hiss edən İlahə əsəbiləş-
məyə başlayır. Bu zaman gözünü dəftərdən ayırmadan Şa-
hinə ultimatum göndərir:

- Şahin, sus. Dərsi yazmamağın bəs deyil, hələ üstəlik 
bizə mane olursan. Yoxsa müəllimə deyəcəyəm.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 233 ~~~~~~~~~~~

 Orxan isə altdan-altdan İlahəyə pıçıldayır:
- Fikir vermə. Yazını yaz.
 İlahənin əsəbiləşməyi Şahinin kefini daha da duruldur:
- Orxan, qadan alaram sənin. Sağdışın mən olacağam, 

soldışın da ki Zaur.
 Bu zaman Şahinlə yan cərgədə Fəridə ilə yanaşı oturan 

Zaur adının çəkildiyini eşidən kimi başını dəftərdən ayıraraq 
söhbətə qarışır:

- Kimi evləndiririk?
 Fəridə Orxana işarə edərək pıçıldayır:
- Orxanı.
- İlahəynən?
- Həə!
 Əslində Şahinin zarafatyana sözləri Orxanın ürəyinə yağ 

kimi yayılır. Odur ki, Şahin yenə də zarafatından qalmayıb 
həzin səslə “Vağzalı” oxumağa başlayır.

 İlahənin yanında utandığından sifəti qızaran Orxan bu 
dəfə gözlərini ağardaraq tərs-tərs çönüb Şahinə baxır. Şahin 
ona göz vuraraq gülür. Dostuna hətta havadan bir öpücük də 
tuşlayır. İlahə daha dözə bilmir, hövsələdən çıxır. Şahinə bir 
daha xəbərdarlıq edir:

- Off, Şahin, sənə dedim ki, sus! Yoxsa pis olacaq.
 Şahin yenə də ona əhəmiyyət verməyib zarafatını da-

vam etdirir. Bu dəfə səbri tükənən İlahə cəld yerindən ayağa 
qalxır:

- Müəllim, görürsünüz bu Şahini? İmkan vermir mü-
hazirəmizi yazaq, bayaqdan diqqətimizi yayındıraraq bizə 
mane olur.

 Şahin pərt olaraq İlahəyə söz atır:
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- Bu starostalar (qrup nümayəndələri) da nə yaman 
satqın olurmuş.

 Müəllim mühazirəyə ara verməli olur. Gözlərini dəftər-
dən ayıraraq eynəyini çıxarıb dərsi pozan Şahinə çəp-çəp 
baxır. Bu zaman Orxan da ayağa qalxaraq qəsdən İlahənin 
sözünü təsdiqləməli olur:

- Müəllim, bu Şahin bayaqdan qulağımızın dibində bizə 
leksiya (mühazirə) oxuyur. Bilmirik sizə qulaq asaq ya ona.

 Şahin altdan-altdan Orxana gileylənir:
- Xəbərçi! Nə tez sən də məni satdın.
 Orxanla İlahə yerinə otururlar. Müəllim Şahini cəzalan-

dırmaq məqsədilə dərsi pozduğuna görə ondan dərhal otağı 
tərk etməsini tələb edir. Sifəti qıp-qırmızı qızararaq pörtmüş 
Şahin Sevdaya deyir:

- Eh, bunların da xeyrinə danışmaq olmur.
 Sevda başını bulayaraq deyir:
- Bunu istəyirdin?
 Şahin başını aşağı salaraq ayağa qalxıb otağı tərk etmə-

dən öncə Orxanla İlahəyə yanaşaraq acı təbəssümlə söz atır:
- Hələ bir dayanın, sizinlə sonra işim var. Gələn dəfə sizi 

görən kimi “Vağzalı”nı camaat içində elə bərkdən oxuyaca-
ğam ki... Görəcəksiniz, sizi institutda biabır edəcəyəm.

 Gülməkdən özünü güclə saxlayan Orxan dostunun za-
rafatı qarşısında özünü sındırmır. Ciddi görkəm alaraq ona 
pıçıldayır:

- Baxarıq, Şako!
 İlahə isə Şahinə göz süzdürərək deyir:
- Paho, bizi hədələməyinə bir bax!
 Şahin əllərini cibinə salaraq sakit səslə öz-özünə “Vağza-



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 235 ~~~~~~~~~~~

lı”nı mızıldaya-mızıldaya yavaş-yavaş otağı tərk edir. Orxanla 
İlahə bir-birinə göz vuraraq xısın-xısın gülməyə başlayırlar. 
Bayaqdan onların mübahisəsini izləyən Sevda isə İlahəyə 
yaxınlaşaraq pıçıldayır:

- Bir nol (sıfır) Orxanla İlahənin xeyrinə. 
- Gənclər gülüşürlər...

 * * *
 İlahə həmin gün Səlimə anaya baş çəkib evə qayıdandan 

sonra axşama qədər özünə gələ bilmədi. Kitab rəfindən bir 
dəftər və qələm götürdü. Ürəyini boşaltmağa neçə vaxtdır 
fürsət axtarırdı. Lakin taleyinə yazılmış qap-qara ağrı-acını 
bəyaz kağıza köçürməyə cürəti çatmırdı. Çünki o qara gün-
ləri, gördüyü faciəni yenidən yaşamaq istəmirdi İlahə. Yal-
nız bütün varlığını fəth etmiş Orxanın məhəbbəti idi ona 
güc verən. İlahə daha o gündən ürəyini yetərincə boşaltmaq 
üçün gündəlik yazmağa ehtiyac duydu. Çünki o ağrılı, soyuq 
yanvar günlərində təsəllisi təkcə bu idi. 

 “İlahi, bizi qayğısız gəncliyimizə, institutumuza, işıqlı 
dərs otağımıza, xoşbəxt, fərəhli günlərimizə qaytar! ! Qaytar 
o qayğısız tələbəlik həyatımızı, nə olar, qaytar! Elə bir möcüzə 
yarat ki, hər şey əvvəlki kimi olsun. İlk məhəbbətimi, sevgili-
mi, nişanlımı mənə qaytar! Qaytar o mehriban, gülərüz qrup 
yoldaşlarımı. Orxanın məhəbbbət dolu məsum baxışlarını, 
Şahinin, Zaurun zarafat dolu atmacalarını yenidən görməyi, 
yenidən duymağı mənə bir də yaşat, nə olar, Allahım! İtirdi-
yim xoşbəxtliyi axtarıram, nə yazıq ki, tapa bilmirəm. O qanlı 
gecənin zülmət qaranlığına qərq olaraq gözlərimiz önündən 
biryolluq çəkilib gedən xoşbəxtliyimizi bizə bir daha geri qay-
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tar, Allahım! Qəfil qara yanvar yellərinin əsəcəyini, taleyimizə 
ayrılıq gətirəcəyini əsla düşünməzdik. Düşünməzdik ki, bir gün 
məhəbbətlə aşıb-daşan gənclik arzularımız bir anın içində 
məhv olacaq. Arzularımızın sovet tankları altında puç olaca-
ğına heç cür inanmazdıq. Məgər rəvamıydı bahar gəncliyimiz 
zülmət, vəhşət dolu qanlı bir qış gecəsində azğınlaşmış zirehli 
sovet tankları altında tapdanıb məhv olsun? Məgər rəvamıydı 
qaranlığa qərq olmuş şəhərimizdə gözlərimiz qarşısında ağır 
yaralardan keçinmiş can dostlarımızı öz çiynimizdə ölüxa-
nalara daşıyaraq sonra da tabutunu qucaqlayıb qara torpa-
ğa tapşıraq? Məgər çəkdiyimiz bu əzablar, iztirablar azadlıq 
eşqiylə alışıb yanan çılğın, qaynar gəncliyimizə rəvamıydı? 
Bunu bizlərə bir də rəva görmə, ey Tanrım! Biz təravətli gəncli-
yimizi qara yanvar yellərinə verdik. Cavan yaşımızda qocaldıq, 
müdrikləşdik. Arzu, xəyalları nakam qalaraq qara torpaq altı-
na gömülən gəncliyimizə yazıq, yazıq, min kərə yazıq!.. Şəhid 
qanlarıyla suvarılacaq qırmızı qərənfillərə qərq edilmiş ikinci 
bir xiyabanın qurulmasını xalqımıza nəsib etmə, o qanlı-qadalı 
günləri bir də ömrümüzə yazma, Allahım! Bizi işıqlı, aydın sa-
bahlara qovuşdurmaqla ağ-appaq günləri taleyimizə, gətir ey 
Allahım!”

 Göz yaşları içərisində çarəsizcəsinə çırpınan İlahə na-
kam qalan arzularına və bəxtsiz taleyinə sanki həm üsyan, 
həm də dua edirdi. Zavallı qızcığaz için-için yanıb, alovlanır-
dı. Fələk bəxtinin aynasını çilik-çilik etmişdi...
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 ETIRAZ 

 1990-cı ilin fevral ayının 19-da Bakıda baş verən dəh-
şətli Yanvar qətliamını müzakirə etmək məqsədilə SSRİ Ali 
Sovetinin binasında qapalı şəkildə iclas təşkil edildi. SSRİ 
rəhbəri Mixail Qorbaçov, DTK sədri Kryuçkov, SSRİ müdafiə 
naziri Yazov və SSRİ daxili işlər naziri Vadim Bakatinin işti-
rakı ilə keçirilən iclasda azərbaycanlı deputatlar da iştirak 
edirdilər. Nəticədə çox sərt qarşıdurma yarandı. Deputatla-
rın mübahisəsi getdikcə şiddətlənməyə başladı. SSRİ Ali So-
vetinin Rəyasət Heyətinin sədri Yevgeni Primakovun verdiyi 
bəyanata əsasən 1990-cı il yanvarın 18-də 25 min nəfərlik 
kütlə Mərkəzi Komitə üzvlərini və əməkdaşlarının qarşısını 
kəsərək onları binaya buraxmırdılar. Hətta orada 3 dar ağa-
cı da quraşdırılmışdı. Bu isə Kremli, xüsusən də Mixail Qor-
baçovu narahat edirdi. Qorbaçov bu dar ağaclarının bütün 
SSRİ-yə vüsət tapacağına heç də şübhə etmir və bundan təş-
vişə düşmüşdü. Odur ki, bu dar ağaclarının qarşısını almaq 
məqsədilə Bakıya qoşun yeritməyə qərar vermişdi. Təbii ki, 
1990-cı il yanvarın 19-da sovet qoşunlarının Bakıya yeridil-
məsində SSRİ-nin “nüfuzlu siyasi xadimi” Yevgeni Primako-
vun da böyük təşəbbüsü olmuşdur. O, “SSRİ qaymaqları və 
ya başbilənləri” tərəfindən təşkil edilmiş “Yanvar planı”na 
şəxsən özü gizli şəkildə başçılıq etmişdir. Bu çirkin planın 
həyata keçirilməsində Primakovun ilkin olaraq əli var idisə, 
bu işdə Yazov onun ən yaxın məsləkdaşı və köməkçisi olmuş-
du. Odur ki, azərbaycanlı deputatlar hərbi qoşunları Bakı-
ya yeritməkdə SSRİ müdafiə naziri Yazovdan törədilmiş bu 
vəhşilik müqabilində hesabat verməsini tələb edirdilər. Ya-



