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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 5 

 

 

 

 

 

 

Vaqif Nəsib 

 

 

 

QARABAĞ  

 

ġĠKƏSTƏSĠ 
 

 

Kinossenari 
 

 

 

 

YYSĠB – BAKI - 2021 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 6 

 

 

 

 

 

Vətən müharibəsinin şiddətli döyüşlər gedən 

günlərindən biri. 

Yağmurlu gecə. Güllə, mərmi səsləri yerini 

şimşəklərə, ildırımlara verib... 

...Azərbaycan hərbi prokurorluğuna məxfi gələn 

həmin xəbər sanki gecəni işıqlandıran şimşəklər 

üzərində əks olunur, ildırımlardan da betər öz 

gurultusunu salır. 

“N” saylı hərbi hissənin kəşfiyyat komandiri, baş 

leytenant Azər Bədəlbəyoğlu fərarilik edərək düşmən 

tərəfə keçib...”. 

...Daşaltı səmti. Şimşəklər işığını saldıqca fərari 

komandir görünür. Hansı cazibə qüvvəsisə onu çəkib 

düşmən tərəfə aparır. 

Əvvəl özündə olmayan gəncin öz kəlmələri 

eşidilir: 

- Gəlirəm, Şəfanı gətirib gəlirəm. 

Sonra da arxasına düşmüş əsgər yoldaşının: 

- Özündə deyilsən, qayıt Azər, qayıt... 

Həmin qaçdı-qovdu şimşəklər müşayiəti ilə cəbhə 

xəttinə kimi davam edir. Arxadan özünü Azərə 
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çatdırmaq istəyən əsgərin səsi kəsilir. Düşmən 

nişançısı onun sözünə də, özünə də ölümcül güllə ilə 

nöqtəsini qoyur... 

...Hər iki tərəfin rəsmi məqamlarından: 

Hələlik Azər Bədəlbəy oğlunun fərariliyi gizli 

saxlanılsın. Səbəbi təcili və ətraflı araşdırılsın. 

Müzəffər əsgərlərimiz arasında hər cür erməni 

təbliğatının qarşısı alınsın. 

Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Bədəlbəy 

Seyidbəylini istintaqa cəlb etsin. 

Yerevandan, qondarma Arçaq rəhbərlərinə: 

Azərin, fərariliyini mətbuatda işıqlandırın. Türklər 

tərəfindən vuruşan etniklər arasında təbliğatı 

gücləndirin... 

...Bakı ətrafı. Həyət evlərinin birinin darvazası. 

Ordan asılı Azərbaycan bayrağına qara bağlanıb. 

Bayırda hasar boyu ağsaqqal, qarasaqqal düzülüb. 

Hamısının köksündə Şəhid əsgərin şəkli var. Bütün 

şəkillərdəki nakam gözlərdən qaranlıq gecənin 

şimşəkləri parlayır. Şəhidin son kəlamları eşidilir: 

- Qayıt Azər, başına dönüm. Özündə deyilsən, 

özünə dön. 

İçəridən gələn arvadların ağlaşması divar 

dibindəkiləri sanki divara dirəyir. Bir anlığa onlar 

hamısı bir dərdin divarda barelyefinə çevrilir. 

http://www.kitabxana.net/
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Saçları çallanmış ucaboy bir adam mərəkəyə 

qarışmaq istəyir. Onun gəlişi bir anlığa daşlaşanları 

divardan qoparır. Nifrətləriylə gələn adamı daş-qalaq 

etməyə hazırlaşırlar. 

Şəhid atası qabaqlarını kəsir. Mərəkə içindən iki 

nəfər ayrılıb həmin adamı qarşılayır. Özləri ilə aparır. 

...Şəhidin əsgər yoldaşları Azərbaycan bayrağına 

bürünmüş tabutu çıxarır. Arvadların şivəsi hamını 

qaraya boyayır. Və bir anlığa bayaq barelyefə 

dönənlər bu dəfə hamısı eyni qara matəm paltarında 

görünür. Şəhid bacısının vida ağısı sifətləri də 

qaraldır: 

 

Niyə söndün, ay qardaş, 

Nə tez döndün, ay qardaş. 

Ölən bacın olaydı, 

Deməyəydi, vay qardaş. 

 

Həyətdən əsgər paltarında Şəhidin beş yaşlı oğlu 

çıxır. Bu dəfə o, qara geyimliləri əvvəlki libaslarına 

qaytarır. Üzlərdən, ürəklərdən təslimçilik ovqatını 

silir. Cingiltili uşaq səsi möcüzə yaradır. 

- Qarabağ Azərbaycandı! 

http://www.kitabxana.net/
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Sanki həmin səsin möcüzəsiylə (Şəhid üçün aha 

dönmüş Bakı küləyinin həmləsi ilə  deyil) hasardakı 

bayrağın üstəki qara lent də uçub gedir. 

...Hərbi prokurorluq. Müstəntiq qarşısında yasa 

buraxılmayan adam, bir də Şəhid dostlarını son 

mənzilə uğurlamış əsgərlər. 

Əvvəlcə əsgərlər dindirilir. Onların hamısı eyni 

fikir səsləndirir. Komandirlərinin dönüklüyünə 

inanmadıqlarını bildirir. Baş serjant bir az ətraflı 

danışmalı olur: 

- Axırıncı gecə rəhmətlik Baycan ilə bir yerdə 

idilər. Onlar uşaqlıq yoldaşı idi. Hər ikisi Daşaltıda 

dünyaya gəlmiş, boya-başa çatmışdı. Hər ikisi də 

Qarabağ bülbülünə dönüb bir zaman ölkəyə səs 

salmışdı. 

Müstəntiqin qarşısında həmin dövr Qarabağ 

bülbüllərinin şəkli. Nəzərləri onların ikisinin üstünə 

qonur. Fərari Azər Bədəlbəy oğlunun, Şəhid Baycan 

İsrafil oğlunun. Hər ikisinin növbə ilə ifası 

səslənməyə başlayır: 

 

Azər: 

Əzizinəm Qarabağ, 

Əzizimsən, Qarabağ... 
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Baycan: 

Dünya cənnətə dönsə 

Yaddan çıxmaz Qarabağ. 

 

Müstəntiq: Deyirsiniz ətraflı məlumatı bircə 

rəhmətlik Famil verə bilərdi. O da arxasına düşüb nə 

komandirini özünə gətirə, nə də özünü həyata qaytara 

bilməyib. 

Tərəddüd eyləyən əsgərlərdən biri nəhayət, ürəyini 

deşən sirri saxlamaq istəmik. 

Əsgərlər danışdıqca fərari atası yüngülləşmişdi. 

Canının ağırlığı, uğurluğu göz yaşlarıyla çıxmışdı. 

Bu, müstəntiqin də gözündən qaçmamışdı. 

Əsgərin son sözləri bu dəfə onu daşlaşdırmağa 

başladı. 

- Mən komandirə, onun sədaqətinə xələl 

gətirməmək üçün bu sözlərimi saxlamışdım. İstintaqa 

köməyi dəysin deyə, söyləyirəm... Son kərə otağına 

girəndə telefonla kiminləsə ermənicə danışırdı. Elə 

bil o ildırımlı gecədə hər iki bülbülümüz öz ildırımlı 

yoluna o danışıqlardan sonra düşdü. 

Müstəntiq əsgərləri yola salır. Üzünü son əsgər 

ifadəsi sonrası üzü tunclaşmış fərari atasına tutur. 

Həm də peşəsi gözüylə həmin an onun nə özündə, nə 

də qabağında olmadığını bilə-bilə. Doğrudan da 

http://www.kitabxana.net/
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Bədəlbəy həmin an Bakının mərkəzindəki ata 

ocağında idi. 

Şəhərin köhnə, daş binalarından biri. Onların 

mənzili üstəki daş eyvanın altında saqqallı daş atlant 

(heykəl) vardı. Cavanlıqdan ən çətin anlarında 

Bədəlbəy özünü həmin daş heykələ bənzədirdi. Elə 

bilirdi ki, onu ağır dərdbəlaların altına salmaqla 

cəzalandırıblar. 

Müstəntiqin çək-çeviri xeyli davam edir. Bu dəfə 

onların səs-səmiri eşidilmir. Söz cənginin necə 

getdiyi üzlərdən, gözlərdən, alınların qırışlarından 

özünü “eşitdirir”. 

Nəhayət, üzün, gözün, alnın gərginliyi özünü 

eşitdirir. 

- Demək sən son uğursuz cərrahiyyə 

əməliyyatından sonra şəhərdən baş götürüb qaçmaq 

istəmisən. 

- Əslində rəhmətlik atam elə əvvəldən həkim kimi 

fəaliyyətimi ucqarlardan başlamağımı istəyirdi. 

Məni, bir də anamı razı sala bilmirdi. Ona qulaq asıb 

doğma yerlərə, ata ocağına getmədim. Professor 

nüfuzundan istifadə edib, şəhər xəstəxanalarının 

birində ağ xalat geyindim. 

- Onu da üzüağ saxlaya bilmədin. 

- Bütün bunlar həkim heyəti tərəfindən araşdırılıb. 

http://www.kitabxana.net/
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- Bəs onda niyə iş inzibati orqanlara verilib? 

- Hamısını baş həkim eylədi. Xəstə qohumlarını 

qızışdırdı. 

- Sənin üzündən baş götürüb erməni olmağa 

gedirəm, yəqin bu kəlmələri söyləməyini inkar 

etməzsən. 

- Bir az başqa cür söyləmişdim. Sənin kimi 

türkdən erməni yaxşıdı, demişdim. 

- Deyib də erməni olmağa yollanmışdın. Gedib 

erməni də olmuşdun. 

Bu dəfə həmin sözləriylə müstəntiq qarşısındakını 

özünün və onun özündən uzaqlaşdırır. 

Əvvəl-əvvəl Bədəlbəyi Atlantın altına salır, elə daş 

heykələ döndərir. 

Bədəlbəy daş heykəlliyindən silkinib çıxmağa 

çalışdığını xatırladı. Son kəlmələrini istintaqa bir 

dəxli olmayacağından ürəyindən keçirəsi oldu 

(bunlar eşidilir): Nəyə görəsə həmin daş heykəl altda 

yaşamağımı uğursuzluğum hesab edirdim. Elə ona 

görə insan və həkim ləyaqəti qazanmaq, həm də ata 

niyyətini yerinə yetirmək arzusuyla daş altından çıxıb 

Daşaltıya üz tutdum. 

 

*** 
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...Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, Səhiyyə 

idarəsi, makina çıqqıltısı müşayiəti ilə növbəti təyinat 

barədə əmr eşidilir: 

Bədəlbəy Əmir oğlu Seyidbəyli Şuşa rayonu 

Daşaltı kəndi sanitar məntəqəsinə həkim təyin 

edilsin. Şöbə müdiri Setrak Melkumyan. Tarix 01 

sentyabr 1988-ci il. 

...Bakı, Dəmiryol xəstəxanası. Baş həkimin qəbul 

otağı. Makina səsinin müşayiətilə: 

Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinə. 

Hazırda Dağlıq Qarabağda bəzi milliyyətçi 

qüvvələrin xalqlarımız arasına düşmənçilik toxumu 

səpdiyi bir zamanda həmin məlumatı çatdırmağı bir 

kommunist kimi özümə borc bilirəm. Əlindən xəta 

çıxmış cərrahımız təhmətini bəhanə edib Dağlıq 

Qarabağa üz tutub. Erməni olmağı şərəfli hesab 

edərək, separatçılara qoşulmağa yollanıb. 

Baş həkim: İlham Sumbatzadə. 

01 sentyabr 1988-ci il. 

...Dəmiryol xəstəxanasından Stepanakertə telefon 

zəngi (söhbət ermənicə gedir): 

- Setrak can, salam. Sizə yaralı bir türk 

göndərmişəm. Qoltuğunu qarpızlayıb, onu asanlıqla 

erməniləşdirə bilərsiniz. 

http://www.kitabxana.net/
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- Buna özünün minnəti olsun. Əmrini elə yerə 

vermişəm ki, ordan heç Şuşaya dırmaşa bilməyəcək. 

- Yəqin ki, məni xəzinə yatağı deyib 

şirnikləşdirdiyiniz Daşaltıya. 

- Pismi elədik. Ən gözəl erməni qızını çalağan 

kimi çalıb getdin. 

- O da subaydı, həm də şəhərin ceyran 

ovçularından sayılır... 

- İpə-sapa yatsa ceyran, hörüyünü qırsa sıpa sahibi 

olacaq. Onlar öz yerində, qızımızı incidib eləmirsən 

ki, özünü yaxşı apar, Sumbatyan olmağına az qalıb... 

Danışıq sona çatanda hər iki əli dəstəklinin sifəti 

görünür. Onlar bir xəttin (həm telefon, həm əqidə) iki 

ekiz erməni qardaşına bənzəyir. 

...Şər qarışır. Avtobus Stepanakert-Şuşa yolunun 

Şuşa qalası ətəyinin bir neçə kilometrliyində dayanır. 

Bir yolçu enir. Sürücünün səsi eşidilir: 

- Xəzinə dağından buludlar enir, yağışa düşməmiş 

üzünü Daşaltıya tut. 

Amma addımını atmaq istəyəndə yağışa tutulur. 

Özünü yol kənarındakı nəhəng qovağın altına verir. 