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 238 ~~~~~~~~~~~

zov isə Bakıda baş verən hadisələr zəminində özünü təqsir-
kar bilməyərək bu məsələ ilə bağlı hesabat verməkdən qəti 
boyun qaçırmışdır. İclasın sonunda Qorbaçov etiraf etmişdi 
ki, “O zaman mən bu əmri verəndə Kommunist Partiyasına 
mənsub olan azərbaycanlı deputatlar susdular və mənə on-
ların Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri tərəfindən hədə-qorxu 
gələrək, sıxışdırıldığını bildirdilər. Bunun yeganə çıxış yolu 
isə Bakıya qoşun yeridilərək ölkəni bürümüş iğtişaşlara son 
qoymaq idi. Mən bu məsələdə özümü heç də günahkar bil-
mirəm.”

 İclasda iştirak edən bir sıra azərbaycanlı deputatlardan 
faciəyə öz etirazını bildirənlərdən Tofiq İsmayılov və Vəli 
Məmmədov da oldu. Vəli Məmmədov tribunaya çıxaraq Qor-
baçova bildirdi ki, “Sizin burada oturmağa haqqınız yoxdur.” 
Qorbaçov özünü itirsə də bunu büruzə vermək istəmədi. Vəli 
Məmmədov iclasın sədrindən ona söz verilməsini tələb etsə 
də onun sözünə əhəmiyyət verməyib mikrofonu söndür-
dülər. O, isə uca səslə mikrofonsuz zala üz tutaraq səsləndi:

- Yoldaşlar, xahiş edirəm, hamımız ayağa qalxaq və fa-
ciə qurbanlarını bütünlüklə yad edək. 

 Beləliklə, Vəli Məmmədovun bu cəsarəti Qorbaçovu qey-
ri-ixtiyari hamıdan əvvəl ayağa qaxmağa vadar etdi.

 Lakin buna baxmayaraq hər vasitə ilə özünü təmizə 
çıxaran Qorbaçov minlərlə insanın qanına əli batdığı halda 
məsuliyyəti SSRİ rəhbərliyinin deyil, Xalq Cəbhəsi Partiyası 
fəallarının üzərinə yıxırdı. O, qeyd edirdi ki, “AXC rəhbərlə-
ri baş tutmuş “Yanvar planı”nı başısoyuqluqla qarşıladılar. 
Onlar həmin gün özlərini qabağa vermədən arxayın-arxayın 
oturaraq şəhərdə baş verən hadisələrə heç bir münasibət 
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bildirmədilər. Əvvəlcədən də bu planın qarşısının alınması 
üçün heç bir tədbir görmədilər və nəticədə susdular”.

 Belə bir çirkin siyasəti yürütməklə əlində hər cür bəhanə 
olan Qorbaçov dar məqamda AXC rəhbərlərini günahkar bi-
lirdi. Onun dediyinə görə AXC rəhbərlərinin zəifliyi və məsu-
liyyətsizliyi ucbatından Bakıya qoşun yeridilməsinin qarşısı 
alınmadı. Qorbaçovun məkrli siyasətinin iç üzünü bilən bəzi 
kommunist simalı azərbaycanlı deputatlar isə ağrımayan ba-
şını başlara qoşmaq istəmirdilər. Partiyanın sadiq qulu idilər 
axı. Xalq, millət isə ayağa qalxmışdı. Hər kəs bir nəfər kimi 
kommunist biletlərini meydanlarda, küçələrdə yandırmağa 
başlamışdı... 
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ŞƏHIDLƏR XIYABANINDA GÖRÜŞ

 2 mart, 1990-cı il. 
 Bakının hər yerində Şəhidlərimizin qırx mərasimi keçi-

rilirdi. Düz 40 gün bundan əvvəlki kimi yenə də Bakı küçələ-
rində ucu-bucağı görünməyən matəm mağarları gözə çarp-
maqda idi. Və hər kəs bir ucdan Şəhidlər Xiyabanına axışırdı. 
Bir-birinin ardınca düzülən saysız-hesabsız insan kütləsinin 
davamı gəldikcə gəlirdi. Şəhidlərimizin məzarını bəzəyən al 
qərənfillərin sayı get-gedə artmaqda idi. 

 Onlar həmin gün Şəhidlər Xiyabanında görüşdülər. Şahin 
və İlahə. İki tələbə yoldaşı. Lakin bir-birinin əlini sıxmadan 
görüşdülər və Xiyabanı başdan-başa birgə gəzməyə qərar 
verdilər. Üz-gözünü saqqal basmış Şahin ötüb keçən 40 gün 
müddətində hələ də özünə gələ bilməmişdi. Keçirdiyi mənəvi 
psixoloji sarsıntılar onu gecə-gündüz rahat buraxmırdı. Xiya-
bana daxil olmadan öncə İlahənin kefini xəbər almaq istədi:

- Yaxşısanmı, İlahə?
- Hələ ki yox, Şahin. Bəs sən?
- Mən də gördüyün kimi.
 İlahə Orxanı Şəhidlərin qırxı çıxana kimi gözləmişdi. Ni-

şanlısının bir gün harada olsa qayıdacağına böyük ümid bəs-
ləyirdi. Xiyabanda adam o qədər çox idi ki, hətta iynə atsan 
belə yerə düşməzdi. Odur ki, Şahin İlahəni bu nəhəng izdiha-
mın içində itirəcəyindən qorxurdu. Qızın qolundan bərk-bərk 
yapışaraq Xiyabanı ziyarət etmək üçün növbəyə durmuşdu. 
Necə olursa-olsun Xiyabanda İlahəni gözdən qoymamalı idi. 
Çünki bilirdi ki, zavallı qızcığazın halı hələ də yaxşı deyil. 

 İlahə Xiyabana gəldiyi andan yan-yana düzülmüş, bütün 
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Şəhid məzarlarının başdaşını əvəz edən lövhəciklərə həkk 
edilmiş ad-soyadları diqqətlə oxuyurdu. Yanından bircə sa-
niyə belə ayrılmayan Şahin bütün Xiyaban boyunca onunla 
bərabər addımlayarkən sevgilisinin məzarını axtaran qızcı-
ğazın dodaqaltı həzin pıçıltılarını eşidirdi:

- Fərizə Allahverdiyeva... İlham Allahverdiyev... Yusif 
Sadıqov... Nəriman Hüseynov... Mübariz Hacıyev... Mehman 
Həsənov... Namiq Əliyev... Elçin İmanov... Baloğlan Bağırov... 
Müşfiq İsayev... Səxavət Məmmədov... Habil Əzizov... Rauf İsa-
yev... Elçin Baxşəliyev... Eldar Məmmədov... Zaur Ələsgərov... 
İlqar İbrahimov... Ülvi Bünyadzadə... Əli Həsənov... Larisa 
Məmmədova... Cavad İsmayılov... İsabala Bayramov... Azər 
Ələkbərov... Azad Mirzəyev... Poladi Saleh... Telman Bağırov...

 İlahə Xiyabanın axırına çatanda dodaqları səyriyə-səy-
riyə Şahinə dedi:

- Sonuncu məzar naməlum Şəhidindir. Bəs Orxan? 
Orxanın məzarı niyə burada yoxdur?

 İlahənin bu sualına cavab tapa bilməyən Şahin çox mə-
yus halda onun qolundan yapışaraq dedi:

- Gəl, gedək, İlahə.
 Şahin İlahəni Dağüstü Parkın yuxarı hissəsinə doğru 

apardı. Buradan bütün şəhər görünürdü. İlahə təəccüblə Şa-
hindən soruşdu:

- Şahin, axı bu necə ola bilər ki? Mən elə zənn etmişdim 
ki, Orxanın məzarını burada Şəhid məzarlarının sırasında 
tapa bilərəm. Bu ümidim də boşa çıxdı. 

 Şahin İlahənin bu sualı qarşısında da çiyinlərini çəkərək 
dillənmədi. Çarəsiz oğlan bilmədi ki, qıza nə cavab versin. 
Daha İlahənin onu sual yağışına tutacağından qorxurdu. Əs-
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lində Şahin İlahədən qabaq bu Xiyabanı çoxdan gəlib ziyarət 
etmişdi və bilirdi ki, dostunun məzarı burada yoxdur. Lakin 
bu xəbəri İlahəyə çatdırmağa heç cür dili gəlmirdi. 

 Onlar Dağüstü Parkdan pillələrlə aşağı enib Azneft mey-
danına tərəf getdilər. Dənizkənarı Bulvara daxil olub gə-
zişə-gəzişə skamyaların birində yan-yana əyləşdilər. 

 İlahə böyük ürək ağrısıyla xəyalən həmin qanlı gecəni 
xatırlayırdı. Orxanın həmin gecə simasına çökmüş nigaran-
çılıq hissi İlahənin gözlərindən çəkilmir, gecə-gündüz fikrin-
dən çıxmırdı. Elə bil o vahiməli gecədə hər ikisinin ürəyinə 
damıbmış ki, bu gecə onları əbədi ayıracaq. Orxan itkin düşə-
cək, İlahə isə xəsarət alacaq və xeyli müddət Orxanı axtarıb 
soraqlayacaq. Nə yazıq ki, onun öldüsündən-qaldısından bir 
xəbər ala bilməyəcək. Sonralar belə qənaətə gələcək ki, Orxa-
nın cəsədi “Qırmızı Ordu” cəlladları tərəfindən məhv edilərək 
itkin düşmüş Şəhidlərin siyahısındadır. İlahə hər il yanvar 
ayının 19-u günü heç vaxt Şəhidlər Xiyabanına getməyəcək. 
Çünki biləcək ki, Orxanın məzarı orada yoxdur. Xəzərin sahi-
linə gələcək, dalğalanan dənizi Orxanın məzarı zənn edəcək. 
Göz yaşlarını içinə axıdaraq xeyli müddət səssizcə dayanıb, 
ətrafa boylanacaq. Birdən elə sanacaq ki, indi Orxan ayaqla-
rının ucunda sakitcə gələrək arxadan belini qucaqlayıb “sev-
gilim” deyə pıçıltıyla ona yanaşacaq. İlahə bu şirin anların nə 
zamandan bəri həsrətində idi... 

 Dərin hüzünlə fikrə gedən dostların arasında uzunmüd-
dətli sükut davam edirdi. İlahə başını aşağı salaraq Şahinin 
üzünə baxmadan onu içdən parçalayan fikirlərdən ayrıla bil-
mirdi. Şahin isə kənardan İlahənin kədərli simasına diqqət 
kəsilərək qızı altdan-altdan süzməyində idi. Hiss edirdi ki, 
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könlü onun üçün yaman darıxıb. Odur ki, daha bundan son-
ra qızı ələ almağın yolunu axtarırdı. Ürəyi darıxan Şahin nə-
hayət ki, sükutu pozmağa məcbur oldu:

- İnstitumuz üçün darıxmısanmı, İlahə?
- Bilmirəm, Şahin. İnan ki, Orxansız o dərs otağına necə 

girəcəyimi bilmirəm. İndi onun partası da boş qalıb. Biz o 
instituta qayıdacağıq, amma hər şey bizim üçün əvvəlki kimi 
olmayacaq. Qayğısız tələbəlik həyatımız bir də geri dönməyə-
cək. Darmadağın edilmiş o qrupumuz, qırmızı qərənfillərə 
qərq edilmiş o dərs otağımız... 

 Şahin sözünün ardını gətirə bilməyən İlahənin gözlə-
rində iri-iri yaş damlacıqları gördü. O, söhbət əsnasında hiss 
edirdi ki, İlahə yenə də ümidini itirmir, Orxanı gözləyir. Odur 
ki, çarəsiz qızcığazı boşuna ümidlənməməyə çağırdı. Bilirdi 
ki, o gedişin geriyə heç vaxt dönüşü olmayacaqdı. Bu zaman 
İlahənin sol əlinin şəhadət barmağındakı üzüyə işarə edərək 
dedi:

- İlahə, sən bu üzüyü hələ də barmağında gəzdirirsən, 
eləmi?

- Çıxarmağa cürətim çatmır, Şahin!
- Orxanı gözləmə, İlahə. O getdi, bir daha geri qayıtma-

yacaq. 
- Bu nə sözdür, deyirsən? Bəs sən necə dostsan ki, onun 

haqqında keçmiş zamanda belə arxayın danışa bilirsən? Mən 
onu hələ də gözləyirəm və ömrümün sonuna kimi də göz-
ləyəcəyəm. Onun yoxluğunu əsla qəbul edə bilmərəm.

- İstəsən də, istəməsən də onun yoxluğunu qəbul et-
məyə məcbursan. Yoxsa boşuna ümidlənməklə bilirsənmi 
özünə nə qədər zülüm, əziyyət, iztirab verirsən?
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- Bacarmıram, Şahin, bacarmıram.
- İlahə, bax, sənə bir şeyi etiraf etmək istəyirəm.
- Nəyi?
- İstəyirsən inan, istəyirsən inanma. 
- Axı nəyi etiraf etmək istəyirsən, Şahin?
- Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Salyan kazarması 

tərəfdə və “11-ci Qızıl Ordu” meydanı qarşısında öldürülüb 
tanklar altında əzilənlərin çoxunun nə yazıq ki, məzarı bi-
linmir. Yəni onların çoxu itkin düşüb. Bunu Ağamehdi dayı 
da təsdiqləyir. Həmin o qanlı gecədə azğınlaşmış əsgərlər 
tanklar altında qalmış insan cəsədlərini küçəbəküçə hərbi 
maşınlara yığa-yığa gedirmişlər. Ona görə də həmin cəsədlər 
ya yandırılıb, məhv edilib, ya da şaqqalanıb dənizə atılıb. Çox 
ehtimal ki, Orxan da həmin qurbanlardan biridir. Düzdür, bu 
acı həqiqəti sənin qarşında etiraf etmək mənim üçün o qə-
dər ağrılı və çətindir ki, bunu təsəvvür edə bilməzsən. Hətta 
mən bu yaxınlarda qəribə bir yuxu da gördüm. Orxan yuxu-
ma gəlib mənə dedi ki: “Nə yaxşı ki vaxtilə mənə üzməyi öy-
rətdin, qardaşım. Məndən qətiyyən nigaran qalmayın. Çünki 
mən gecə-gündüz suların qoynunda üzürəm, və üzməyi də 
çox sevirəm, inanın ki, yerim çox rahatdır”. Bir də onu da dedi 
ki, “İlahəyə, atama, anama de ki, məni daha gözləməsinlər”. 
İlahə, bunu istəməsək də qəbul etməliyik ki, Orxanın cəsədi 
erməni və rus cəlladları tərəfindən məhv edilib dənizə atıl-
mışdır. 

 Bunu deyən Şahin əlini alnına dayayıb hönkürərək ağla-
mağa başladı. Onsuz da bu ağrılı, hüzünlü yanvar günlərində 
başına gələnləri hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə xatırlamaqla 
heç cür özünə gələ bilməyən Şahin xəlvətə çəkilərək göz yaşı 
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tökməyə adət etmişdi. Lakin bu dəfə də İlahənin qarşısında 
göz yaşı tökməyə utansa da özünü saxlaya bilməyib hönkür-
müşdü. 

 Bayaqdan bəri Şahinin sözlərinə diqqətlə qulaq verən 
İlahənin isə elə bil damarlarında qanı donmuşdu. Eşitdik-
lərinə heç cür inanmaq istəmirdi çünki. Böyük təəccüb və 
təşviş içində gözlərini Şahindən çəkmədən bir xeyli səssizcə 
dayanaraq durdu. Qaşları düyünlənmiş, gözlərindən sanki 
alov yağırdı. Şahin bir anlıq yaşla dolmuş gözləriylə İlahəyə 
nəzər salarkən onun bu baxışlarından qorxdu elə bil. Nəfə-
si tükənən kimi oldu. Dərhal gözlərini ondan çəkdi. Üzünü 
yana çevirib udqunaraq dərindən nəfəs aldı. Cibindən çıxart-
dığı dəsmalla gözlərinin yaşını silərək bir qədər özünü ələ 
almağa çalışdı. Xəyalı onu Orxanla bərabər Bakıda keçirdiyi 
bəxtəvər günlərə qaytardı. Orxanlı xatirələri İlahəylə bölüş-
mək istədi:

- Dərslər qurtaranda, yay fəsli başlayan kimi Orxan 
mənə deyərdi ki, getmə Şamxora, bir az qal bizdə, səninlə 
dənizə çimməyə gedək. Mən də onu çox istədiyimdən sözü-
nü yerə salmazdım. Ata- anası da buraxmazdı məni. Biz iki 
dost Şıxov çimərliklərinə gedərdik. O, bədəncə zəif, mən isə 
möhkəm idim. Əvvəl-əvvəl üzməyi yaxşı bacarmırdı Orxan. 
Mən üzməyi yaxşı bacardığımdan ona da öyrədərdim. Mənə 
deyirdi ki, “Sən rayonda dağlar qoynunda böyümüsən, mən 
isə dəniz şəhərində. Amma sən məndən yaxşı bacarırsan üz-
məyi. Mənə də öyrət.” Bu minvalla da bir gün hər ikimiz də-
nizə baş vuranda dalğalar Orxanı qoynuna aldı. Az qaldı ki, 
boğulsun. Tez özümü onun üstünə ataraq, qucaqlayıb sahilə 
çıxartdım. Həmişə mənə deyərdi ki, sən zirək oğlansan, sənə 



Sevinc Ədalətqızı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 246 ~~~~~~~~~~~

bir can borcum var, qardaşım, məni boğulmağa qoymadın. 
Amma indi düşünürəm ki, çox heyf, bu dəfə onu ölümün pən-
cəsindən xilas edə bilmədim.

 Hər dəfə Orxanın adını eşidəndə İlahəni qəhər boğurdu. 
Başını aşağı salaraq səssizcə damla-damla göz yaşı tökürdü. 
Taleyi darmadağın, arzuları isə param-parça edilmiş çarəsiz 
qızcığaz incə dodaqlarıyla xısın-xısın pıçıldayaraq deyirdi:

- Allahım! Mən nə bəxtsiz insanmışam.
 Şahin özü böyük təsəlliyə ehtiyac duyduğu halda qızın 

könlünü almaq istədi:
- Təmkinli ol, İlahə. İkimiz də eyni dərdi daşıyırıq ürə-

yimizdə. Onu bil ki, mənim o gecədə nələr yaşadığımdan, 
gözlərimlə nələrə şahid olduğumdan heç xəbərin yoxdur. 
Həmin o qanlı gecədə öz əllərimlə yaralı və canını tapşırmış 
dostlarımı səhərədək çiynimdə xəstəxanalara, ölüxanalara 
daşımışam. Camaat Şəhidlərini dəfn edəndə bilmədim ki, 
dostlarımın hansının tabutundan yapışam. Hər kim mənim 
yerimdə olsaydı ürəyi dözməzdi bu dərdə. Düzdür, həmin o 
qanlı gecəni bir daha yadıma salmaq istəmirəm. Çünki hər 
dəfə yadıma saldıqca olub-keçənləri təkrar yaşayıram. Bun-
lar mənə olduqca ağır gəlir. Amma hərdən öz-özümə düşü-
nürəm ki, bir belə müsibətləri, dəhşətləri görə-görə Allah 
mənə güc verdi, dəyanət verdi. Əgər hamımızın qəlbimizi 
azadlıq eşqi yandırıb-yaxmasaydı özümüzü o gecə tankların 
qabağına verməzdik... 