Qürbət qaranlığına və yağışa çəkilməyə başlayır. Bir 

azdan şimşəklər sayrışmağa, ildırımlar çaxmağa 

başlayır. Düşüncələrindən də bədbinliyi yağış suyu 

kimi süzülür: - Nahaq Bakını, gözəllərini qoyub 
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qaçdım. Daşaltı yolu tutdum. Gərək o daşaltı evi, bir 

də sənətimi dəyişəydim. Futbol komandasına həkim 

təyin olunaydım. Çöllü-biyabanda təbiət mənə 

şimşəyi, ildırımı ilə atəşfəşanlıq edir. Yağışı ilə 

günahımı yumaq istəyir. 

Düşüncələri eşidilir. Sanki onları içindən axmağa 

başlayan qara qanlar səsləndirir. Həmin an o, insan-

navalçaya bənzəyir, düşüncələri də yağış ahəngində 

səslənir. 

Bu dəfə özünü saxlaya bilməyib, əzabını 

səsləndirir. Həmin an özü də qapqara buluda 

bənzəyir. Səsi də varlığından ildırım kimi çıxır: 

- Mən köpəyoğlu ata yurduna ağ atlı oğlan kimi 

dönmək istəyirdim. Deynən sən bir şəhər avarasının 

bu harasına yaraşırdı. 

Elə həmin an at kişnərtisi eşidir. Qulağının səsə 

düşdüyünü zənn edir. Düşünür: Xızır İlyas mənə atmı 

göndərir? 

Qaranlıqdan at kişnərtisinə bənzər səs eşidir. Yenə 

ürəyindən keçirir: görəsən bu Xızır İlyasınmı səsidi? 

(Səs ermənicə gəlir). Bir şey anlamır. Həvəsdən 

düşür. Deyəsən bu bizim deyil, başqa dinin Xızır 

İlyasıdı. 

Bu dəfə “Xızır İlyas” kəlmələrini tərcümə eləyir: 
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- Şimşək işığında gözümə qaraltı dəyib, ins-

cinssənsə  səsini çıxar. Atımı çapdım, yağış altda 

düşüb qalacaqsan. 

Özünü boğub, səsini zorla çıxarır. Ona elə gəlir ki, 

avazı kişnərti kimi səslənir: hələlik ağ atlı oğlana 

yox, qara yabıya dönmüşəm. Bunu ürəyindən keçirir. 

Kişnərtisi belə çıxır. 

- Adamam, Allah bəndəsiyəm. Daşaltıya 

getməliyəm. 

- Gəl atlan tərkimə, çapıb yağışı keçək... 

Bax beləcə, iyirmi beş yaşına kimi şəhərdə 

professor atası, həkim anası hesabına ərkəsöyün 

həyat sürmüş bir şəhər avarasının ömrünün gerçək 

səmtinə şimşəkli, ildırımlı yolu başlayır. Yenə 

ürəyindən keçirir: indiyə kimi özümü tapa 

bilməmişəm. Öz köhlənimi çapa bilməmişəm. 

Hələlik bax bu cür kiminsə (ata, anamın) tərkində 

olmuşam. Şəhərin şöhrətpərəst qızları üçün professor 

oğlu kimi yaraşıqlı insan görkəminə çevrilmişəm. 

Anamın bəy namizədi kimi, yüksək gələcəyi olan 

həkim şəkli kimi təqdim olunmuşam. Görəsən 

görkəmdən özümə çevrilə biləcəyəmmi? Özgə at 

sahiblərinin tərkindən düşüb, öz atıma minə 

biləcəyəmmi? (Ürəkdən keçənlər hamısı eşidilir). 
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Əvvəlcə, bəlkə yükünün ağırlığından at kişnəyir. 

Sonra da yolu yüngülləşdirmək üçün köhlən sahibi 

dillənir: 

- Deyirəm atüstü də olsa tanış olaq. Daşaltıya xeyir 

ola, Balikcan... 

- Əslimiz Daşaltılıdı. Sisyandan buralara ilk 

köçünü salan Seyidbəylilər nəslindənəm. 

- Dədə-babandan söz aç görüm, ocaq onlarla 

tanınar. 

- Babam Bədəlbəy olub, adını da mənə qoyublar, 

atam bir zamanlar Şuşanın baş həkimi olub... 

- Babanın adı bəs elədi. Allah rəhmət eyləsin, 

birinci erməni hayında (qırğınında) ağsaqqal kimi 

sinəsini qabağa vermişdi. Sizin elə bil ki, buralarda 

simsarınız qalmayıb. Harda qonaqlayacaqsan? 

- Həkim kimi Daşaltıda işləməyə gəlmişəm. 

- Onda söhbətimizi bizim evdə özümüzü qızışdıra-

qızışdıra davam elətdirərik. 

...Daşaltının kəlləçarxındakı ikimərtəbəli, həyətli 

evin darvazası önündə at kişnəyir. (Bunu evin 

qapısının at zənginin çalması da hesab etmək olar). 

İçəridən qız səsi eşidilir: 

- Varpimiz Şuşada özünü  hörükləyə bilməyib. 

Gec də olsa, gecə də olsa özünü çatdırıb. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 18 

 

Darvaza açılır. Ev və at sahibi yüyəni qızına verir. 

Onun çaşbaşlığı qonaqla gəldiyini yada salır. 

- Kəndimizə həkimi yağışda çimdirə-çimdirə 

gətirmişəm. Həm də yadımız deyil, əslən 

Daşaltılımızdı. 

Atı tövləyə çəkməyə hazırlaşan qızla göz-gözə 

gəlirlər. Bu dəfə sanki şimşək göylərdən deyil, əli 

köhlən hörüyündə olan bir qızın gözlərindən çaxır. 

Qıza oğrun-oğrun baxdığına görə bu dəfə at kişnərtisi 

vaxtsız qonağa at üsyanı kimi gəlir. Rəhmətlik 

atasının bir zamankı sözlərini xatırlayır: 

- Diplomunu almısan. Məndən olsa həkimliyini 

Daşaltıda başlayarsan. Ordakı udin qızlarının birinin 

gözünə baxsan, əsl məhəbbət murazına da çatarsan. 

Ürəyindən keçirir: - At murazdı deyiblər. Bu əli at 

yüyənində olan qız görəsən murazım ola bilərmi... 

Evə keçirlər. 

- Şuşancan, qardaşının ev paltarlarından birini 

gətir, qonaq əynini dəyişsin. Yoxsa elə birinci 

gündən həkimimiz özü həkimlik ola bilər. 

Qızın adı qonağın sifətini təəccübə çəkir. Bu da ev 

sahibinin gözündən qaçmır. 

- İndi əməlli tanış olaq. Mən Varpet Bədələm. 

Buralarda erməni kimi tanınan udinlərdənəm. Tarix 

müəllimliyimdən adımın qabağına Varpet kəlməsi 
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qoşulub. Hazırda kəndə sədrlik eləyirəm. Qızımın adı 

Süsəndi, Şuşanlaşdırmışıq. Öz dilimizi də, türkü də, 

ermənicəni də bilirik. Necə deyərlər, hər yuvanın 

quşuyla öz dilində səsləşirik. 

Hər ikisi paltarını dəyişib buxarı başında əyləşir. 

Yan otaqdan Süsənin səsi gəlir: 

- Süfrəni açmışam. Tuğ südü də qoyummu? 

Ev sahibinin tuğ südü kəlməsi üzünə təbəssüm 

çəkir: 

- Buralarda Tuğ südü, Tuğ kəndinin tut arağına 

deyirlər. Aran necədi? İçimizi də tuğ südü isidər. 

- Şəhərdə adım içən kimi çıxmışdı. Burda hələlik 

qurumaq üçün canıma çəkərəm. 

- Hələ keyfimiz kəllə-çarxa çıxmamış sənə bir-iki 

məsləhətimi verim... 

Bu kəlmələri deyərkən onu atının tərkinə alan 

adam canavar qoxusu çəkmiş köhlən kimi ətrafına 

boylanır: 

- İndi mənim familim Varazyandı. Bizim nəslə 

illər, qərinələrcə Varazoğlular deyiblər. Özümüzdən 

demək çıxmasın, kökümüz-soyumuz Cavanşir 

Varazoğlular mənsəbindən baş götürür. 

Danışdıqca iztirabı tövşüməsindən, tərləməsindən 

bəlli olur. Bəzi mətləblərin açıqlanması da onların 
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altına girənlərə duz yükü daşıtdırır. Ev sahibinin duz 

yükü alnında tərlərlə muncuqlanır. 

- Tək bizi yox, bu həndəvərin bütün udinlərini 

erməniləşdiriblər. İçi mən qarışıq hamısının ocağına 

yan alıb, soyadına “yan” yapışdırıblar. Bizlər də 

dönüb olmuşuq Varazyan... 

Əlini cibinə atıb dəsmalını çıxarır. Sanki əzab-

əziyyətdən xilas olmağa çalışır: 

- Nə müddətdi elə bilirəm ki, həmin “yan” mənim 

boynuma boyunduruq keçirib. Milli dünənimə 

baxmağa utanıram. Bu günlər buraların abu-havası 

tamam dəyişib. Yerevanın iştahdan saz 

millətçilərinin Qarabağa ayağı açılıb. Hər tərəfin 

dağına, qalasına, mağarasına öz adlarını, soyadlarını 

yapışdırırlar... 

Bunları yana-yana söylədiyindən sanki dodaqları 

quruyub. Çat-çat dodaqlar, qurağına düşmüş torpağı 

xatırladır. 

- Hələlik dodağımızı isladaq deyirəm... 

Birinci badələr yanğı söndürmək üçün olur. Cavan 

həkimin gözü önünə şoran torpaqlar gəlir. 

- Mütləq səni də öz tərəflərinə çəkmək 

istəyəcəklər. Çalış onların vədlərinə aldanma, öz 

xalqının oğlu kimi özün üçün özlüyündə, xalqın üçün 

düzlüyündə qal... 
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Sifətlərə Tuğ tutlarının neməti öz boyalarını çəkib. 

Onların canından düşdükləri leysanın üşütməsini 

çıxarıb. Canlara hopmuş damcılar sifətlərdən süzülür. 

- Bircə oğluma görə yanıb-yaxılıram. Onu əvvəl 

müsabiqədən kənar Yerevan Universitetinin hüquq 

fakultəsinə, sonra da erməniliyinə qəbul elətdirdilər. 

İndi bununla, üç dəniz arası böyük Ermənistanın 

vətəndaşı olmağıyla fəxr edir. 

Oğlu, bir dostuyla sözünün üstə gəlib çıxır. 

Atasının qonağını xumar gözlərindən keçirir. Onu 

erməni hesab eləyir. Və həmən dildə salamlaşır. 

Qonağın cavab vermədiyindən pərt olur. Atası 

qonağına bəraətini gecikdirmir. 

- Kəndimizin yeni həkimidi. Əslən Zəngəzur 

Seyidbəylilərindəndi. Bizlərlə bərabər Daşaltıda binə 

salanlardandı... 

Varpetin oğlunun həmin tanışlıq aynını açmır. 

Sifətinin turşuduğu aydınca görünür. Üzünü 

qonağına tutur: 

- Nə deyirsən, yolunu azıb Daşaltıya gəlmiş bir 

türk dığasıyla bir süfrədə əyləşəkmi? Ya Şahonun 

pavilyonuna qayıdıb, əskiyimizi tamamlayaqmı? 

Dostu bu dəfə bakılı qonağı müayinəsindən 

keçirir. Həmin an sanki özü həkimə çevrilib xəstənin 

diaqnozunu qoymaq istəyir. 
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- Oturub bir görək, nə yuvanın quşudu. Axı günü 

sabahdan onun müalicəsiylə əvvəl-əvvəl biz məşğul 

olacağıq. Müalicəmiz baş tutsa, qalıb işləməyi 

alınacaq, tutmasa topa tutulub yola salınacaq. 

Həmin adam həmin kəlmələrini rus dilində 

söyləyir. Qonağa ilk erməni dərsini keçmək istəyir. 

Həmin ikibaşlı kəlmələrdən bakılı qonaq ilk bir az 

əvvəl ev sahibinin dediklərini yada salıb ilk fitini alır. 

Telman (Dilman) bacısını səsləyir: 

- Şuşancan gəlmək istəmirdi, sənə görə ayaq 

qoyub, Samvel Minasoviçə özünü, qonaqpərvərliyini 

göstər. 

Süsən içəri girib yeni gələnlərə qulluq göstərir. 

Samvelə baxarkən sifəti dağ lalələrinə çevrilir. Bu 

Bədəlbəyin gözündən qaçmır. İçindən sızıltı keçirib, 

rəngini avazıdır.  

Ev sahibi növbəti badəni, evlərinə Şusana görə 

ayaq açmış, hörmətli qonağın şərəfinə qaldırır. Həm 

də badənin cingiltisini oğlanın atasına da çatdırmaq 

istəyir: 

- Samvel, Dağlıq Qarabağ Muxtariyyətinin ikinci 

katibi Minas Minasyanın oğludu. Əslən buralıdırlar. 

Oğlum Dilmanla hüquq fakültəsini bitirib, qardaşlıq 

düşüblər. Yerevan prokurorluğunun ən peşəkar 

müstəntiqlərindəndi. Yaylarını məşhur kurortlarda 
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yox, Qarabağda keçirir. Görünür doğma torpaq, 

doğma Şuşa onu çəkib gətirir. 