- Sus, Şahin, sus! Xahiş edirəm, o məşum gecə barə-
sində daha heç nə danışmayasan. Eşitmək istəmirəm. Çünki 
sən o dəhşətli gecədə başımıza gələnləri bir- bir danışdıqca 
mən də az qala yüz dəfə ölürəm. Nə yazıq ki, Orxanla mə-
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nim məhəbəttim həmin o qanlı gecədə Şəhid oldu. Orxan 
aramızda olan tər-təmiz məhəbbətimizi özünün müstəqillik 
eşqinə, azadlıq mübarizəsinə qurban verdi. Doğrudan da, 
bizim məhəbbətimiz 20 Yanvar gecəsində Şəhid oldu. Bunu 
özümə dərd edə-edə dururam ki, Orxan özünü tankın qaba-
ğına atanda görəsən məni heçmi düşünmədi? Bir tərəfdən də 
ağlıma belə bir fikir gəlir ki, Orxan elə o gecə məni düşündü-
yü üçün özünü tankın qabağına verib. Gəl, bu barədə bir daha 
heç nə danışmayaq, Şahin. Mən daha dözə bilmirəm.

 Şahin başı ilə İlahənin sözünü təsdiqləyərək söhbətin 
məğzini nisbətən dəyişməli oldu:

- Axırıncı dəfə sizin evə yığışmışdıq, eləmi? 
- Hə, Şahin!
- Yəni sənin ad gününə.
- Aha!
- Yanvarın neçəsi idi?
- 15-i.
- Hə, hə, düz deyirsən. Məndə yaddaş qalıb ki? Son 

vaxtlar bu hadisələr ağlımı başımdan yamanca alıb. 
- Həmin gün hamımız birlikdə idik. Orxanın mənə ba-

ğışladığı çiçəklər...
 İlahə bir anlıq gözlərini yumub açaraq dərindən köks 

ötürür. Şahin isə o bəxtəvər günlərin xiffətini çəkərək yenə 
də xəyalı ötüb-keçən anlara qayıdır:

- Heyf o günlərdən. Çox heyf... Yadımdadı, sənin ad gü-
nündə şampanskini partlatmaq növbəsi yetişəndə yenə də 
həmişəki kimi uşaqlarla səsə qoyaraq məni qabağa verdiniz. 
Mən şampanskini partladanda qapağı sənin alnına dəydi. Sən 
isə pərt olaraq “Ay, Şahin, bir az yavaş olaydın” deyib məni 
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məzəmmət elədin. Sonra hamımız o ki var gülüşdük...
 O məsud günlərin həsrətiylə alışıb-yanan Şahinin səsin-

dəki kədər danışdıqca açıq-aydın sezilir, sifətinə çökmüş də-
rin hüzün birə-beş artırdı. İlahənin ad günündə olub-keçən-
ləri xatırladıqca dilindən qopan sözlərin düzəni qeyri-ixtiyari 
qırılmağa başladı:

- Amma mən... Orxana söz vermişdim ki, sənin toyun-
da... şampanskini... özüm partladacağam. Təəssüf ki...

 Şahin aram-aram danışdıqca içini çulğalayan mənəvi 
ağrı və iztirabların təsirindən çəhrayı rəngə çalan qalın do-
daqları titrəyir, bığları əsirdi. Daha sözünün ardını gətirə bil-
mədi. Bunu görən İlahə ona təskinlik vermək istədi:

- Şahin, özünü ələ al! 
 Bəlkə Şahinin ürəyində İlahəyə deyiləcək çox sözü var 

idi, amma tez-tez qəhər onu boğur və danışmağa imkan ver-
mirdi. Yenə də özünü möhkəm tutaraq bir qədər dəyanətli 
olmağa çalışdı:

- Sənin ad gününün səhəri qrup otağımızda hamımız 
bir araya toplaşaraq öz aramızda təəssüratlarımızı bölüşür-
dük. Elə axırıncı zarafatımız, axırıncı gülüşümüz də onda 
oldu. 

- Nə yazıq ki, o gülüşlər, o zarafatlar bir də eşidilməyə-
cək, institut divarları arasında lal olaraq qalacaq. 

- Həyat davam edir, İlahə. Düzdür, zamanı geriyə qay-
tarmaq olmaz və hər şey əvvəlki kimi olmasa da biz ümidimi-
zi itirməməliyik, yaşamalıyıq. Məhv olan ömürləri bir daha 
yaşatmaq üçün yaşamalıyıq. 

İlahə:
- Nə arzularımız, xəyallarımız vardı hamımızın. Təəs-
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süf ki, heç biri həyata keçmədi.
 Şahin:
- Ehh, Qorbaçov qoydu ki?..
İlahə: 
- Bizi öldürsələr də azadlıq eşqimizi öldürə bilmədilər. 
Şahin:
- Bizi öldürdülər, amma biz ölmədik, İlahə! Ölmədik, 

ölməyəcəyik də! Bir millət kimi yaşayıb var olacağıq! Axı, 
biz hər zülmə qatlaşan, hər bir çətinliyə sinə gərən, hər əza-
bın qarşısında əyilməz, yenilməz, dönməz, müdrik və böyük 
xalqıq...

 Həmin gün dostların söhbəti uzun çəkdi və onlar o ki var, 
doyunca, ürəklərini boşaldıncaya qədər danışıb rahatlaşdı-
lar. Ayrılmaq zamanı gəlincə isə Şahin İlahəni tək buraxmaq 
istəməyib onu evlərinə qədər müşayiət etdi. O gündən Şahi-
nin qaranlığa qərq edilmiş mənəvi dünyasına sanki qəfildən 
yeni günəş doğdu və kədərli gözlərində bir ümid qığılcımı 
yavaş-yavaş parlamağa başladı. Dənizi andıran, məhəbbətlə 
dolu mas-mavi gözləri dərin bir kədər içində güclə gülüm-
səyərək İlahənin arxasınca baxa-baxa qalmışdı. Deyəsən 
Qanlı Yanvar hadisəsindən sonra əvvəlki eşqi yenidən qayıt-
mışdı...
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“QIZIL ƏSGƏR” ARTIQ GEDƏ BILƏR...

 O müdhiş yanvar günlərində “Alfa” qrupu tərəfindən qət-
lə yetirilən vətəndaşlarımızın sayı amansızcasına xalqdan 
gizlədilirdi. Bir ərazidə, bir məkanda 150 nəfər əzab-əziyyət-
lə canını tapşırırdısa, qalan cəsədlər vəhşicəsinə məhv edilir-
disə, bunu ümumilikdə həlak olanların adına 133 nəfər kimi 
yazırdılar. Meyitlər “Qırmızı Ordu”nun nəzarəti altında idarə 
olunan anbarlarda saxlanılır, xalqdan, gizlədilirdi. Həmin 
cəsədlər ki, itkin düşmüş hesab olunurdular. Həmin cəsədlər 
ki, əzizləri, yaxınları tərəfindən günlərlə əldən-ayaqdan dü-
şüncəyə qədər axtarılmış, lakin bu axtarışın heç bir nəticəsi 
olmamışdı. Hətta həmin cəsədlərin xeyli qismi üçün xüsusi 
gəmilər də ayrılmışdı. Həmin cəsədlər gəmilərə dolduru-
laraq ölənlərin sayı müəyyən edilməsin deyə dəniz yolu ilə 
Qorbaçova ərmağan olaraq Moskvaya aparılmışdı. Qaniçən 
quldurlar etdikləri mənfur əməllərin bəhrəsini Qorbaçova 
göstərmək üçün canfəşanlıq edirdilər. 

 Xalqımızın qatillərinin, “rezervistlər” deyilən “Alfa” qru-
pu cəlladlarının bir qismi yanvarın 19-da Bakıda inanılmaz 
vəhşiliklər törətdikdən sonra səhərə yaxın şəhəri tərk etsələr 
də, onların qalan bir qismi mart ayının 7-nə kimi Bakını tərk 
etmədilər. Törətdikləri ağlasığmaz cinayətlər, qətllər yetməz-
miş kimi Bakı küçələrində dolaşaraq utanmadan xalqımızın 
başı üstündə keşik çəkirdilər. Yumruq tək birləşmiş xalqımız 
isə onları hər dəfə qarşısında gördüyü anda qəzəb və nifrətini 
gizlətməkdən heç də çəkinməyərək şəninə lənət dolu şüarlar 
yağdırırdılar. O mənfur əlləri xalqımızın qanına batmış “Qızıl 
Əsgər”lər ölkədə AXC-nin müqavimətini tamamilə qırmağa 
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çalışırdılar. Onların məqsədi bundan ibarət idi ki, AXC fəal-
larının, Milli Müdafiə Şurasının üzvlərinin izinə düşərək on-
ları axtarıb həbs etsinlər. Sonra Moskvaya apararaq müxtəlif 
işgəncələrə məruz qoysunlar. Beləliklə, “Yanvar planı” hələ 
ki sona çatmamışdı. Təpədən dırnağadək silahlanmış “Qızıl 
Əsgər”lər AXC fəallarını həbs etmək üçün qaranlıqda işıq sa-
çan fanara bənzər elektroşok cihazlarından istifadə edirdilər. 
Belə ki, əsgərlər AXC rəhbərlərinin və ya fəallarının yerini 
öyrənəndən sonra onların yaşadıqları binanı atəşə tutmaqla 
təslim olmaları üçün xəbərdarlıq edirdilər. Həmin elektroşok 
cihazlar vasitəsilə gizlənən şəxslərin yerini çox asanlıqla tap-
maqla, sonra isə onları əsir götürməklə işlərini xeyli asanlaş-
dırmalı olurdular. Elektroşok cihazının şüası yaxalanan şəxsi 
2-3 saniyə ərzində bütün vücudunu keyləşdirərək bayıldıb 
arxası üstə yerə sərirdi. Lakin təxminən 15 dəqiqə ərzində 
müavinətini itirərək bayılmış vəziyyətdə qalan şəxslər artıq 
“Qızıl Əsgər”in tələsinə düşmüş olurdu. Ayılandan sonra isə 
özünü “Qızıl Əsgər”in ixtiyarında görürdü. Lakin əsir vəziy-
yətdə. 

 Artıq “Qızıl Əsgər” o “qızıl əsgər” deyildi. Şərəf və ləyaqə-
tini, hətta şüurunu belə itirmiş, zombiləşmiş, insan cildindən 
çıxaraq iblis cildinə girmiş əcaib məxluq idi. Ona insan adı 
vermək olmazdı daha. Çünki törətdiyi vəhşiliklər qeyri-insa-
ni xüsusiyyətlərə bərabər idi.

 Məlum olduğu kimi, bu il qərənfil gülü Şəhidlərə qismət 
olduğundan heç kəs artıq ürək edib onu sevdiyi insana ba-
ğışlaya bilmirdi. Çünki qərənfil gülü artıq “Şəhid gülü” sta-
tusunu almışdı. Və yalnız onu Şəhidlər Xiyabanında Şəhidlə-
rin məzarına sarılan görmək olardı. Onu başqa sayaq, başqa 
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görkəmdə, başqa tərzdə görmək mümkünsüz idi daha. Utan-
madan, həyasızcasına 1990-cı ilin martın 7-də Bakını tərk et-
məyə çalışan “Alfa” qrupunun vəhşi üzvləri 8 Mart Beynəlxalq 
Qadınlar Günü münasibətilə Moskvaya qayıtdıqları zaman 
Şəhid qərənfillərindən öz arvadlarına ərmağan aparmışdılar. 
Yaslı, hüzünlü xalqımıza mənəvi cəhətdən zərbə vurmaq, elə-
cə də Şəhidlərimizin ruhunu ələ salmaq naminə əllərində bir 
növ bəhanə idi. Həmin aylarda Bakını bəzəyən al qərənfillər 
Vətənimizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keç-
miş Şəhidlərimizin haqqı idi yalnız. Ona qanlı, məkrli, iyrənc 
yad əllərin toxunmağa əsla haqqı yox idi. Təkcə Şəhidlərimi-
zin payına düşən bu al qərənfilləri oğurlayıb öz arvadlarına 
hədiyyə etməyə nə cürəti, nə ixtiyarı, nə haqqı vardı o qa-
niçən quldurların? Çünki o murdar əllər ruhu tər-təmiz, pak 
və müqəddəs Şəhidlərimizin məsum qanına batmışdı. Bəli, o 
qanlı əllərin al qərənfil tutmağa əsla haqqı və ixtiyarı yox idi!

 Haqqımızı ağır zirehli tank tırtılları altında çeynəyərək, 
Bakımızı qanına-qəltan edən “iblis yığını” gəldikləri nəhəng 
təyyarə ilə də ölkəmizdən rədd olub getdilər. 

 Bu da Qorbaçov deyilən o caninin növbəti çirkin siyasəti-
nin nəticəsi idi. Çünki ilk növbədə hər riyakar əməlin başında 
duran da məhz o idi, hər vicdansız işin altından “alnıaçıq”, 
“üzüağ” çıxan da məhz o iblis simalı “simasız” idi.

 “Qızıl əsgər” öz işini görüb. “Qızıl əsgər” artıq gedə bilər...
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“ŞƏHID” ADINA VURULAN  
EKSTREMIST DAMĞASI

 İnstitutda ikinci semestr başlayır. Tələbələr artıq ya-
vaş-yavaş dərsə qayıdırlar. Orxanın yoxluğunu heç cür qəbul 
edə bilməyən İlahə hər dəfə dərs otağında yanında boş qa-
lan partanın üstünə qırmızı qərənfillər düzür və heç kəsi o 
partaya yaxınlaşmağa qoymur. Hətta yaxın dostu Şahini belə. 
Qrup yoldaşlarından kimsənin İlahəyə yaxınlaşmağa cəsarəti 
çatmır ki, onun nə üçün belə etdiyinin səbəbini soruşa bilsin. 
Şahin də həmçinin hər dəfə onu belə bədbin halda görüncə 
susur. Təkcə yaxın rəfiqəsi Fəridənin bir sözü İlahəyə anidən 
təsəlli olur. Fəridə İlahənin partasına yanaşaraq kədərli hal-
da rəfiqəsinə pıçıldayır:

- Mən səni çox yaxşı başa düşürəm, İlaşka. Odur ki, niyə 
belə etdiyini də soruşmuram. Orxanla yanaşı Zaurun da par-
tası boş qalıb. Sonuncu dəfə dərsə gəldiyimiz gün mənim ya-
nımda oturmuşdu Zaurçik. İndi yoxluğuna inana bilmirəm. 
Şəhid olmamışdan öncə demişdi ki, Fəriş, mühazirələri yaz-
maqda mənə kömək edirsən, sənə bir duxi (ətir) borcum var. 
Ancaq sözünü tutmadı Zaurçik. Bir də ki, məndən şokolad 
istəmişdi. Kaş ki sağ olaydı... Qardaşım kimi çox istəyirdim 
xətrini... 

 Gözləri dolan Fəridə bu sözləri deyəndən sonra keçib 
yerinə oturan zaman çantasından çıxartdığı şokoladı Zaurun 
boş qalmış partasının üstünə qoyaraq fikrə dalır. 

 20 Yanvar gecəsində böyük psixoloji sarsıntı keçirən 
iki gənc Şahin və İlahə yaşadıqları faciənin təsirindən hələ 
də özlərinə gələ bilmirlər. Dərs vaxtı hamı mühazirəni yaz-
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maqla məşğul olur, təkcə iki nəfərdən başqa. Qələm və dəftər 
açıq vəziyyətdə partanın üstündəcə toxunulmaz olaraq qa-
lır. Bomboş görünən ağ-appaq şax vərəqlərə heç nə yazılmır 
daha. İlahə ön cərgədə, Şahin isə arxa cərgədə oturub bütün 
dərs boyu xısın-xısın ağlayırlar...

 Bir gün Şahin yenə İlahəni Orxanın partasına qərənfil 
düzdüyünü görür. Neçə vaxtdır ki, İlahənin bu hərəkətinə 
heyran qalan Şahin axır ki, bu dəfə dözməyib onu möhkəmcə 
danlamağa məcbur olur:

- İlahə, daha bəsdir. Özünə bu qədər əzab-əziyyət ver-
mə. Sən bu hərəkətinlə Orxanı geri qaytara bilməyəcəksən. 
Bir az özünü ələ al. Etmə, eləmə belə. Bax, məni də narahat 
edirsən. Kənardan sənə baxıb biz də əzab çəkirik. Onsuz da 
qrupumuzun əvvəlki halı qalmayıb. Hər kəs susur, kimsənin 
üzü gülmür. Onsuz da daha getdi o gülüşlər. Orxanın yoxlu-
ğunu birdəfəlik qəbul etməlisən. Başa düşürsənmi? Qəbul 
etməyə də məcbursan. Çünki Səlimə xala və Bəşir dayı artıq 
Orxanı itkin Şəhid kimi qəbul ediblər. Sən də etməlisən. 

 İlahə özündən asılı olmadan Şahinə haqq verir:
- Düz deyirsən, Şahin. Orxan getdi bir daha geri qayıt-

mayacaq. O mənə tələbə təqaüdüylə nişan üzüyü almışdı. 
Mən isə bu üzüyün əvəzində öz təqaüdümlə onun üçün hər 
dəfə qərənfil alıb boş qalmış partasına düzürəm. Neyləyim? 
Başqa əlacım yoxdur. Təkcə bununla təsəlli tapıram.

 Şahin gözlərini yerə dikərək susur, daha İlahəyə heç nə 
deyə bilmir. Arxa sırada qolu sarıqlı, boynu bükük vəziyyətdə 
oturmuş dostu Fəxrəddinin yanına keçir.

 İlahənin bu hərəkəti bir gün onlara rus dili fənnindən 
dərs deyən müəllimənin də qəzəbinə tuş gəlir. Azərbaycan 
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türkcəsində güclə danışan müəllimə səsini qaldıraraq baş-
dan-ayağa matəm içində olan saqqallı oğlanlara və qara pal-
tarlı qızlara deyinməyə başlayır:

- Bu nədir? Dərs otağını Şəhidlər Xiyabanına döndər-
misiniz. Tez olun, yığışdırın bu qərənfilləri və portretləri. 
Bura dərs otağıdır, ya qəbiristanlıq? Я не понимаю, почему 
вы так делаете? Кто ваша староста?*

 İlahə ayağa qalxır. Nəsə demək istəyir, lakin dili söz tut-
mur. Müəllimənin bu hərəkətinə biganə qala bilməyən Şahin 
ciddi tərzdə arxadan İlahəyə ultimatum göndərir:

- Otur yerinə, İlahə! 
 İlahə özünü itirərək yerinə oturur. Müəllimə yenə də 

hiddətə gələrək tələbələrə deyinməyinə davam edir:
- Hara gedirəmsə gedim, hamı rusları və erməniləri 

pisləyir. Axı belə olmaz. Bunlar mənə çox pis təsir edir.
 Şahin yanında oturan dostu Fəxrəddinə pıçıldayır:
- Bunun anası deyəsən ya rusdur ya da erməni.
 Fəxrəddin Şahinin sözünü başı ilə təsdiqləyir. Şahin 

səbrli tərpənərək müəllimənin sözlərinə sonadək diqqətlə 
qulaq verməyində olur. Müəllimə isə o ki var qəzəbini tələ-
bələrin üstünə tökməkdən çəkinmir:

- Deyirlər ruslar qatildirlər. Hər kəs mənim yanım-
da böyük rus xalqını söyüb, təhqir edir. Моя мама тоже из 
России. А что мне делатъ?**

 Müəllimənin bu sözlərinə qulaq verən Şahin Fəxrəddinə 

* Mən başa düşmürəm ki, siz niyə belə edirsiniz? Sizin qrup nü-
mayəndəniz kimdir?