Telman əlavə edir: 

- Bir də Şuşan... 

- İçək Minasyanın sağlığına, xalqına belə bir övlad 

bəxş edib. 

 

*** 

 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin partiya 

komitəsi Birinci katibin kabineti. Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə məlumat: 

Sovetlər Birliyinin indiki rəhbəri Erməni 

Diasporunun sərvəti və siyasəti hesabı hakimiyyətə 

gəlib. Ətrafına erməniləri toplayıb. Qarabağda Arçaq 

dövləti yaratmağa söz verib. Azərbaycanın böyük 

şəhərlərində, ermənilərin kütləvi yaşadığı 

məskənlərin birində (Gəncədə, Sumqayıtda, Bakıda 

gözlənilə bilər) təxribata hazırlaşırlar. Dağlıq 

Qarabağa Ermənistandan xeyli qaragüruh qüvvə 

toplanıb. Əslində hazırda vilayətə ordan göndərilmiş, 

katib Minas Minasyan rəhbərlik edir... 

...Minas Minasyanın kabineti... Ətrafında vilayətin 

vəzifə sahibləri. Minaysan sözə başlamamış 
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divardakı bir xəritənin pərdəsini çəkir. Ermənicə 

nitqi pərdə-pərdə ucalmağa başlayır: 

- Nəhayət, gözlədiyimiz zaman yetişdi. Birinci 

Pyortdan sonra xalqımızın qədrini bilən ikinci adam 

Rusiyanın başına keçdi. Pyotrun vəsiyyəti hesabı 

Ermənistanımız öz doğma torpaqları Erebuni 

üzərində bərqərar olub. O böyük xristian türk dünyası 

arasına erməni-xristian hasarı çəkməklə ilk xidmətini 

və qələbəsini etmişdi. Vəsiyyətin isə yerdə qalanlara 

ideoloji silah kimi qoyub getmişdi: iyirminci əsrin 

sonuna kimi Doğu Anadoluda bir erməni-kürd 

dövləti yaratmaq – Türkiyəni zəiflətmək, İstanbulu 

yenidən xristianlığın ana şəhərinə, 

Konstantinopoluna çevirmək.  

Sovetlər, yəni bizi günağlayanlar Kürd Əməkçi 

Partiyası yaradıblar. Onların türklərdən öc almağa 

hazır öcalanları yetişib. Bizlər üç dəniz arası Böyük 

Ermənistan yürüşümüzü Azərbaycandan 

başlayacağıq. Sonra öz doğma torpaqlarımıza, 

içindəki xristian məbədlərimizə sahib olacağıq. 

...Azərbaycandan Sumqayıt, Gəncə, Bakı şəhər 

partiya komitələri katiblərinə. 

Ermənilər şəhərlərimizin birində təxribata 

hazırlaşır. Onların öz adamları öz ermənilərinə qarşı 

qətlyam törədib bizimkilərin üzərinə yıxmaq 
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istəyəcək. Havadarları bunu bəhanə edib 

Azərbaycana ordu yeridəcək. Bu Qarabağ 

ermənilərinə siqnala çevriləcək. Qarabağ erməniləri 

Arçaq dövlətlərini yaratmağa çalışacaq. Ona görə var 

gücünüzlə vəziyyətə nəzarət edin. Heç bir təxribata 

yol verilməməsinə çalışın. 

 

*** 

 

Daşaltı, çay sahilində ikimərtəbəli, bağlı-bağatlı 

bina... Qarşısında Varpetlo Bədəlbəy: 

- Sizin dədə-baba ocağınız bu olmalıdı. Amma nə 

müddətdi orda erməni ailəsi yaşayır. Elə bilirdim ki, 

rəhmətlik atan mülkü bizim pisniyyət Yeğişə satıb. 

Çünki yeri gəldi-gəlmədi halallığını verib, bu mülkə 

girdiyini söyləyir... 

Həyətdə pisniyyət adlandırılan adamın xoşsifət qız 

balaları oynaşır. Onlardan biri Varpeti görən kimi 

qabağına yüyürüb əlini öpmək istəyir. Varpet 

uşaqdan atasını soruşur. Sanki illərlə qapısın belə bir 

niyyətlə kimlərinsə gələcəyini gözləyən Yeğiş həyətə 

çıxır. Varpetin yanındakı adamı görəndə dalağı 

sancır. Bədəlbəyin qulaqlarına illər arxasından 

atasının kəlmələri gəlir. 
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- Yaylaq evimizin açarlarını Türkiyədən köçən bir 

erməniyə vermişəm. Özü ev-eşik olana kimi orda 

yaşayıb həyət-bacaya baxacaq... 

Yeğişlə Bədəlbəy göz-gözə gəlir. Hər ikisinin 

ürəyindən özləri duya biləcəyi sözlər keçir. 

YeğiĢ: Köpəyoğlu atasının elə bil it özüdü. 

Kəmfürsət türkə oxşayır. Bizi evdən çıxarıb it 

damına salmasa yaxşıdı. 

Bədəlbəy: Atamın dediyi adam yəqin ki, budu. 

Onları tez-tələsik çölə atmaq insafsızlıq olar.  

Varpetin sözləri elə bil həyətdəki yanacaq 

çəlləyinin içindəkindən bir azını daşıtdırıb od vurur. 

- Hökumətdən alıb, şəhərdə kirayə verdiyin evə 

daşınmalı olacaqsan... 

Yeğiş uşaqlarının yanına cumub qulaqlarına nəsə 

pıçıldayır və pıçıltısı da həyətdə səs vulkanına 

çevrilir. Qız uşaqlarının vay-şivəni Bədəlbəyi həm 

səksəndirir, həm də həyəcanlandırır. 

- Türklər bizi evimizdən çölə atır. 

- Gedib yenə idarələrin qabağında ağlaşma 

quracağıq.  

Səs-küyə Yeğişin arvadı çıxır. Mətləbdən hali 

olub, ərini məzəmmətləyir. Varpet üzünü ona tutur: 
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- Ev sahibinin oğlu kəndimizə həkim gəlib. Bu 

qədər köç salmısınız bəsdi. Vaxt verər, yığışıb 

Stepanakertdəki evinizə köçərsiniz. 

- Yalansa Yeğişin sinəsini kilsə xaçı dağlasın. 

Ordakı evimizi kirayə verməyib, satıb. 

Yeğiş özünü təmizə çıxarmaq sitəyir: 

- Kərvəsini aparıb, bunun atası kirvəyə halallıq 

vermişəm.  

Yeğişin varlığı göz önünə gəlir. Növbə ilə həm 

arvadının, həm Bədəlbəyin, həm də Varpetin 

müayinəsindən keçir. Hamısına da onun yalan 

danışdığı məlum olur. Varpet onun kürkünə birə 

salmaq istəyir: 

- Onda bu iş oldu məhkəməlik. Pul, halallıq barədə 

sözün qəlp çıxsa, yolun şuşa qalasına düşəcək... 

Yeğiş Şuşa qalasına yolunu salmamaq üçün 

uşaqların üstə çəmkirir: 

- Nə susmusuz, bu türkün qoparağını götürün.  

Bədəlbəy qız uşaqlarına yaxınlaşır. Onlar hürkək-

hürkək onların evlərindən çıxarmaq istəyən türkə 

baxır. Amma onun gözlərində mərhəmət görüb 

sakitləşirlər. 

Bədəlbəy əvvəlcə kiçik qızın başını sığallayır: 

- Sənin adın nədir? 

- Donaradı hamı dovşan deyir. 
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Növbə böyük qıza çatır. 

- Mənimki Şuşandı, nənəm Şuşanikin adını 

qoyublar. 

- Mən də bu ikimərtəbəli yaylaq evimizi bu iki qız 

balasına hədiyyə edirəm. Öz aralarında mərtəbələri 

bölüşdürsünlər. 

Donara: İkinci mərtəbə mənim. 

Bədəlbəy yenə onun başını sığallayır: 

- Niyə ikinci mərtəbə? 

- Ordan Daşaltıçayı görünür, ətrafdakı meşə də. 

Varpetlə Bədəlbəy həyətdən çıxır. Arxalarınca 

Yeğişin səsi gəlir. 

- Sənədləri hazırlayacağam. Notariusda 

imzalayarsan. 

Varpet arxaya baxıb narazı-narazı başını 

yırğalayır: pisniyyət ki, pisniyyət. 

...Arxadakı həyətdə bu dəfə qız balalarının 

sevincləri dingillədir. Əl-ələşə tutuşub bir erməni 

uşaq məzhəkəsi səsləndirirlər.  

 

Min, ergo, ksan, 

Armen, Serqo, Aleksan… 

 

Yeğiş sevincindən göz yaşını tuta bilməyən 

arvadına çəmkirir: 
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- Di bəsdi, ağladın nuh əyyam yıxılıb gəbərmiş 

dədən Nersesə yas tutma. Gördün, kişi kimi ayaq geri 

qoymayıb türkün gözünü girdim. Ata evini əlindən 

alıb atasını yandırdım. 

- Kişiliyi sən yox, o türk elədi. Öz ata ocağını 

qızlarına bağışladı. Öz allahları, elə bizim Astvac da 

belə adamları darda qoymasın... 

 

*** 

 

Yolboyu Varpet Bədəlbəyə bələdçilik eləyir: 

- Bizim kəndi bircə günə ovcunun içi kimi tanıya, 

hər yerini manşırlaya bilərsən. Ara yollarının hamısı 

Daşaltı çayına gəlib çıxır. İşləyəcəyin həkim 

məntəqəsi kəndin baş tərəfindən ikinci cərgəsindədi. 

- Siz işinizdən qalmayın, özüm gedib tapacağam. 

- Evini heç gözünü qırpmadan bir acgözə 

bağışladın. Bəs harda qalacağını fikirləşmədin? 

- Sizi narahat etməyəcəyəm. Şuşada mülkümüz 

var. Atamla anamın qəzaya uğradığı maşınım da 

ordadı. Köçümü Şuşada salıb işə maşınla gedib-

gələcəyəm. 

- Canını əziyyətdən qurtara da bilərsən. Səndən 

əvvəlki həkim məntəqə otaqlardan birini özünə 

yatacaq eləmişdi. 
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- Onda hələlik, Şuşada maşınım, Daşaltı da özüm 

dincələrəm... 

İkinci yolun başında Varpet ayaq saxlayır: 

- Qabaqda, solda, damının qaşqasında taxtaquş 

olan bina həkimxanadı. Get, uğurun xeyir olsun, 

görək peçənə quşun qonacaqmı... Sən də əvvəlkilər 

kimi ilk çətinlikdən uçub gedəcəksən. 

Varpet ayrılarkən mənalı gülümsəyir. 

- Tibb bacısı, işçin səndən tez gedib, ağ xalatını 

geyinib... 

Demə yeni iş yerində bəxş etdiyi evi əvəzi 

Bədəlbəyi taleyinin mükafatı gözləyirmiş. Bir cüt 

şəfqət dolu gözəl gözlər, - Süsənin ala gözləri. 

Varpet ona qızının şəfqət bacısı işlədiyini 

söyləməmişdi. Onun son kəlmələrinin, mənalı 

gülüşünün içində gizlənəni anladı... Gözü önünə 

Qarabağın süsənli-sünbüllü çölləri gəldi. 

Qulaqlarında bir nəğmə səsləndi. Təbiət sanki ona 

həmin nəğməni bəxş edirdi: 

 

Süsən, sünbül bitirmişəm... 

 

Tale onun qarşısında sanki məhəbbətinin əsl 

çiçəyini bitirməyə hazırlaşdı... bu gözlənilməz 

xoşbəxtliyindən özünü itirən kimi oldu. 
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- Bir daha xoş gördük. 

- Bir yerdə işləməli olacağıq... 

Gözləri önünə bakıdakı Atlant altındakı 

mənzillərini gətirirdi. Ordan baş götürüb Daşaltıya 

gəlib çıxa bilməsini taleyinin hökmü, qərarı hesab 

etməyə başlayırdı. Ürəyindən keçirirdi: Demək daş 

altı ömrümdən xilas ola bilərəm. Daşaltıya gəlməkdə 

səhv eləməmişəm. Burda qarşıma qəzavi-qədərim 

Süsən adlı, Qarabağın bütün gözəllikləri ilə 

süslənmiş bir gözəl çıxardı. 

Bir müddət sözdən körpü sala bilmədilər. Hər 

ikisinin varlığı öz sevinc donuna bürünmüşdü. 

Nəhayət Bədəlbəy dilləndi: 

- Deyəsən burda boş-bekar qalacağam. Belə səfalı 

yerin xəstəsi tapılmaz. 

- Yox, yeni həkimlərinin gəldiyindən xəbərləri 

yoxdur. 

- Tibb bacılarındanki var. 

- Bir-iki ahılın hayına çatıram. Onlara da evlərində 

baş çəkirəm. Bir-iki günə hələ qonşu kəndlərdən də 

xəstələriniz gələcək... 

- Qorxuram köməyim dəyməyə, xəcalətimdən mən 

də baş götürüb qaçam... 
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- Əvvəlki həkim, ağlı kəsmədiyi xəstədi, 

Stepanakertdə Bakıya göndərildi. Göndərişləri 

dəstəvuz edib canını qurtarırdı. 