** Mənim anam da həmçinin Rusiyadandır. Indi mən nə etmə-
liyəm?
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yenə də pıçıldayır:
- Fəxri, mən sənə bayaq demədimmi ki, bunun anası ya 

rusdur, ya da erməni?
 Müəllimə isə deyinməyinə davam edir:
- Sovet ordusu yaxşı edib tankları sizin üstünüzə sürüb. 

Sizə hələ bu da azdır. Bəs bilmirdiniz ki, SSRİ-ni yıxmağa çalı-
şanların da axırı belə olar? Guya böyük bir şey olub ki, birinə 
qəfil alnından güllə dəyib onun da adını qoyublar Şəhid. On-
lar  Şəhid yox, ekstremistdirlər. Ekstremist!

 Şahin daha dözə bilmir. Gözləri qan çanağına dönərək 
yumruğunu sıxıb partanın üstünə çırpa-çırpa ayağa qalxır:

- Ay müəllimə, siz heç bilirsiniz nə danışırsınız? Yaşı-
nızdan utanın. 20 yanvar gecəsində qrupumuzun iki tələbəsi 
Şəhid olub. Starostamız xəsarət alıb, özü də nişanlısını itirib. 
Yazıq oğlan həmin o qanlı gecədə faciəvi şəkildə həlak olaraq, 
itkin düşüb, qəbri də yoxdur. Hamımız psixoloji sarsıntı keçir-
mişik. Biz ən fəal, əlaçı, vətənpərvər dostlarımızın cəsədini 
həmin gün çiynimizdə xəstəxanalara, ölüxanalara daşımışıq. 
Şəhidlərimiz haqqında belə haqsızlıqla danışmağa və onla-
ra ekstremist deməyə sizin necə diliniz gəlir? Biz onun üçün 
tankların qarşısına çıxmadıq ki, bu gün siz belə vicdansızca-
sına arxayın danışasınız. Biz hamımız gəncliyimizi, arzuları-
mızı gözə almadan əliyalın şəkildə azadlığımızı tələb etmək 
üçün çıxdıq “11-ci Qızıl Ordu”nun qarşısına. Çünki bizim də 
bir millət olaraq azad və müstəqil yaşamağa haqqımız vardır. 
Bu haqqımızı daha bundan sonra heç kəs çeynəyə bilməz! 

 Şahin birnəfəsə danışdıqca gözləri dolur, lakin müəllimə-
nin qarşısında sınmayaraq özünü ələ almağa çalışır. Uşaqlar 
yerlərdən onun sözünə dəstək verərək hamısı ayağa qalxa-
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qalxa qışqırırlar:
- Sağ ol, Şahin. Kişi adamsan! 
- Məhv olsun SSRİ!
- Rədd olsun Qorbaçov!
- Lənət olsun partiyaya!
 Şahinin iti və kəsərli sözləri müəlliməni sanki qılınc 

tək kəsir. Gözlərini ağardıb şəhadət barmağını silkələyə-
silkələyə ona hədə-qorxu gələrək deyir:

- Rəsulov, mənimlə bu cür danışmağa sənə kim ixtiyar 
verib? Baxarsan, mən səni rektora şikayət edəcəyəm!

 Şahin hazırcavablığından qalmır:
- Əslində biz sizi rektora şikayət etməliyik.
 Müəllimə məcburiyyət qarşısında qalaraq acıqlı şəkildə 

dərs otağını dərhal tərk etməli olur. Fəxrəddin Şahinin çiy-
nindən vuraraq deyir:

- Ay sağ ol ey. Yaxşı verdin dərsini.
 Hirsindən az qala bağrı çatlayan Şahin bütün qrup uşaq-

larını başına yığaraq onlara qətiliklə tapşırır:
- Uşaqlar, sabahdan o müəllimənin dərsinə heç kəs gir-

məyəcək. Siz də qızlar, eşitdinizmi? Baxın, sözümüz sözdü, 
ha!

 Qrup uşaqları birağızdan səslənirlər:
- Əlbəttə, əlbəttə!
 

* * *
 Evinin çırağı biryolluq sönmüş Bəşir kişi qəm dəryasına 

qərq olaraq kresloda əyləşib əlindəki qəzeti diqqətlə mütaliə 
etməkdə idi. Yanvarın 19-da baş vermiş faciə barədə bütün 
məlumatları qaçırmadan gündəlik qəzetlərdən alırdı. Birdən 
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gözləri az qaldı hədəqəsindən çıxa.
- Səlimə, görürsən, burada nə yazılıb. “Alfa” qrupunun 

hərbçiləri 3000 nəfəri öldürüb, tikə-tikə edib, od vurub də-
nizə tullayıblar. Bu vaxta kimi çox şeylər eşitmişdim. Bu, ən 
dəhşətlisidir. Deyilənlər də hamısı lap doğru imiş. Deməli, 
mənim oğlum da bu lənətə gəlmiş qaniçənlərin toruna düşüb. 
Hələ bir də kommunistlər qəsdən şəhərdə camaat arasında 
həqiqətin üstünü ört-basdır etmək üçün utanmadan belə bir 
şayiə də yayırlar ki, “1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən 
gecə Bakıda bir qrup panislamist və pantürkist, ekstremist 
qüvvələr Mərkəzi Komitənin binasına hücuma keçmişlər. Nə-
ticədə isə sovet əsgərləri və ekstremistlər arasında qarşıdur-
ma baş vermiş, lakin çox keçmədən onlar bu qarşıdurmanın 
qarşısını ala bilmişlər.”

 Bəşir kişi hirsindən əlindəki qəzeti qeyri-ixtiyari yerə 
tullayaraq gileylənməyə başladı:

- Bəs mənim oğlum? Onun günahı nə idi? Məgər mənim 
oğlum da ekstremist idi? Onun əlində silahımı vardı? Lənətə 
gəlmiş Qorbaçovumu yıxacaqdı? Bəs Biləcəri qəsəbəsində 
əsgərlərin atəşə tutduqları binada öz evində pəncərədən ürə-
yinə güllə tuşlanan 77 yaşlı dinc sakin Sürəyya bacı da eks-
tremist idi? Yenicə doğulmuş nəvəsinin dalınca xəstəxanaya 
tələsən, öz maşınında qətlə yetirilən Bafadar kişi də ekstre-
mist idi? Məmmədin avtobusunda atasının gözləri qarşısın-
da güllələnərək qanına qəltan edilən 12 yaşlı günahsız Larisa 
da ekstremist idi? Həmin avtobusda oturduğu yerdə qarnın-
dan güllə yarası alıb əzab-əziyyətlə canını tapşıran Tengiz də 
ekstremist idi? Salyan kazarmasına dostlarıyla birgə odun 
daşıyan 13 yaşlı İlqar da ekstremist idi? Səhərəcən qapı da-
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lında əri İlhamın yolunu gözləyən Fərizə də ekstremist idi? 
Off, Səlimə, az qalır ki, ürəyim partlasın. Eşitdiklərim dəh-
şətli xəbərlərdən, tükürpədici söz-söhbətlərdən sonra daha 
özümə gələ bilmirəm. 

- Oğlumuz heç nədən əlimizdən getdi.
- Ay arvad, məni qınama, daha bu evdə də otura bil-

mirəm. Orxansız bu evdə daha bundan sonra mənə yaşamaq 
çox ağır, vahiməli gəlir. Ümumiyyətlə, bu şəhəri birdəfəlik 
tərk etmək istəyirəm. Həm də daha tikanlı məftillər qırılıb, 
yollar açılıb. Arazın o tayına, Ata-Baba yurduma dönmək 
istəyirəm. Qərarım qətidir. Gəl, köçək buralardan. İnan mənə, 
daha dözə bilmirəm, Səlimə, vallah dözə bilmirəm bu evdə, 
bu şəhərdə. Biz Orxanı bu şəhərdə dünyaya gətirib onun 
üçün böyütmədik ki, ömürlük üzünə həsrət qalaq. 

- Düz deyirsən, ay kişi. Mən səndən də betər vəziyyət-
dəyəm. Deməli, biz oğlumuzu Vətənə Şəhid vermək üçün bö-
yütdük. Görünür, Tanrının yazısı, qisməti belə imiş.

- Elə bil, heç mənim belimdən gəlməyibmiş. Bir günün 
içində yoxa çıxdı bəxtsiz balam.

- İllərlə həsrətini çəkdik, dünyaya gəlişini gözlədik. Düz 
15 ildən sonra dünyaya gətirdik oğlumuzu. O da bizi ağlar qo-
yub getdi. Mən də elə bil, heç onu doğmayıbmışam.

- Oğlumun bir qəbri də yoxdur ki, heç olmasa gedəm 
onu bərk-bərk qucaqlayam, doyunca ağlayam, ürəyimi bo-
şaldam. Daha bundan sonra bu şəhərdə nə üçün, kimin üçün 
yaşayaq? 

- Təhsilini də bitirə bilmədi yazıq balam.
- Gedək buralardan, Səlimə, mən ölüm, gedək.
- Bəs İlahə necə olsun? Gəlinimiz?!
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- Qoy o da həyatını qursun. Çox gözəldi, gəncdi, hələ 
ömrü qabaqdadı. Onu istəyənin birinə ərə gedər.