- Mən bura sözün düzü əsl həkimlik təcrübəsi 

keçməyə gəlmişəm. Çalışacağam həkim adımı 

onlardan qazanam. Bunu bacarmasam qaçacağam. 

Həm də bir daha ağ xalat geyinməyəcəyəm... 

Həmin kəlmələri hələ xalatını geyinməmiş 

söyləmişdi. Qız ona rəğbətlə baxmağa başladı.  

- İnanıram ki, siz xalatınıza qovuşacaqsınız. 

Həmin sözləri deyərkən Süsənin yanaqları allandı. 

Bədəlbəy həmin rəngi təltifi hesab eylədiyini 

ürəyindən keçirdi: yanaqlarından mənə bir cüt lalə 

bəxş etdin. Kaş özümü doğrulda bilib, həmin 

çiçəklərə layiq olaydım. 

...Maşın fiti eşidilir. Həkim məntəqəsi qarşısında 

xarici markadan bir maşın dayanır. İçərisindən 

Samvel düşür: 

- Şuşan aptekçiyini götür, xəstələrinə baş 

çəkməliyik. 

Süsən Bədəlbəyə baxır. Onun qapqara kəsildiyini 

görür. Özü də yanaqlarındakı lalələri xəzanına salır. 

Sözləri Bədəlbəyin gözü önünə küləklərdə uçan lalə 

ləçəklərini gətirir: 

- Hər gün ahıllara onun maşını ilə baş çəkirəm. 
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*** 

 

Varpetin evində məclis açılıb. Süsən süfrəni 

sahmana salır. Gözlərinin pəncərədə qalması atasının 

nəzərindən qaçmır. Qızını intizardan qurtarmaq 

istəyir: 

- Qonağımız bu gün çətin gələ. 

- Niyə, bu gün ata ocağına yerləşdirməyə 

aparmışdın. Axşam yeməyinə yoxsa dəvət 

eyləmədin. 

- Evini Yeğişin qızlarına bağışladı. Şuşada 

mülkləri var, ora yerləşib, işə hər gün Şuşadan gələsi 

olacaq. 

Şuşanın narahatlığı Samvellə, qardaşının da 

gözündən qaçmayıb. Mətləbi əliylə qulağını eşələyən 

Samvel qurdalayır: 

- Deyəsən bu türk gəlməyincə bacın bizim 

qarnımızı quruldadacaq... 

Həmin kəlmələr Telmanın qarnını yox, özünü 

quruldadır. 

- Şuşan harda itdin, batdın, bizi acından qırdın, bir 

qırılmışdan ötrü. 

Sonra üzünü Samvelə tutur: 
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- Olmuya qısqanırsan o dünən şeş, bu gün beş bir 

yolunu azmışa... 

Bu sözlər sonrası Samvelin gözləri görünür və 

böyüyür... Ora yığılan nifrət buludlarının ildırımları 

odlu, qəzəbli kəlmələr şəklində çaxır: 

- Mənim qabağıma keçənin, üstəlik də türk ola, 

meyidi sizin Daşaltı çayı ilə axıb onların xəzərindən 

çıxar. 

Telman araya söz qatıb həmin nifrət buludlarını 

səngitmək istəyir. 

- O, yekəxana gədələrə, Ağdamın mal oğrularına 

bu gün də özünü göstərdimi. 

- Elə şeymi olar. onları yemsiz qovaram. O 

plovdan xoşlananların bu gün də aşını, suyunu 

verdirdim... 

Şuşan xörəkləri çəkir. Varpet başda oturub xeyir-

duasını verir. Samvel badə qaldırıb üzünü evin 

ağsaqqalına tutur: 

- Sizi Astvacımız bu Daşaltı ermənilərinin 

başından əskik eləməsin. Amma bu gün o türkün 

qabağına düşüb bir ermənimizin yuvasını soyutmaq 

istəməniz bir az şəstimə dəydi. Gəlib iştahamızı 

qaçırmamış məclisi qızışdıraq. 

Varpet gülümsəyir: 
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- Rahatca nuş eləyin, bu gün də, bundan sonra da 

buralara ayağı dəyəcəyinə inanmıram. 

Həmin kəlmələr Samvelin ürəyindən olur. 

- Halal olsun Varpet adı gələcək qaynatama. İti 

bircə kərə yallayıb, yuvasına yolladı. Amma nahaq 

ev davasına siz getdiniz. 

- Yeyək-içək, bilmədiyimiz mətləblərlə özümüzə 

düşmən yaratmayaq... 

Şuşanın gəlməyə meylini hiss eləmiş Samvel 

keyfinpin kök vaxtında da həmin mətləbə qayıdır. Bu 

dəfə bir ev “oğrusunun” aşını-suyunu verməyə 

hazırlaşır: 

- Necə elədi, Yeğişin həyətində gözünü bərəltdi, 

üzünü bozartdımı? Qız balaların gözünü yaşlı 

qoydumu? 

Varpet daha dözə bilmir. 

- Samvelcan, bu cəmdəyinə döşədiyin oğlan, əsilli-

nəsilli bir nəslin evladıdı. Şuşanın məşhurlarından 

Bədəlbəyin nəvəsidi. Öt kökü üstə bitdiyindən, 

babasının adını daşıdığından elə nəslinə uyğun da 

addımını atdı. Evi Yeğişin qızlarına bağışladı. 

 

*** 
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Xeyli müddətdə sonra Bədəlbəy kənd yoluyla 

həkim məntəqəsinə gedir. Yolboyu ermənili, türklü 

kənd ağsaqqalları onu görəndə ayağa qalxır. 

Papaqlarını çıxarıb salam verir. həmin adamların 

onun arxasınca söylədikləri də səslənir: 

- Hələ Daşaltıya xalqa can yandıran belə həkim 

gəlməyib. 

- Bu görünür, oxuyub əvvəl insanlığına, sonra da 

peşəsinə sahib olanlardandı. 

Kəndin ən millətçilərindən biri də belə mızıldanır: 

- Köpəyoğlu yaxşı həkim, adamdı. Yüz hayıf ki, 

erməni deyil... 

...Bədəlbəyin adi iş günlərindən biri. Məntəqəyə 

qaraşın, suyuşirin bir yetkin yaşlı adam gəlir. Üz-

gözündən xəstəyə oxşamır. 

- Əyləşin, şikayətiniz... 

- Mənim bir nasazlığım yoxdu. Sizinlə tanış 

olmağa, ünsiyyət yaratmağa gəlmişəm. Daşaltı 

məktəbinə direktor təyin olunmuşam. Yerevan 

Pedaqoji İnsitutunu qurtarmışam. Həm erməni, həm 

də bizim uşaqlara türk dərsi keçə\cəyəm. 

Bədəlbəyin İsrafil müəllimlə tanışlığı belə 

başlayıb, dostluğa çevrilir. 

...İşlədiyi müddətdə Bədəlbəy Süsənin gözlərinə 

baxmaqdan çəkinir. İldırımlı-şimşəkli bir gecədə 
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gördüyü həmin gözlərin ilahi şimşək işığını heç cür 

unuda bilmir. 

Samvelin hər gün onu maşını ilə xəstə üstə 

aparması oğlanı baharı çiçəkləməmiş gizli 

məhəbbətinin xəzanına salır.  

Maşın uzaqlaşması göz önünə Daşaltının xəzanına 

düşən ağaclarını gətirir. Bir də qürbət baharına 

qatarlanan durnaları. 

Hər gün qızın hər gedişində Bədəlbəyin yarpaq 

tökümü, durna köç başlayır. 

...Süsən Bədəlbəyə dəvətnamə verir. 

- Qardaşımın toy məclisinə çağırırıq. Atam başı 

qarışıq olduğundan bunu mənə tapşırdı. 

Bədəlbəy bir müddət dəvətnaməyə baxır. Sanki 

sabahına boylanmaq istəyir. Bunu düşüncələrindən 

anlamaq olur. ürəyindən keçirdikləri eşidilir: özümü, 

sabahımı görmək üçün bir cüt ala gözə baxımmı, 

baxmayımmı. 

Görünür baxmağı yazılıbmış. Başını qaldırır. Bu 

dəfə bir cüt ala göz, iki qoşa tale güzgüsü kimi 

görünür. 

Yenə düşüncələrin səsi eşidilir. Görəsən həmin 

aynada kimi görəcəyəm, - Samveli, ya özümü? 

Bu dəfə düşüncəsininki deyil, özününkü avazlanır. 

Bu dəfə Daşaltı çəmənlərinin titrəşən süsən-

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 38 

 

sünbülləri görünür. Sanki Bədəlbəyin səsini onlar 

titrədir: 

- Gün olsun sənin nişan dəvətnaməni alım.  

Həmin kəlmələr qızı, özü burda laləyə çevirir. Bu 

dəfə titrək lalə ləçəklərinin uçuşu görünür. Qızın 

titrək səsi də sanki lalə ləçəkləri kimi oğlana tərəf 

uçuşur. 

- Səninlə bir yerdə. 

 

*** 

 

İsrafil müəllimlə Bədəlbəy Daşaltı çayı sahilində 

söhbətləşir. Həm də çayın sol sahilindəki cığırla onun 

axarına qarşı yol ala-ala. 

Həmin gün çay sahili hər ikisinin etiraf meydanına 

çevrilir. Əvvəlcə müəllim üzünü Daşaltı kəndindən 

buludlar kimi uzaqlarda görünən dağlara tutur. Onun 

sözünə başlamamış ah çəkdiyi Bədəlbəyin gözündən 

qaçmır. 

- Ahın dağlara, dağlara... 

Müəllim, günahından qanadlanan ahının səbəbini 

gül ləçəkləri kimi qoparıb çayın mehi ağzına 

verməyə başlayır. 

- Səninlə yaxından tanışlığım sonrası ürəyimi 

deşən bir mətləbi açmağı qərarlaşdırdım. 
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Məni məktəbə direktor familimim Yeqanov 

olduğuna, ermənicəni ana dilim kimi bildiyimə görə 

qoyublar.  

Bədəlbəy hələlik bir şey anlamır. 

- Yeqanyan famili ermənilərdə istədiyin qədərdi. 

Bir azdan mənim də soyadımın adına yan 

yapışdaracaqlar. 

- Yəqin ki, bundan yan duracaqsan. 

- Mənim soyad məsələmi artıq həll olunmuş hesab 

edirlər. nişangahlarında indi də bir başqası var. 

- O kimdi görəsən? 

- Sən, Bədəlbəy, üstəlik səni döndərməyə məni də 

səfərbər ediblər. 

Bədəlbəy gülümsəyir... 

- Niyə belə xam xəyallara düşüblər. 

- Kişilər üç dəniz arası Ermənistanlarını yaratmağa 

hazırlaşır. Azərbaycanın köklü nəsillərindən 

inciklərini də millətlərinə qatmaq istəyirlər. Keçmiş 

baş həkimin, - arvadı erməni, özü də arvadağız adam 

buralara erməni olmaq üçün gəlməyindən xəbər 

göndərib. 

- İndi biz neyləməliyik, qalıb erməni olmağamı 

hazırlaşmalıyıq. 

- Sovetlərin təzə rəhbərini öz adamları bilirlər. Ona 

güvənib əməllicə cücəriblər. 
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- Deyəsən gözünün odunu alıblar... 

- Gözdə-qulaqda olmalıyıq. Bunların ayaqları 

Qarabağda yer tutsa. Burda Arçaqlarını yarada 

bilsələr. Baş götürüb qaçaq. Mən əvvəlcə külfətimi 

Sumqayıta, qardaşı evinə göndərmək istəyirəm. 

Sənin işin asandı. Subay oğlansan, bir şey itirməyib 

şəhərinə dönəcəksən. 

Son kəlmələr Bədəlbəyin gözü önünə Süsəni 

gətirir. O da etirafına başlayır. 

- Rəhmətlik atam institutu qurtaran kimi məni 

Daşaltıya işləməyə göndərmək istəyirdi. Bakı qaçmır 

ki, həkim təcrübəsi qazanıb. İstədiyin vaxt qayıda 

bilərsən deyirdi. Sonra da zarafata salırdı: bir şərtlə 

ki, çalışıb udin qızlarının birinin gözlərimdə bəndə 

düşməyəsən. 

- Davam elə, deyəsən... 

- Varpeti yəqin ki, tanıyır, həm də udin olduğunu 

bilirsən. Bax birinci günümdən onun qızı Süsənin 

gözünə baxası olmuşam. O gözlərdən necə 

qaçacağam, - bilmirəm. 

 

*** 

 

Varpetin həyəti. Oğlunun toy məclisinə hazırlıq 

gedir. Qohum-qonşu hamısı əl-ayaq verir. ən çox 
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həyəcan keçirən təzə bəy namizədi Telman tez-tez 

süfrələri nəzərdən keçirir. Necə deyərlər,hər işə 

başını soxur. 

- Stolların birini bu iydə ağacları tərəfdə başda 

qoyun. Yoldaş Minasyanın özü təşrif gətirəcək. Orda 

musiqiçilərdən bir az uzaqda olsun... 

Kəndin xeyirdən-şərdən nəmərini qopardan alasəy 

Ruben də gəlir ora çıxır. Telmanın növbəti iradlarını 

eşidir. 