- Haqlısan, Bəşir. Mən onunla görüşüb danışaram.
- Bəs necə? Orxanı gözləməli deyil ki. 
- Arzumuz gözümüzdə qaldı, ay kişi. Bu evə, bu ocağa 

İlahəni gəlin gətirəcəkdik. Nəvə görəcəkdik. Balam mənə söz 
vermişdi. Amma, sözünü tutmadı, Şəhid oldu – deyə Səlimə 
ana dərdli-dərdli hönkürərək göz yaşı tökdü.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yanvar təlatümü

~~~~~~~~~~~ 261 ~~~~~~~~~~~

QANLI FACIƏYƏ VERILMIŞ SIYASI QIYMƏT

 Hadisələrdən ötən dörd il ərzində keçmiş SSRİ-nin və 
Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən xalqa qarşı törədilmiş ən 
ağır cinayət açılmamış qalmışdır. 1990-cı il yanvarın 20-də 
Bakıda törədilmiş faciəli hadisələrə indiyə qədər tam siya-
si- hüquqi qiymət verilməməsi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin “20 yanvar faciəsinin dördüncü 
ildönümünün keçirilməsi haqqında” 1994-cü il 5 yanvar ta-
rixli Fərmanında göstərilmiş və bununla əlaqədar Milli Məc-
lisin xüsusi iclasının keçirilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bu məsələyə 
baxılarkən yaradılmış redaksiya komissiyası tərəfindən Ali 
Sovetdə, Prezident Aparatında, Azərbaycan Respublikası-
nın Prokurorluğunda, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili 
İşlər Nazirliyində, Baş Arxiv idarəsində olan materiallar və 
Deputat istintaq komissiyasının rəyi nəzərdən keçirilmişdir.

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 20 yanvar ha-
disələrinə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi haqqında Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin tövsiyəsini qəbul edərək və 
məsələnin müzakirəsi zamanı söylənmiş fikir və mülahizələ-
ri, habelə əldə edilmiş faktları nəzərə alaraq qərara alır:

1. Azərbaycanda vüsət tapmış milli azadlıq hərəkatını 
boğmaq, demokratik və suveren bir dövlət yaratmaq amalı ilə 
ayağa qalxan xalqın inam və iradəsini qırmaq, milli mənliyini 
alçaltmaq və belə bir yola qədəm qoyan hər hansı xalqa sovet 
hərb maşınının gücünü nümayiş etdirmək məqsədilə 1990-cı 
il yanvarın 20-də Sovet Silahlı Qüvvələrinin Bakı şəhərinə və 
respublikanın bir neçə rayonuna yeridilməsi, nəticədə haqq və 
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ədalətin müdafiəsi naminə küçələrə çıxmış silahsız adamların 
qəddarcasına qətlə yetirilməsi Azərbaycan xalqına qarşı to-
talitar kommunist rejimi tərəfindən hərbi təcavüz və cinayət 
kimi qiymətləndirilsin.

2. İşğalçılıq siyasəti ilə Azərbaycanın suverenliyinə qəsd 
etmiş, xalq hərəkatını boğmaq üçün bədnam kommunist ide-
ologiyası libasında köhnə imperiya iddialarını həyata keçir-
mək məqsədilə 20 yanvar faciəsini təşkil etmiş Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası, Sovet dövləti və hökuməti rəhbərliyinin, 
şəxsən Mixail Qorbaçovun Azərbaycan xalqına qarşı ağır ci-
nayət törətdiyi qeyd olunsun.

3. Xalqa qarşı törədilən hərbi təcavüzə görə məsuliyyət 
eyni zamanda Azərbaycan Kommunist Partiyası rəhbərliyi-
nin üzərinə düşür. Xalqın azadlıq hərəkatını boğmaq məqsə-
dilə Sovet qoşunlarının Azərbaycana çağırılmasına və xalqa 
qarşı yönəldiməsinə razılıq verən, vətəndaşların əmin-aman-
lığını təmin etməyən, hakim mövqelərini qorumaq naminə öz 
xalqının qanının axıdılmasına yol verən Əbdürrəhman Vəziro-
vun təcavüzün birbaşa təşkilatçısı və iştirakçısı olduğu, Ayaz 
Mütəllibovun, Viktor Polyaniçkonun, Vaqif Hüseynovun bu ci-
nayətdə bilavasitə iştirak etdikləri, bununla da, Azərbaycan 
xalqına xəyanət etdikləri qeyd olunsun.

4. Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri 
Elmira Qafarovanın, Azərbaycan Kommunist Partiyası Bakı 
Şəhər Komitəsinin birinci katibi Müslüm Məmmədovun sovet 
imperiyasının qoşun hissələrinin Bakı şəhərinə yeridilməsi ilə 
əlaqədar heç bir konkret tədbir görmədiklərinə və vətəndaş-
ların təhlükəsizlyini təmin etmədiklərinə görə yüksək vəzifəli 
şəxslər kimi siyasi məsuliyyət daşıdıqları qeyd edilsin.
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5. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 
Plenumunun qərarı ilə yaradılmış komissiyanın (sədr- Əfrand 
Daşdəmirov) yanvar faciəsinin mahiyyətini və əsl səbəbkarla-
rını xalqdan gizlətmək və cinayəti ört-basdır etmək məqsədi 
daşıdığı qeyd olunsun.

6. Qeyd edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti-
nin Deputat istintaq komissiyası (sədr- Midhət Abbasov, sədr 
müavini- Tamerlan Qarayev) 20 yanvar faciəsinin təhqiqi 
üçün müəyyən iş aparmış, lakin süründürməçiliyə yol verərək 
siyasi konyunktura naminə bəzi şəxslərin təqsirinin üstündən 
keçməklə, respublikanın rəhbərliyinə yarınmaq məqsədi güd-
müşdür. Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi ilə 
bağlı Komissiyanın çıxardığı nəticələr kifayətləndirici hesab 
edilməsin.

7. Qeyd olunsun ki, Ali Sovetin Milli Şurası və sonralar 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan xalqının 
həyatında baş vermiş 20 yanvar faciəsinə öz münasibətini bil-
dirməmiş və yalnız Deputat istintaq komissiyasının işinin ye-
kunlarını qənaətbəxş hesab etməklə kifayətlənmişdir. 

8. 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən ötən dörd il ərzin-
də respublika hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş rəhbərlə-
rinin bu cinayətin istintaqı ilə bağlı fəaliyyəti yarıtmaz hesab 
edilsin. Qeyd edilsin ki, Bakı şəhərində, eləcə də Azərbaycanın 
bir neçə rayonunda yüzlərlə insanın həlak olması və yaralan-
ması ilə nəticələnmiş Qanlı yanvarın əsl təqsirkarlarının üzə 
çıxarılmasına və son dörd il ərzində bu faciənin mahiyyətinin 
açılmasına maneçilik edən şəxslərin müqəssirlik dərəcəsinin 
müəyyənləşdirilməsində hüquq mühafizə orqanlarının fəaliy-
yəti qeyri-qənaətbəxş olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 
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Baş prokuroruna tapşırılsın ki, bu işin qısa müddətdə başa 
çatdırılmasını və təqsirli şəxslərin qanunla nəzərdə tutulmuş 
qaydada məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etsin.

9. Yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixində böyük 
siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, habelə Azərbay-
canın azadlığı uğrunda Şəhid olanların xatirəsini əbədiləşdir-
mək məqsədilə Bakı şəhərində xatirə kompleksi yaradılsın.

 Bakı şəhəri, 29 mart, 1994-cü il.

 * * *
 1998-ci il martın 31-də Azərbaycan Respublikasının pre-

zidenti Heydər Əliyev 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanın 
azadlığı uğrunda Şəhid olanların xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədi ilə “20 Yanvar Şəhidi” fəxri adının təsis edilməsi 
haqqında fərman verilmişdir. 
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 “20 YANVAR ŞƏHIDI” FƏXRI ADININ TƏSIS  
EDILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN  

RESPUBLIKASININ PREZIDENTININ FƏRMANI
 (31 MART 1998)

 
1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycan xalqının tarixinə 

Qanlı Yanvar günü kimi həkk olunmuşdur. Azərbaycanda su-
veren, demokratik bir dövlət yaratmaq amalı ilə ayağa qalx-
mış xalqın inam və iradəsini qırmaq, milli mənliyini alçaltmaq, 
milli azadlıq hərəkatını boğmaq məqsədi ilə 1990-cı il yanva-
rın 20-də sovet ordusunun hərbi hissələri Bakıya və respubli-
kanın bir neçə rayonuna yeridilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan 
xalqına qarşı totalitar kommunist rejimi tərəfindən hərbi tə-
cavüz edilmişdir. Xalqın haqq işinin müdafiəsi naminə küçələrə 
çıxmış dinc əhaliyə qarşı ağır cinayət törədilmiş, yüzlərlə insan 
yaralanmış və qəddarcasına qətlə yetirilmişdir.

 20 Yanvar həm də xalqımızın qəhrəmanlıq günüdür. Azər-
baycan xalqı hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə məruz qalsa da, öz 
tarixi qəhrəmanlıq ənənələrinə sadiqliyini, Vətənin müstəqil-
liyini qorumaq üçün Şəhid olmaq əzmini bütün dünyaya nü-
mayiş etdirmişdir. Azadlıq yolunda özünü qurban vermiş Şə-