- Bu stola xüsusi bər-bəzək verin. Orda Yerevanın 

ali məclislərini görmüş yoldaş Minasyan oturacaq. 

Musiqiçilər də özbaşına heç nə çalıb-oxumasın. 

Havalar Hinger Minasyanın sifarişi ilə olacaq. 

Ruben özünü saxlaya bilmir. Bu dəfə mətləbə o 

uzun burnunu soxur: 

- Nə Minasyan, Minasyan salmısan. Onun 

Qarğabazardan Yerevana ayağı çarıqlı getdiyini 

bilməyənmi var. Kor Bədəlin oğlunu az qala türklərin 

Koroğlusu eləmisən. Anası atbalaxanım Asya sini 

dınqıldayanda da əlini qaldırıb oynayırdı.  

Telman əlini cibinə atıb Rubenin ağzını yummağa 

hazırlaşır. Əlinə bir yüzlük çıxır. Qeri cibinə 

soxmağa macal tapmır. Ruben əlindən qapır. Öz 

cibinə soxur. Telman deyinir: 
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- Daha bu zəlinin cibindən o yüzlüyü yeddi boyun 

öküzlə də çəkib çıxarmaq olmaz... 

Üzünü Rubenə tutub yüz manat bahası göstərişini 

verir: 

- O yüzlüyə görə bu gün Daşaltıda gözüm səni 

görməsin. Şuşaya kürd həsinin yeməkxanasına özünə 

ver. Orda dəmlənib “Qaragilə hey” mahnını oxu. 

Papağın üçlüklə, beşliklə dolacaq.  

Telman arxayınlaşmaq üçün ayağını bayıra qoyur, 

sürücülərin birinə tapşırır. 

- Bunu Şuşa yoluna çıxar, ora gedən maşınların 

birinə oturt... 

İçəri də əl-ayaq verən arvadların qeybəti eşidilir: 

- Bu boyda Varpetin oğlu Minasyan üçün niyə belə 

sino gedir? 

- İki yaş özündən böyük rus yosunlu qardaşı 

qızının harasını bəyənib nişanını taxır? 

Varpetin qohumlarından, ailəyə simsar yaşlı qadın 

ətrafına boylanıb səsini avazıdır: 

- Oğlu Varpet tərəfə çəkmədi, udinliyini Daşaltı 

çayında axıdıb Yerevana oxumağa getdi. Orda da 

oraların göylə gedən dığalarına qoşulub onlardan 

betər erməni oldu. 

- Bəs bu evliliyi nəyə görədi? 
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- Yurislik məktəbini yalan-palanla pul-parayla 

qurtarıb. Nə varsa dilində var, başında bir şey yoxdu. 

Yoldaş Minasyan ona prokurorluqda iş söz verib. 

Susan həyətə çıxanda qurbağa gölünə daş atılır. 

Dil-ağıza qoymayan arvadlardan biri bəzəməsini 

əskik eləmir. 

- Sən niyə bu biçimdəsən. Get əyin-başını düzəlt, 

toyluq paltarınla çiçilən. 

Süsən evə girir. Arxasınca həmin arvad sözünün 

məna donunun geyindirir: 

- Bu su sonasına, tovuzquşuna bənzəyən kənd 

gözəlimizi də Minasyanın başında yellər əsən 

oğlunun gözü tutub. Atasına görə bunu da bədbəxt 

edəcəklər. Maşınlarını arvadlarından çox bəyənən 

elələri ailə qədri bilməzlər. 

- Şuşan ağıllı baladı, uşaqdan-böyüyə can 

yandırandı. Kaş öz ağlıyla addımını ata, həyatının 

yolunda azmayaydı. 

Son dəfə Varpetlə oğlu həyətə ayaq qoyub toy 

dəm-dəstgahın nəzərdən keçirir. Minasyan üçün 

hazırlanmış mizə baxıb gülümsəyir: 

- Demək bu gün Minasyan qarşısında nəslimiz 

özünün ən məsuliyyətli imtahanını verəcək. Oğlumuz 

prokurorluq işçisi layiqliyini sübut eləməyə 
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çalışacaq. Qızımız gəlin kimi özünü bəyəndirmək 

istəyəcək... 

 

*** 

 

Şuşa, kürd Həsinin aşxanası. Müştəri az 

olduğundan Həsi Rubenlə məzələnir: 

- Səndən xeyir ola, ay Daşaltının Qaragiləsi. Belə 

erkən gəlişindən xeyir ola. Mahnını mənəmi sifariş 

verdirmək istəyirsən? 

Ruben cibindən yüzlüyü çıxarıb göstərir: 

- Bu dəfə özümün kənddən gəniməyimin sifarişi 

verilib...  

- O nəyə görə Daşaltının bəzəyinin biri Varpet, o 

biri də sənsən... 

- Varpet oğluna xeyir iş eləyir. Minasyanla qohum 

olur. 

- Bildim, qandım. Yüzü az almısan. Minasyanın 

atası Kor Bədəlin mahnısını oxuyacağınla hədələyib, 

bir-ikisini də qoparda bilərdin. 

- Bəsimdi, bu yüzlüyün içində, sənin də yüz 

qramlarının kərvəsi var. Bir neçə gün yanğımı 

söndürən. Ona yanıb tökülürəm ki, Daşaltı öz 

yerində... 
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- Onu da xırdala görək Daşaltı nəyə görə öz 

yerində. 

- Daşaltı Şuşanın, Şuşa da Stepanakertin 

Daşaltısıdı. Ona yanıb tökülürəm ki, heç yüz 

içməmiş bu yüzlərin, minlərin başı xarab olub. 

- Ayə, bu yaşıma görə səndən ağıllı erməni 

görməmişəm, yüzlüyünü xırdalamağa 

qoymayacağam, dərrakəndən xırdala.  

- Ona yanıb tökülürəm ki, içi mən qarışıq, əksəri 

udindən dönmə Qarabağ ermənilərinin başına kor 

Bədəlin oğlu Şaş Minas ağıl qoyur...  

- Yəni onların çəkisini, qiymətini verir. 

- Barmağıla dolayıb, taleləri ilə oynayır... 

 

*** 

 

Toya gələnlərin heç biri içəri keçib yerini 

tutmayıb. Hamısı  Minasyanın təşrifini gözləyir. 

Divarboyu düzülənlərin cərgəsində İsrafil ilə 

Bədəlbəy də var. Darvazadan çıxıb dəvətlilərə nəzər 

salanın gözünə Bədəlbəy də sataşır. Atasına deyinir: 

- Nişanımda da sözümü qara qəpiklik eləyirsiniz. 

Axı, dedim həkimin ayağı dəyməsin, Samvelin 

keyfinə soğan doğranacaq... 
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- Dəvətnaməsini bacın özü yazıb, əliylə də aparıb 

çatdırıb. 

- Nə deyim bu Şuşana, öz xeyir işinə özü xələllik 

qatır. Bilmirəm Samvel kimi oğlanı hardan tapacaq. 

...Telmanın ona doğru tərs-tərs baxmağı 

Bədəlbəyin gözündən qaçmır. 

- İsrafil, mənim çıxıb getməyim yaxşı olar... 

- Varpetə saymamazlıq kimi çıxmazmı? 

- Ürəyim narahatdı. Elə bilirəm ki, tale məni 

ömrümün yeni bir daşaltısına salacaq. 

- Bir azdan vur-çatlasın olacaq. Bu içkidən gözü 

qızanların gözünə nə sən görünəcəksən, nə də mən. 

Bir az oturar, gözə görünüb, borcumuzdan çıxarıq. 

Görsəm ki, darıxırsan, dümsükləyərəm… 

Bir azdan maşınların fit səsləri eşidilir. Maşın 

karvanı darvaza önündə dayanır. Minasyanın 

maşınının qapısı açılır. Gətirdiyi əsabələri ətrafına 

düzülür. Varpet qabağına gəlib salamlaşır. Səsinin 

gur yerinə salıb, təzə bəyə elə qapı ağzında, mərəkə 

qarşısında xeyir-duasını verir (mərəkəyə eşitdirir). 

- Varpetcan, qapına Dağlıq Qarabağımızın 

qaymağını qatırmişəm. Bunlar da bu ocağın bundan 

sonra doğma yerimiz olduğunu bilməlidi. 
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Sonra əlini sağındakı adamın kürəyinə vurur. 

Sözləriylə sanki təzə bəyin təzə vəzifəsinin əmrini 

verir. 

- Prokurorumuz da bu gün gözünü açıb təzə 

bəyimizi notarius müdiri kimi yox, prokurorluğunun 

yeni işçisi kimi görsün. 

Minas Minasyan şəstlə həyətə daxil olur. 

Musiqiçilər onun gəlişi münasibətiylə, son zamanlar 

erməni şənliklərində səslənən musiqini çalırlar. 

- Sağ olun, bu gün-sabah həmin musiqini 

Arçağımızın himni kimi bütün dünya eşidəcək.  

Qonaqları Telmanın göstərişiylə əyləşdirirlər. 

İsrafillə Bədəlbəy məclisin ayağında, çoban-çoluğun 

arasına düşür. 

Telmanın göstərişiylə öz toy paltarında gözəlliyi 

xeyli artmış Şuşan hörmətli adama qulluğuna 

başlayır. Varpetə böyründə yer vermiş Minasyan 

ondan soruşur: 

- Bu ceyran balası kimlərdəndi? 

- Bəndənizin qızıdı... 

Minasyan ürəkdən qəh-qəh çəkir. 

- Deyirəm axı bizim dığa dəqiqədənbir özünü niyə 

Daşaltıya verir. Demə burda əlini, bir gözəlin daşı 

altına qoyur. Allah saxlasın, özü kimi bəxti də gözəl 

olsun. 
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Sağlıqların əvvəlində Minasyan tərif edilirdi. 

Tamada hər dəfə ona tərəf əyilir, kimə söz verəcəyini 

öyrənirdi. Məclisə göz gəzdirməsi sonrası Daşaltıya 

direktor təyin etdiyi müəllimi, yanında oturan 

yaraşıqlı gənci də gördü. 

- Varpet, o cavan oğlan kimdi, kimlərdəndi? 

- Yeni həkimimizdi. Əslən şuşalıdı... 

- Qulağıma dəyib, həkim kimi xətasına görə 

arxasından təpiyi elə vurublar ki, gəlib Daşaltıya 

düşüb. 

Sonra özü dillənəsi oldu: 

- Yeqanyan, görürəm bayaqdan dil-boğaza 

qoymursan. Yəqin ki, dediklərimizi böyründəkinə 

tərcümə eləyirsən... 

Adı çəkilən kimi İsrafil müəllim ayağa durub 

gülümsəyir. Bədəlbəy dostuna Yeqanyan 

deyilməyindən pərt olur. Onun cavab vermək əvəzinə 

gülümsədiyinə təəccüblənir. 

Musiqiçilər bu sözlərdən cuşa gəlib Arçaq marşı 

çalır. 

- Bu torpaqlarda sən Yeqanyan kimi ona erməni 

dili bilib erməni kimi xidmət eləyənlər lazım olacaq. 

Nəhayət, keyflər durulur. Minasyanın icazəsi 

bəylə-gəlin havası çalınır. Telmanla nişanlısı 

“Uzundərə” havasıyla süzməyə başlayır. Minasyan 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 49 

 

birinci ayağa qalxıb, onların başına yüzlüklər 

səpələyir. Əsabələri də ondan geri qalmamağa 

çalışır... 

Minasyan oynayanları alqışlayır, məclis əhli də 

ona qoşulur. Tamada üzünü musiqiçilərə tutur. 

- Hinger Minasyanın havasını çalın. 

Qədim bir erməni havası çalınır. Minasyan əlini 

işə salmamış dilini oynadır. 

- Bu mahnının on min illərlə yaşı var. Yaxşı ki, 

onu itib-batmağa qoymayan tapılıb. Vəhşi türklərin 

tikə-tikə doğradığı Komissarımız onu nota köçürüb. 

Minasyanın oynamağı həm rəqsə, həm də ibadətə 

bənzəyir. Vəzifəsinə görə o da pul, şabaş yağışına 

tutulur. 

Tamada bir sağlıq üçün məclisin əsl ağasına əyilib 

icazə alası olmur. 

- Bunu hörmətli Minasyanımızın oğlu Samvelin 

sağlığına içək. Biz sevinirik ki, xalqımız belə 

hüquqşünaslar yetirir. Onlar Arçağımızın keşiyini 

ləyaqətlə çəkəcək, onun hüquqlarını beynəlxalq 

aləmdə yüksək səviyyədə qoruyacaqlar. 

Samvelin şərəfinə əvvəlcə bir tuş. 

Yenə Arçağın himni saydıqları musiqi səslənir. 
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- İndi Samvelcan zəhmət çəkib özü 

musiqiçilərimizə yanaşsın, nəmərlərini verib, 

havasını desin. 

Samvelin havası səslənir. Demə, özü qabaqcadan 

balaca tamaşa səhnəsini hazırlayıbmış. Fürsətdən 

istifadə edib bəyəndiyi qızı atasına göstərmək 

istəyirmiş. Həzin xalq mahnısının sədaları hamını 

susdurur. Samvelin dodaqlarını açır. O, həmin 

mahnını ifa etməyə başlayır. 

 

Ax, sirun, sirun, 

Yes keç sirumem... 

 

Mahnısını oxuya-oxuya Şuşanikə yaxınlaşır. Onu 

rəqsə dəvət edir. 

Mahnı bitir, hər ikisi əl-ələ verib Minasyanın 

önünə gəlir. Ona hörmətlə baş əyir. Minasyan ayağa 

durub növbəylə hər ikisinin alnından öpür. 

- İndi bildim Samveli Stepanakertdə gözdən 

itirəndə Daşaltında axtarmaq lazım imiş. Amma... 

Keyflərin durulduğu zaman Şuşanın hərəkəti 

hamını çaş-baş çalır. Bu dəfə qız musiqiçilərə 

yaxınlaşıb Azərbaycanın oyun havalarından birini 

sifariş verir.  
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Sonra musiqinin ahəngiylə süzə-süzə Bədəlbəyin 

qarşısında dayanır. Onu rəqsə dəvət edir. 

Gəlinin yanında özünü qurudub oturmuş Telmanı 

içkiylə hərəkətə gətirmək istəyən Samvelin əlində 

badəsi donub qalır. Özünü saxlaya bilməyir. 

- Bacının başı xarab olur deyəsən... 

- Başı xarab olur ki, özünü həkim tərəfə verir. 

Həmin səhnə Minasyanın gözündən qaçmır. 

Tamada onun keyfinə soğan doğranmasın deyə 

tədbirini söyləyir. 

- Bəlkə oyun havasını dayandırım, “əlləri” havada 

qalsın. 

Minasyan ürəyindən keçirir: Deyəsən əmmanı özü 

öz yerini almağa başlayır. 

...Minasyanın dəbdəbəli mənzili. Arvadı Anahitlə 

aralarındakı söhbət. 

- Qulağıma quşlar çatdırıb ki, oğlumuz Daşaltıda 

bir kənd gözəlinə bənd olub. 

- Guya oğlunu tanımırsan. Dayısı Manvelə çəkib. 

O da gözəllərdən məhəbbət arısı kimi şirə çəkmək 

istəyir... 

- Xeyir işi uzatmamalıyıq. Bu payız Amiryanın 

qızına nişan aparmalıyıq. Yoxsa o, həmin ağlı, 

savadıyla adi nəzarətçi-müstəntiq kimi qovluqların 

arasında itib-batacaq. 
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- Baş prokuror özü də mənə neçə dəfə eşitdirib: 

Oğlunu nə vaxt evləndirirsən? 

Minasyan mahnın kəsdirmir: 

- ...Varpetin qızı öz mədəniyyətini göstərir. 

Həkimini qardaşının xeyir işində rəqsə dəvət edir. 

- Amma... 

- Hərdən ammaların özü də bəzi əmmaların 

qarşısını alır... 

Oyun havası məclis əhlinin sümüyünə düşür. 

Onlara qoşulub xeyli oynasan da tapılır. Onlar 

rəqsləriylə gözü nifrətinin qoşalüləsinə dönmüş 

Samvelin baxışları qarşısına çəpər çəkmək istəyirlər. 

Rəqs bitir. Hamı yerinə keçir. Bu dəfə Bədəlbəy 

musiqiçilərə yanaşır. Onlara hava sifariş verir. 

Hamının diqqəti onun üzərinə qonur. “Sarı gəlin” 

havası çalınır. Musiqi Bədəlbəyin nəzərlərini həmin 

şərqinin ünvanına çevirir. O, Süsənə baxa-baxa 

həzin, məlahətli bir səslə mahnısını oxumağa 

başlayır. Axırıncı misraları xüsui vurğu və kədərlə 

səsləndirir: 

 

Səni mənə verməzlər, 

Aman sarı gəlin, sonam sarı gəlin... 

 

*** 
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İsrafillə Bədəlbəy Daşaltı çayı sahilində gəzişir. 

- Dünən toyda süzməyin Samveli cin atına 

mindirdi. Bu günlər bir az ehtiyatlı ol. 

- Süsən də eyni sözləri söylədi. Vəzifəli adamın 

əziz xələfi, hüquqşünas mənə elə gəlir ki, xoruz 

döyüşünü özünə yaraşdırmaz... 

- O qədər əlaltıları var ki, onları üstünə göndərər... 

- Süsəndən xəbər göndərib mənimlə iki ziyalı kimi 

danışmaq istədiyini bildirib. 

- Yəqin ki, görüş yerini Daşaltıya salmayıb. 

- Bizim Xankəndimizdə, onların Stepanakertində 

şənbə günü günorta görüşməliyik. Atasının da 

mənimlə danışmaq istədiyini bildirib. 

- Yəqin iş yerini dəyişdirmək, səni qızdan 

uzaqlaşdırmaq istəyirlər... 

- Elə Süsən də həmin tərəfə yoxdu. 

- Məndən olsa getməzsən. 

- Yəni deyirsən bunların qabağından qaçıb üç 

dəniz arasını ermənilərə boşaltmağa başlayaq. 

Xankəndi ətrafında bağ-bağat arasında restoran... 

Şənbə günü Samvelin elçisi Daşaltıdan, həkim 

məntəqəsindən Bədəlbəyə həmin restorana Samvelin 

görüşünə gətirib. 
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Restoranın yaşıllıq arasındakı köşkünün birində 

üz-üzə əyləşirlər. Bədəlbəyin ətrafa boylandığını 

Samvel başqa tərəfə yozur. 

- Burda qonağımsan, canına üşütmə düşməsin... 

- Əl-üz yumaq yeri axtardım. 

- Düz gedib, sağa burularsan. Özünü batırıb məni 

biabır edərsən, yoxsa... 

Samvelin hansı hava üstə kökləndiyi Bədəlbəyə 

bəlli olur. 

- Gedəsi olmadım – sözünün məmmədqulusunu 

de, burdan atanın da yanına getməliyəm. 

Qaldı ki, qonaq məsələsinə, hələlik Qarabağda sən 

də, atan da bütün mərəkəniz də bizim, Azərbaycanın 

qonağısınız. Sən də məndən qorxub altını batırma. 

Köçünüzü saldığınız yüz əlli ilinizdə sizə iynə də 

batırmamışıq, buynuz çıxarmağa başlayan sizlərsiniz. 

- Şuşanın nişanlın olduğundn xəbərin var. Üstəlik 

sözümü də eşitdirmişdim.  

- Hələlik nişanınız taxılmayıb. Xeyir işinizə dəvət 

eləsəniz gələr, yenə təmiz ürəklə oynayaram da, 

oxuyaram da. 

- Bircə bizim xalq mahnımızı öz dilinizdə 

oxumağın xoşuma gəldi. Bir növ dəlidən doğru xəbər 

oldu. Buralar da sənə heç kəs qızının şaşını, çaşını da 

verməz. 
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- Ermənilər bəlkə də... Mənim biliyimə görə 

nişanlanmaq istədiyin qızın sizlərdən qabaq bizlərə 

dəxli var. Onlarla Midiya dövründən bəri bizlər 

qonşu yaşamaşıq. 

- Nə it kimi leşi qoyulan köpəyoğlusan. 

- Türklər it yox, qurd olublar, həm də bozundan... 

Ağacların arasından kiminsə səsi gəlir. 

- Hinger Samvel xpenq (vuraq). 

- Dörd həndəvərin adamlarımla doludu. Yəqin ki, 

heç onlarsız da Minasyanın hüquqşünas oğluna əl 

qaldırmağa kişiliyin çatmaz. 

- Minasyanın hüquqşünas oğlu əliuzunluq eləsə, 

əlini, dili uzunluq eləsə, dlini kəsməkdən 

çəkinmərəm. 

- Sənə bir yaxşı təklifim olacaq. Bu gündən 

Şuşanın başçılığı hesab olun. Bax bircə bu şərtlə 

günahından keçib, Daşaltı çayı ilə Xəzərinizə 

axıtmayacağam. 

Həmin kəlmələri deyib Samvel ayağa qalxır. 

Qəfildən Bədəlbəyə tərs sillə çəkir. 

- Bu da qələtinin avansı... 

Bədəlbəy bir müddət nə edəcəyini bilmir. Hirsi 

beyninə vurub şüurunu üstələyir. Bir zamanların 

boks çempionunun yumruqları işə düşür... 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 56 

 

Samvelin əsabələri də yaxın düşə bilmir. Restoran 

işçilərindən kimsə aramsız fit çalır. Milis maşını 

gəlir. Bədəlbəyi maşına basıb Xankəndinə aparırlar. 

Üz-başını sahmana salmış Samvel Milis şöbəsinə 

gəlir. Milis rəisinə deyir: 

- Əl-qolunu bağlayın, bir dəyənək verin. 

Rəis fağır-fağır gülümsəyir: 

- Hadisəni yoldaş Minasyana məruzə eləmişik. 

Ona bir çırtma vurmamağımızı tapşırıb. Səhər tezdən 

yanına aparacağıq. Sonra hərlənib gələrsən, vəziyyətə 

baxarıq... 

 

*** 

 

...Minasyanın mənzilindəki iş otağı. Mizi başında 

hakim görkəmində. Qarşısında oğlu Samvel 

(müttəhimə, arvadı Anahit onun vəkilinə bənzəyir, 

söhbətə də müttəhimin vəkili hayküyüylə başlayır. 

- Bu boyda Qarabağın söz sahibisən. Oğlunu 

qulağının dibində basıb döyürlər. Buralardan türkləri 

qovub gələcək Arçağa necə rəhbərlik edə bilərsən, 

müstəntiq oğlunu əzişdirən bir qudurğan türkün leşini 

qoydurmasan. 

- Bir hələ sus, oğlun desin görək, o türkü o 

restorana nə məqsədlə çağırmışdı. Əgər 
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cəzalandırmaq istəyirdisə, o boyda əsabələriylə bunu 

niyə bacarmadı. Özünü alçaldıb, üz-gözünü bəzətdi. 

Samvel səsini çıxarmadı. Arvadı ağzını açmaq 

istəyəndə Minasın yumruğunu mizə çırpılır, Anahitin 

ağzını yuma bilir. 

- İndi ikiniz də gözünüzü yox, qulaqlarınızı dörd 

eləyib mənə qulaq asın. Mən siyasət meydanı 

əsgəriyəm. Arçağa da arvadımn ağzı, oğlumun 

kapirizi ilə rəhbərlik eləmək istəmirəm. Sənin 

Yerevandakı mənzilimizi eyş-işrət yuvasına 

döndərmiş oğlun burda da boş dayana bilmir. 

Udinlərin Varpetinin qızına vurulub, onu da 

yolundan çıxarmaq istəyir. 

Samvel ağzını açmaq istəyir. Atası imkan vermir:  

- Sənin yerinə mən söyləyim: Varpetin qızına 

vurulmuşam, onunla evlənmək istəyirəm... 

Sözlərinin təsdiqi kimi oğlunun başı yellənir. 

- Biz varpetlərvarin udin ağsaqqallarının hələlik 

nazları ilə oynamaq məcburiyyətindəyik. Onların 

vasitəsiylə tayfalarını erməniləşdirib özümüzün, 

Qafqaz Albaniyasının əsl varisinə çevirməyə 

çalışırıq. Eçmədzin qarışıq bütün məbədləri, 

monastırları, kilsələrinə sahib olmağa başlayırıq. 

Bunlar dünya qarşısında əlimizdə daş sübutlara, 

sənədlərə çevriləcək.  
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Minas danışdıqca qızışmağa başlayırdı. Ona elə 

gəlirdi ki, sözlərini tək arvadı ilə oğlu deyil, türklərlə 

savaşa hazırladıqları qıcıqlandırılmış udinli yezidi 

kürdlü, erməni, bütün xalq eşidir. 

- Sən gələcək Arçağın baş prokurorluğuna 

hazırlaşmalısan. Ona görə bir udin varpetinin qızının 

gözəlliyinə hayıl-mayıl olmamalısan. Arçaq 

rəhbərlərinin ailələri də təmiz ermənilərdən ibarət 

olmalıdı... 

Danışdıqca gözaltı oğluna baxır. Onun başının 

sözünün təsiriylə əyildiyini hiss eləyib bir az da 

coşur: 

- Varpetlər bizə bu gün lazımdır. Onları 

bitərəfləşdirib gələcək nəsillərini erməni kimi 

böyütməyə başlayırıq. Onun oğlu Telmandan götür. 

Özü sənədinə könüllü olaraq erməni yazdırıb. 

Yüzlərlə telmanlar erməniliyiylə fəxr edir. 

Alnının tərini silib, sözlərini həmin danışıqlarla 

nöqtələməyə hazırlaşdı. 

- Hazırlaşın, günü sabah Yerevana gedirik. 

Oğlunuz Samvel üçün Baş prokuror Melik 

Melkumyanın qızına elçi düşəcəyik... 

Anahitin gözləri dolur. Özünü saxlaya bilməyib 

oğlunun alnından öpür. Həmin öpüş Samvelin 
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alnında Daşaltı məhəbbət təslimsiliyinin, Yerevan 

sevgi izdivacının möhürü kimi görünür. 

 

*** 

 

Stepanakert. Minas Minasyanın iş otağı. Katibə 

içəri girir: 

- Milis rəisi dustağı gətirib. İçəri girsinlərmi? 

- Milis rəisi işinin üstə getsin. Həkim buyursun.  