hidlərimizin fədakarlığı xalqımızın qəlbində daim yaşayacaq, 
gələcək nəsillər üçün qəhrəmanlıq məktəbi olacaqdır.

 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanın azadlığı uğrunda 
Şəhid olanların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. 1990-cı ilin yanvar faciəsi zamanı həlak olmuş Azər-
baycan Respublikası vətəndaşları üçün “20 Yanvar Şəhidi” fəx-
ri adı təsis edilsin.
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2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşı-
rılsın ki, bir ay ərzində “20 Yanvar Şəhidi” fəxri adının əsas-
naməsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə təqdim etsin.

 Heydər ƏLIYEV
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 31 mart 1998-ci il

* * *
 29 dekabr, 1998-ci ildə “20 Yanvar Şəhidi” fəxri adı 

haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. 
 1990-cı il yanvarın 20-də keçmiş SSRİ silahlı qüvvələ-

rinin Bakıya və respublikanın bir neçə rayonuna hərbi təca-
vüzü zamanı həlak olmuş 149 nəfərə indiyədək “20 Yanvar 
Şəhidi” fəxri adı verilmişdir.

1. Abbasov Sabir Rzaqulu oğlu
2. Abbasov Zöhrab Heydərəli oğlu
3. Abbasova Fəridə Nəriman qızı
4. Abdullayev Eyyub Mahmud oğlu
5. Abdullayev Tariyel Hacıbala oğlu
6. Abdullayev Zahid Abdulla oğlu
7. Abdullayev Tariyel Oruc oğlu
8. Adilov Musa Ramazan oğlu
9. Ağahüseynov Ağahəsən Yarı oğlu
10. Ağahüseynov Nurəddin Aslan oğlu
11. Ağaverdiyev Aslan Əlikram oğlu
12. Alimov Ramis Xarisoviç
13. Allahverdiyev İlham Əjdər oğlu
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14. Allahverdiyev Nəriman Əmir oğlu
15. Allahverdiyev Ruslan Kamal oğlu
16. Allahverdiyeva Fərizə Çoban qızı
17. Alməmmədov Teymur Yəhya oğlu
18. Atakişiyev Bəhruz Tofiq oğlu
19. Atakişiyev Şakir Xandadaş oğlu
20. Ağayev Şövkət Həsənoviç
21. Babayev Əlövsət Hidayət oğlu
22. Babayev Fuad Yavər oğlu
23. Babayev Rahim Vaqif oğlu
24. Babayeva Sürəyya Lətif oğlu
25. Bağırov Baloğlan Həbib oğlu
26. Bağırov Telman Malik oğlu
27. Baxşəliyev Elçin Mirzə oğlu
28. Baxşıyev Salman Babaxan oğlu
29. Bayramov İsabala Əli oğlu
30. Bessantina Vera Lvovna
31. Bədəlov Rövşən Seyfulla oğlu
32. Boqdanov Valeri Zakiroviç
33. Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu
34. Cabbarov Firuz Vəli oğlu
35. Cavanşirov İlkin Zülqədər oğlu
36. Cəfərov Əbülfəz Böyükağa oğlu
37. Durdiyev Anagəldi
38. Eminov Vəfadar Osman oğlu
39. Əbilhəsənov İlqar Yusif oğlu
40. Əbülfətov Mircamal Mirsaleh oğlu
41. Əhmədov İlqar Hümbət oğlu
42. Ələkbərov Azər Nəsib oğlu
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43. Əsgərov Novruz Faiq oğlu
44. Ələsgərov Zaur Rasim oğlu
45. Əliyev Əruz Əhmədəli oğlu
46. Əliyev Bayram Mədət oğlu
47. Əliyev Çingiz Mirzəhüseyn oğlu
48. Əliyev Xəlqan Yusif oğlu
49. Əliyev Namiq Kamil oğlu
50. Əliyev Rüstəm Şahvələd oğlu
51. Əliyev Zahid Bayram oğlu
52. Əliyev Zəbulla Xeyrulla oğlu
53. Əlizadə Faiq Əbdülhüseyn oğlu
54. Əsədullayev Asif Kamal oğlu
55. Əşrəfov Rəhman İsmixan oğlu
56. Əzizov Habil Kommunar oğlu
57. Hacıyev Mübariz Məhəmməd oğlu
58. Həmidov İzzət Atakişi oğlu
59. Həmzəyev Balahüseyn Mirqəzəb oğlu
60. Həsənov Əli Xudaverdi oğlu
61. Həsənov Fuad Əvəz oğlu
62. Həsənov Mehman İbrahim oğlu
63. Həsənov Müzəffər Qəzənfər oğlu
64. Həsənov Sahib Nəsib oğlu
65. Həşimov İsrafil Ağababa oğlu
66. Hüseynov Bəxtiyar Məmməd oğlu
67. Hüseynov Əlimərdan Əbil oğlu
68. Hüseynov Nəriman Vəli oğlu
69. Hüseynov Nizami Polad oğlu
70. Hüseynov Rahib Məmməd oğlu
71. Xammədov Baba Məmməd oğlu
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72. Xanməmmədov Cəbrayıl Hüseynxan oğlu
73. Xaritonov Vladimir Aleksandroviç
74. İbadzadə Ağamehdi Seyfulla oğlu
75. İbrahimov İbrahim İsmayıl oğlu
76. İbrahimov İlqar Rəşid oğlu
77. İmanov Elçin Beydulla oğlu
78. İsayev Fəxrəddin Xudu oğlu
79. İsayev Müşviq Ağaəli oğlu
80. İsayev Rauf Sultanməcid oğlu
81. İsmayılov Cavad Yunus oğlu
82. İsmayılov Məmmədəli Novruz oğlu
83. İsmayılov Rəşid İslam oğlu
84. İsmayılov Tofiq Babaxan oğlu
85. İsrayılov Ağanəzər Araz oğlu
86. Kazımov Əflatun Həşim oğlu
87. Kərimov Aleksandr Ramazan oğlu
88. Kərimov İlqar İsa oğlu
89. Kərimov Oqtay Eyvaz oğlu
90. Qayıbov Ələsgər Yusif oğlu
91. Qasımov Abbas Şəmməd oğlu
92. Qasımov Yusif İbrahim oğlu
93. Qeybullayev Eçin Suyəddin oğlu
94. Qəniyev Mirzə Rzabala oğlu
95. Qocamanov Əliyusif Bilal oğlu
96. Quliyev Səxavət Balay oğlu
97. Marxevka Aleksandr Vitalyeviç
98. Meyeroviç Yan Maksoviç
99. Məmmədov Eldar Zeynal oğlu
100. Məmmədov İbiş Behbud oğlu
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101. Məmmədov İlham İslam oğlu
102. Məmmədov Kamal Seyidqurban oğlu
103. Məmmədov Mehman Sahibəli oğlu
104. Məmmədov Məmməd Yarməmməd oğlu
105. Məmmədov Rahim Vəliağa oğlu
106. Məmmədov Səxavət Heydərəli oğlu
107. Məmmədov Şahin Zahid oğlu
108. Məmmədov Vaqif Məmməd oğlu
109. Məmmədov Vidadi Üzeyir oğlu
110. Məmmədova Larisa Fərman qızı
111. Məmmədova Svetlana Həmid qızı
112. Məmmədova Rəna Təyyar qızı
113. Mirzəyev Azad Əliheydər oğlu
114. Mirzəyev Elçin Hüseynqulu oğlu
115. Mirzəyev Vaqif Səməd oğlu
116. Mövludov Fuad Fərhad oğlu
117. Muxtarov Rasim Mustafa oğlu
118. Muradov Mehman Əsəd oğlu
119. Mursaqulov İsmayıl Həsən oğlu
120. Musayev Tofiq Ayvaz oğlu
121. Mustafayev Mahir Vaqif oğlu
122. Nəsibov Allahyar İsgəndər oğlu
123. Nəsirov Yanvar Şirəli oğlu
124. Nikolayenko Alla Alekseyevna
125. Nişşenko Andrey Aleksandroviç
126. Novruzbəyli Ağabəy Oqtay oğlu
127. Novruzov Tofiq Heydər oğlu
128. Nuriyev Zahir Zəbi oğlu
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“INSAN NƏDIR, YAŞIL YARPAQ, AXIRI DA QARA 
TORPAQ!..”

 2011-ci il, yanvar ayı...
 İçərişəhər... Şəhid qəhrəmanım Telman Bağırovun vaxtilə 

yaşadığı ev... Ofeliya ana və Hörmət bacı ilə birgə Şəhid polisi-
miz Telman bəyin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. 
Hörmət bacı Telman bəyin şairlik təbindən söz açır, bütün 
Şəhidlərimiz kimi onun da başına gətiriləcək hadisədən ön-
cədən xəbərdar olmasından danışır. Duyğulanıram, kədərlə-
nirəm. Əlbəttə ki, göz yaşlarına qərq olmaya bilmirəm. Belə-
liklə, söhbət əsnasında Hörmət bacı Telman bəyin vaxtilə öz 
dəsti-xəttilə yazdığı şeirlər dəftərini uzadır mənə...

 ...Və mən həmin gün Telman bəyin qəm dəftərindən bu 
şeirləri tapdım:

 Tale məni aldı vaxtsız bu dağdan,
 Yer alışar, torpaq yanar bu dağdan.
 Yazıq Anam, oyanmaram, az ağla,
 Qan ağlayan məzarımı qucaqla.

 Vəsiyyət edirəm, can verəndə mən
 Gözümü istəkli yarım bağlasın.
 Yuyulub kəfənə bürünən zaman
 Kənarda dayanan bacım ağlasın.

 Soyuq məzarımı qardaşım qazsın,
 Qara başdaşımı qoy atam yazsın.
 Hamı dağılıb gedəndən sonra,
 Məzarım üstündə yarım ağlasın.
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 Ey qəbrim yanından keçən, bir dayan!
 Oxu bu sözləri ol yenə əyan!
 Cavan oğul idim, fəqət tez soldum,
 Arzum yetişməmiş cavan məhv oldum.

 Hər misrası kədərdən, qüssədən yoğrulmuş bu bədbin 
şeirlər Telman Bağırovun yarımçıq qalmış ömür hekayətin-
dən xəbər verir. O, Şəhid olmamışdan əvvəl nakam qalacaq 
taleyini öz bədbin misralarına pıçıldayıbmış. Taleyinə yazıl-
mış bu kədərli cümlə də elə Şəhid polisimiz Telman Bağıro-
vun özünə məxsus idi: “İnsan nədir, yaşıl yarpaq. Axırı da 
qara torpaq!”...

 Bütün Şəhidlərimiz kimi o da arzularla dolu ömrünün 
yarımçıq qalacağını öncədən duyubmuş sanki. Axı bütün Şə-
hidlərin taleyi, qisməti elə bil, qoşa yazılıbmış kimi bir-birinə 
oxşardır. 

 Və mən Şəhidlərimizin əziz xatirəsini təkcə təqvimin 20-
si Yanvar günü deyil, bütün il boyu yad edirəm!

 Arzuları, xəyalları nakam qalaraq, çiçək kimi solan ey 
MÜQƏDDƏSLƏR, sizi öldürdülər, amma siz ölmədiniz, həyat-
da ən şərəfli ada layiq görülərək, ən uca mərtəbəyə yüksəl-
diniz! 

 Şərəfli adınız mübarək olsun, ŞƏHİDLƏR!

 2018-2019, Təbriz, Bakı.
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