- Əli qandallıdı, bəs sonra... 

- Zəhmət çəkib qandalları da açsın... 

İçəri girən Bədəlbəyi təbəssümlə qarşılayır. Bunun 

tamam əksini gözləyən həkim təəccüblənir.  

- Səni orda incidib eləmədilər. Bizim milislərin 

çoxü vəzifələrinə mal arxasından gəlib. Əli 

dəyənəksiz iş görə bilmirlər. 

- Yox, dəyib-dolaşan omadı. 

- Mənə gec xəbər verdilər. Yoxsa bircə gün də 

oralarda qalmağınıza yol verməzdim. Ziyalılarımızı 

illər hesabı ərsəyə çatdırırıq. Onları təsadüflər hesabı 

ləkələyib, sıradan çıxara bilmərik... 

Bədəlbəyin tamamilə təəccüb çəkilmiş sifəti 

görünür. Gözlərini nə qədər böyüdürsə, üzlük 

geyinmiş adamı olduğu kimi görə bilmir. Minasyan 

sifətini saxta qayğılarıyla qrimləməyinə davam edir: 
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- Samvelin dərsini əməlli-başlı vermişəm. Mənim 

üçün hansı millətdən olursa-olsun, insan və onun 

tərbiyəsi önəmlidi. İnsanlara ancaq insanlıqla 

nümunə göstərmək olar. ən çox da ürəklərə zorla 

hökm eləmək olmaz... 

Ayağa qalxıb pəncərə önünə keçir. Ordan sanki 

dünəninə boylanıb növbəti sözlərini deyir.  

- Biz də cavan olmuşuq. Sevgiyə zor eləyənlərin 

çoxunun ailə xarabalarını çox görmüşük. 

Bədəlbəy yavaş-yavaş Minasyanın səmimiyyətinə 

inanır. 

- Oğluma təpinmişəm, ayağı bir də Daşaltına 

dəyməyəcək. Onu qızın qardaşı Telman bu sevdaya 

şirnikləşdirib. Bizimlə qohum olub, müstəntiqliyə 

keçmək istəyir. Onun da ağzını yummaq üçün 

köməklik edəcəyəm. 

Sonra yaxınlaşıb əlini Bədəlbəyin çiyninə qoyur: 

- Mənə elə gəlir ki, Samveldən çox Şusana sən 

yaraşırsan. Ciddi fikrin varsa, Varpetin qapısını 

döyək, lazım olsa elçiliyini mən özüm də 

eyləyərəm... 

 

*** 
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Yerevandan Telmana zəng gəlir. Dəstəyin iki 

tərəfindəkilər, - Telmanla Samvel üz-üzə görünür. 

- Sənə iki xəbərim var: biri qəmli, o biri dəmli, 

hansından başlayım? 

- Əvvəl qəmlini söylə, o birisiylə altından çıxmağa 

çalışaram. 

- Bilmirəm heç Şaşanın gözünə necə baxacağam. 

Mən Ermənistanın Baş prokurorunun qızı ilə 

nişanlanmışam... 

- O birisini söylə görüm, biz üz-üzə, göz-gözə necə 

gələsi olacağıq... 

- Atam Stepanakert Vilayət prokurorluğuna 

müstəntiq əmrini verdirib... 

- Nə vaxt qayıdırsan, bunu qeyd eləyək... 

- İki konyakı gətirib biriylə üzrxahlığımı, o 

birisiylə dostumun müstəntiqliyinə badə 

cingildəcəyəm. Zəngimi gözlə... 

 

*** 

 

Minasyanın maşını Daşaltıda Varpetin qapısında 

dayanır. Əli belində dayanıb Telmanı gözləyir. 

Varpetlə oğlu hörmətli qonağın pişvazına çıxır. 

Minasyan şəstlə əlini döş cibinə aparır. Telmanın 

əmrini çıxarır. 
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- Bir farağat dur görüm prokurorluq müstəntiqinə 

oxşayırsanmı? 

Sonra yaxınlaşıb onun alnından öpür: 

- Nəinki müstəntiqə, gələcək prokurora da 

bənzəyirsən... 

Sonra Varpetlə də öpüşür. 

- Gözün aydın olsun. Üstəlik də oğlunun üstündə 

olsun. Müəllim oğlu olduğunu unudub, heç kəsə 

kəmfürsətlik eləməsin. 

Sonra həyətdə Varpetlə tək qalır, söhbətləşirlər. 

Mətləbdən xəbər tutmaq olmur. Bircə sonda 

qucaqlaşıb öpüşməklərindən razılığa gəldikləri 

bilinir. 

Samvelin nişanlandığı Daşaltı kəndinə də gəlib 

çatır. İsrafil ayaq qoyub həkim məntəqəsində 

Bədəlbəyə göz aydınlığı verir: 

- Təbriklər, yolundan Minasyan it oğlu, köpəyinin 

ipini çəkdi... 

\muştuluğundan dostunun tükü də tərpənmədiyinə 

təəccüblənir. 

- Nədənsə həəlik onu köpəyoğlu adlandıra 

bilmirəm. 

- Özü də daşnak yosunlu itlərin quduzlarındandı... 

Sonra dodaqlarının tərpənişi görünür. Əl-ayağı 

havalandığından İsrafilin dostu ilə razılaşmadığı 
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aydın olur. Başını bulaya-bulaya uzaqlaşmağa 

hazırlaşır. Arxasınca sözləriylə Bədəlbəy onun 

hirsinə su səpmək istəyir. 

- Məlahət bacıma da xəbər ver, nişana hazırlaşsın. 

Buralarda sizdən başqa kimim var. 

- Minasyan kimi elçibaşın var. Onun yanında biz 

kimik. Allah xeyir versin. Gəlməyə gələk, ağzımıza 

su almağa alarıq. Amma görək onun bu xeyirxahlığı 

içindən hansı çəngəli boğazına keçəcək... 

Həkim məntəqəsi. Bədəlbəy özünə yer tapa bilmir. 

Həyacan üzündən, gözündən fışqırır. 

- Bu Süsən harda qaldı, niyə gəlib çıxmır. Yoxsa 

Samvelin nişanlandığına yas saxlayır. 

Qızı yerinə Varpetin ora gəlib çıxması oğlanın 

həyacanını xeyli artırır. Qabağına yeriyir. 

- Xeyir ola, Süsənə bir şeymi olub... 

Təcrübəli pedaqoq oğlanın qızına vurulduğunu 

göydə alır. 

- Samvelin xəbəri ona da çatıbmı? 

- Çatıb da, sevincini göyün yeddi qatına çatdırıb 

da... Oğlum, səndən bir şey soruşacağam, həm də 

gözlərinə baxa-baxa toyda o mahnını nə məqsədlə 

oxuyurdun? 

- Siz nə məna vrmisiz? 
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- Bizim bildiyimiz kimi, həmin mahnını Kərəm, 

üzünü sarışın Əslisinə tutub, gözü önünə qızın atası 

qara keşişi gətirib, bir də aranı kəsən din hasarını. 

Ona görə səni mənə verməzlər deyib, öz sarı 

gəlininə. 

- Mən gözüm önünə qara keşiş əvəzi Minasyanı və 

oğlu Samveli gətirmişdim. 

- Bəs din çəpəri necə bizlər xristiyan, sizlər 

müsəlman. 

- Mənim dinim də, imanım da sevdiyim qız ola 

bilər. 

- Onda Minasyana xəbər eləyək, özü elçiliyini 

eləmək istəyir, özün də kimi istəyirsən gətirə 

bilərsən... 

 

*** 

 

Qızmar yay günlərinin biri. Otuz yaşını haqlamaya 

başlayan hələ gəncmi, yetkinmi, ahılmı olduğunu 

anlamayan bir Allah bəndəsi... Həmin kəlmələr 

zamanın kəsilməyən, eşidilən və eşidilməyən 

ahəngiylə həzin-həzin səslənir. Dünyanın Daşaltı 

adlanan bir küncündə Bədəlbəyi göz önünə gətirir. 

Həm də həmin gün nəhəng bir insan devi şəklində. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 65 

 

Bura, indiki ömrünə, gününə gəlib çatdığı da göz 

önündə canlanır. 

Şəhərdəki, onların mənzili üstəki atlant. Bu dəfə o 

da dünya atlantlarının ən nəhənginə daş devrinə 

bənzəyir. Birdən-birə həmin atlant daş əjdada kimi 

qabıq qoymağa başlayır. Yəni, daş atlant yumurtası 

parçalanır. İçindən də eyni ona bənzər Bədəlbəy 

çıxır. Taleyini götürüb ilk nəfəs kəsən yürüşünə 

başlayır. İldırımlı, yağışlı günü ani olaraq şimşək 

işığında canlanır. 

Yenə zamanın kəsilməz ahəngi eşidilir: az gedib, 

üz gedib, bir daş altından başqa Daşaltıya çatır. Orda 

bir cüt ala gözdə özünü qızdırmağa başlayır. Və 

qızdırır da... 

Varpetin həyətində məclis qurulub. Başda yenə 

Qarabağın qeyri-rəsmi erməni başçısı ətrafında 

erməni kimi gördüyü Varpet, İsrafil müəllim, arvadı, 

erməni kimi görmək istədiyi Bədəlbəy oturub. 

Varpetin qızı nəhayət ürəyincə öz nişan paltarını 

geyinib. Ömrünün-gününün ən gözəl çağına o da az 

gəlib, üz gəlib yetişə bilib. Gözəlliyində cilvələnə-

cilvələnə elçilərə şirin çay paylayır. 

Daşaltından çıxmış adam bütün bunları gercək bir 

yuxu kimi görür. Hərdən əliylə özünü yoxlayıb bir 

xoşbəxt bəndə kimi var olub-olmadığını bilmək 
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istəyir. Ürəyindən keçirdikləri də zamanın, kəsilməz 

ahəngiylə eşidilir: varam, varlığam, kövrək buluda 

çevrilirəm. 

Birdən bir hönkürtü məclisdəkiləri səksəndirir. 

Yuxumu, gerçəkmi yaşayan adamın səsində yasla-toy 

bir-birinə qarışır: kaş qara iqbal atam, qara 

mərməraltı yatan anam, Sizin nəsihətinizə qulaq 

verəydim. Vaxtında yolumu buralara salaydım. Onda 

arxamca xilasım üçün Moskvaya uçası 

olmayacaqdınız. Təyyarə qəzasıyla o dünyanıza 

çatmayacaqdınız. 

Bu gün elçiliyimi siz eləyəcəkdiniz. 

Çaylardan buğ qalxır. Həmin kəlmələr 

ətrafdakıların gözündə duman kimi görünür. 

“Yuxunun ən ayıq iştirakçılarından Minasyan” 

sözləriylə oğlanın sifətinə su səpmək istəyir: 

- Bunu şaş (dəli) bilməyin. Sevincindən dəli 

azarına düşüb. 

Sonra ərklə oğlanın nəmli sifətini sillələyir.  

- Ay dığa, özünə gəl, bu gündən kişi olursan. 

Haxçıx kimi ağlama, yoxsa Varpet sözünü geri 

götürər. Şusan da şirin çayları qabağımızdan götürər. 

 

*** 

 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 67 

 

Xankəndi. Kəbinkəsilən idarə Bədəlbəy yazıq-

yazıq Süsəninə baxır: 

- Bəlkə Varpet fikrini dəyişə, sizin familinizə 

keçməyəm. Ağzıgöyçəklər elə biləcək Şeyx Sənan 

kimi xaç taxmışam. 

- Onsuz da özün dediyin kimi əvvəlcə Şuşada, 

sonra da Bakıda binə salacağıq. Orda ikimiz də sənin 

soyadına keçərik... 

- Olsun, hələlik Varpet deyən olsun. 

Şahidlərdən biri, İsrafil müəllim dilini dinc 

qoymur: 

- Varpet bu dərənin ən insaflı adamıdı. Hələlik 

Minasyan deyən olur. allah bizim də Qarabağımızın 

da axırını xeyir eləsin. Şimal buludlarından 

ildırımlarından saxlasın. 

 

*** 

 

İl yarım sonra. 

İsrafillə Bədəlbəy Şuşa doğum evi qarşısında. Bir 

azdan şəfqət bacısı çıxır. 

- Süsənin nişanlısı kimdi? 

Bədəlbəy onun qabağına yüyürür: 

- Mənəm, nə xəbər? 

- Muştuluq sizdən, nurtopu kimi oğlunuz oldu.  
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Bir neçə saat sonra başqa tibb bacısı qapıda 

görünür: 

- İsrafilin həyat yoldaşı... 

- Mənəm, mənim mələk bacım... 

- Sizə də Hacıleylək bir oğul balası gətird.  

- Qaldı oğul balalarımıza ad yaraşdırmaq. 

- Ermənilərin acığına milli adlar fikirləşək? Sən 

müəllimsən, başını işə sal. 

- Məndən olsa məmləkətimizin şərəfinə birinin adı 

Azər, o birinkini Baycan qoyaq. 

- Bəyənilsin bunu fikirləşdiyinə görə, birincisini 

sən seç. 

- Oğul balan mənimkindən dünyaya br neçə saat 

tez gəldiyinə görə Azər olsun. 

- Qardaşı Baycanla hər ikisinin dünyaya qədəmləri 

mübarək olsun. 

…Uşaq rəsmi nəhəng bir yel dəyirmanı görünür. 

Altına uşaq xəttiylə rəsmin adı da yazılıb: 

“Zamanın çərxi”. 

Rəsmdəki yel dəyirmanının çərxləri canlanır və 

fırlanmağa başlayır. Dünyanın dörd küncündən eyni 

nəğmənin müxtəlif dillərdə avazı səslənir: 

Qoy həmişə günəş olsun. 

Mahnının möcüzəsiylə dəyirman şəkli üstəki 

günəş də canlanır, şəfəqlərini saçmağa başlayır. 
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Birdən şəkildəki günəşin qarşısını buludlar kəsir. 

Top, mərmi səsləri eşidilir. Dünyanın xəbər dalğaları 

işə düşür: Azərbaycanın Sumqayıt adlı səhərində 

məzlum erməni xalqının nümayəndələrini yerli 

türklər al-qana qərq ediblər. 

Ermənilərin hazırladığı fitnəkarlıq Sumqayıtda baş 

tutur. Qabaqcadan xəbərləri olsa da, məharətlə 

hazırlanmış fitnə-fəsadın qarşısı alınmır (Sumqayıt 

hadisələri ekranda canlanır). 

Sovetlərin rəhbərləri Azərbaycana ordu yeridir. 

Günahsız xalqı qanına qəltan edir (həmin hadisələrin 

icmalı da canlanır). Bütün bunlar əvvəlcədən 

çəkilmiş ssenari üzrə baş verir. Xocalı soyqırımı 

qarışıq. (O da canlanır.) 

Birinci Qarabağ müharibəsi başlayır. Azərbaycan 

torpaqlarının iyirmi faizi rus ordusunun köməyiylə 

zəbt olunur. 

...Doğma yurdlarından baş götürüb qaçanların 

axını görünür. Onların arasında Bədəlbəyin, İsrafilin 

də külfəti var. 

İsrafil Bakıətrafında qohumlarının yanında 

məhəllə evinə yerləşir. 

Bədəlbəy ata ocağında yenidən atlantın 

qonşuluğuna özünü çatdırır. 
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Şəhər mərkəzində Azər, ətrafında Baycan hər yaz 

bir buğda boyda böyüməsində olur. Hər iki uşağı 

ayrı-ayrılığını səməni arxasında Novruz şərəfinə 

məlahətli səslə oxuyan görürük. 

 

Ay səməni, saxla məni. 

 

Hər ikisinin də məlahətli səsi var. 

 

İllər keçir, səmənilər onları böyüdür, 

Yazlar Qarabağ bülbüllərinə döndərir. 

Bu dəfə hər iki uşaq mavi ekrandan boy göstərir. 

Diktor elan edir: “Qarabağ şikəstəsi” ifa edir ki, 

Qarabağ qaçqını və bülbülü – Azər və Baycan... 

 

*** 

 

Atlant qonşuluğundakı ailə illər keçdikcə 

Daşaltıda düşdükləri erməni basqısını unutmağa 

başlayır. Süsən görünür. Gözlərindən yaş süzülür. 

Bədəlbəy onu ovutmaq istəyir. 

- Deyəsən yenə doğmalar yadına düşüb. 

Gözlərindən Daşaltı Buzbulağının inciləri süzülür. 

- Şükürlər olsun ki, Bədəlbəy kimi dayağım Azər 

kimi göz bəbəyim var. İndi məni ancaq və ancaq 
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bülbülə dönmüş oğlumuz “Qarabağ şikəstəsi” 

oxuyanda ağlada bilir... 

Sözünün arxasını ürəyindən sızıltı kimi keçirir... 

Həmin an Şuşa dağları göz önünə gəlir.. onun yaz 

ağzı ayazı ürəyindən keçənləri səsləndirir: Özümü 

doğma kəndə. Doğmalarıma çevirir... On dörd illik 

həsrətimi təzələyir. 

... “Süsənin on dörd illik həsrətini” ondan betəri 

son qoyur. Tiflisdən ünvanlarına teleqram gəlir. 

Atamız can üstədi. Şuşanıyla da vidalaşmaq istəyir. 

Səni Tiflisə xalamızın evində gözləyəcəyəm. Özüm 

də geri gətirib Bakıya yola salacağam, qardaşın 

Telman. 

Çoxdan Atlantin bədliyini unutmuş Bədəlbəyi 

həmin teleqram yenidən onun altına salır, daşlaşdırır. 

Bədəlbəyin özü həmin an daş atlant kimi görünür. 

Kəlmələri də daş, qaya əks-sədasına bənzəyir. 

- Bu teleqram gələndən ürəyimdən qara qanlar 

axıdır. Bir tələ olub eləməsin. 

- Telman qardaşımdı – o mənə, doğma bacısına 

belə namərdlik eləməz. 

 

*** 
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Telmanla Samvel Şuşada kürd Həsinin aşxanasına 

araqlayır. Aşxananın adı nəzərə çarpır, “Həsi 

Asoyanın düxanı” Samvelin səsi eşidilir. 

- Stolumuza Həsi Aslanovdan bir şüşə də araq 

göndər... 

Həsi irişə-irişə arağı gətirir. 

- Bu nömrən bizə keçməz. Aşxananın “Həsi 

Aslanovun yeməkxanası” adını çıxarıb Cıdır 

düzündən Daşaltı çayına atdığını bu iki lələşin bilir. 

Daşaltı çayının suyu qədər içsək də bizdən araq pulu 

gözləmə, di qori... 

Sonra üzünü Telmana tutur: 

- Yəqin teleqramımız ünvanına çatıb. Tiflisdə çox 

ləngimə... Şuşanı gətir. Bacının başımdan bir tük də 

əskik olmayacaq. Məqsəd əlimizdən qaçmış 

Bədəlbəy Bədəlyanı tora salmaqdı. 

 

*** 

 

Atlant qonşuluğundakı mənzildə, ürəyindən qara 

qanlar axan ata, oğul... Hər ikisi qapqara kəsilmiş 

kimi görünür: ürəklərindən keçənlər and kimi 

səslənir. Bədəlbəyin Tibb Universitetini bitirərkən 

Hippokrat andı göz önünə gəlir. Həmin cavan elə göz 

önündə yaşlaşır, üz-gözünü tük basır. Bu dəfə bir ər, 
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bir kişi bir azərbaycanlı andı içir: Yenə bu daş 

altından çıxıb səni Daşaltı əsirliyindən qurtaracağam, 

Qarabağımızla bərabər… 

Azərin gözləri altı yaşında ikən ayrıldığı Daşaltı 

kəndinə dikilib. Oranın bir mənzərəsini xatırlayır. 

Yağışdan sonra teleqraf tellərinəçöl quşları düzülüb. 

Onlar silkinib qurulanmağa çalışır. Hələlik yağış 

susdurmuş bir nəğmənin notlarına bənzəyirlər.  

Göyqurşağı doğur, quşların dilini açır. Azərin andı 

həmin bəstənin müşayiəti ilə eşidilir: Ana həsrəti, ana 

Qarabağın əsarəti yağışım bitməyincə Qarabağ 

bülbülü kimi susacağam. Zəfər, vusal göy qurşağını 

doğarkən “Qarabağ şikəstəsi”ni oxuyacağam. 

Bədəlbəy yeni teleqram alır: 

“Şuşan avtomobil qəzasına düşüb. Xəstəxana 

çarpayısındadı. Kişiliyin çatır, özünü çatdır. Şikəst 

arvadını al apar”. Samvel. 

...Bədəlbəy oğluyla yolunu İsrafilin Bakıətrafı 

evinə salır. 

- Bir neçə günlüyə Azər sizdə qalsın.  

İsrafilə səfər məqsədini bildirir. 

- Getmə, Süsənə bu tələ elə sənə görə qurulmuşdu. 

 

*** 
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Bədəlbəy müstəntiq qarşısında. 

- Birinci dəfə Daşaltıya erməni olmağa getmişdin. 

Arzuna çatdın da. 

Sənədi Bədəlbəyin qabağına qoyur. 

- Bunun izahatını soyadımı dəyişən zaman 

vermişəm. Süsənlə evlənməyim üçün onların 

soyadına keçməyimi şərt qoymuşdular. Biz də bunu 

müvəqqəti hesab edib razılaşdıq. 

- İkinci dəfə də Ermənistandakı emissarlarınızın 

tapşırığı ilə yenidən ora getməyə hazırlaşdınız. Tiflis 

avtovağzalından qaytarıldınız. 

- Atasının ölümü ilə aldadıb yoldaşımı girov 

aparmışdılar... Məni kişiliklə imtahana çəkmək 

istəyirdilər. Süsən yolunda bunu etmək istədim. 

- Oğlunuzun erməni mətbuatında şəkillərinə baxın, 

Arçağın şərəfinə onun himnini oxuyur. 

Bu Bədəlbəyi özündən çıxarır. 

- Onda məni də, Süsənimi də, oğlumu da erməni 

asın, kəsin. Qoy belə bir ailə olmasın, olmasın, 

olmasın. 

 

*** 

 

Baş komandan xalqa müzəffər Ordumuzun yeni 

zəfərindən xəbər verir: Qəhrəman əsgərlərimiz 
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düşmənin gözləmədiyi bir səmtdən Daşaltı tərəfdən 

sərt qayaları, yarğanları yararaq Şuşaya daxil olmuş, 

misli görünməmiş qəhrəmanlıqla Qarabağımızın 

rəşadət, mədəniyyət zirvəsi Şuşanı düşməndən azad 

etmişdir.  

...Həmin müjdə sonrası onun Avropanın müfazıkar 

bir müxbiri ilə müsahibəsi göz önünə gəlir. Onun 

ikibaşlı sualına özünəməxsus soyuqqanlılıqla 

danılmaz dəlillər əsasında məntiqli cavab verir: 

Torpaqlarımızın iyirmi faizi işğal olunanda, Xocalı 

şəhəri xəritədən silinəndə, dinc əhalisi soyqırıma 

məruz qalanda harda idiniz. Adını çəkdiyiniz Minsk 

qrupu bizi otuz ilə yaxın arxayınlaşdırıb ermənilərin 

Qarabağda köç salmasına tarixi abidələri 

erməniləşdirməsinə xidmət etdi. Hətta 

torpaqlarımızın qeyri-şərtsiz qaytarılması barədə 

BMT-nin qətnamələrini də ləğv etdirməyə çalışdılar. 

Bizim səbr kasamız niyə doldu? 

Erməni lideri göz önünə gəlir. Özündən razı 

şəkildə söyləyir: 

- Qarabağ Ermənistandı, - nöqtə. 

...Qondurma Arçağın Prezidentinin inequrasiyası 

Şuşada keçirilir. Sərxoş ermənilər Üzeyirin 

Bülbülün, Natəvanın, Vaqifin abidələrini gülləbaran 

edir... 
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...N.Paşinyan, Z.Balayan, Androniklərin 

Hamazaspların ardıcılları Cıdır düzündə yallı gedir, 

Arçağın himnini oxuyur. 

...Yenə Baş Komandan görünür. 

Biz torpağımızda İkinci Erməni dövlətinin 

yaranmasına heç vaxt imkan verəməyəcəyik. 

Dəfələrlə söyləmişdik. Və nöqtə sahibinə nidayla 

cavab vermişdik.  

Qarabağ Azərbaycandır, - nida... 

 

*** 

 

Əsgərlər Şuşanın uca yerindəki tikililərin birinin 

damına Azərbaycanın üçrəngli bayrağını sancır. 

Əsgər səfi Azərbaycan himnini səsləndirir. 

Komandirlərdən biri dillənir: 

- İndisə Baş Komandanımızın sonuna nida 

qoyduğu kəlmələri səsləndirək: “Qarabağ 

Azərbaycandır”. 

 

*** 

 

Yavəri Şuşadakı Ordu generalına raport verir: “Bir 

erməni qadını sizinlə görüşmək istəyir”. 

- Axı onların hamısı qaçıb demişdiniz. 
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- Mühüm bir məlumat vermək istədiyini söyləyir. 

Üstəlik də Azərbaycan vətəndaşlığına keçmək 

istədiyini bildirir. 

- Gəlsin görək, o mühüm məlumatı nə olan 

məsələdi. Biz tərəfə keçmək istədiyinin də səbəbini 

söyləyib inandıra biləcəkmi?  

Qadın içəri girir. Bir anlığa Varpetin həyətindəki 

oğul toyu göz önünə gəlir. Bu Varpetin oğlu 

Telmanın böyründə oturan gəlindi. 

- Sizlərə naməlum bir qəhrəmanınızdan söz açmaq 

istəyirəm... 

Gəlin danışdıqca təcrübəli komandan onun 

gözlərinə baxır. 

- Həmin cavanın əslində ərim tərəfdən mənə də 

qohumluğu düşür. Ərimin bəxtiqara bacısı Şusanikin 

oğludu. 

- Demək anası sizlərdən olub. 

- Şusan udinlərin ağsaqqal Varpetin qızı idi. 

Vəzifə sahibi Minasyanın oğlunu bəyənməyib, 

sizlərdən bir kənd həkimiylə ailə qurmuşdu. 

General qadının səmimiyyətinə inanır: 

- Söylə görək, Vətən oğlumuza sahib çıxaq. 

 

*** 
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Stepanakert, hərbi prokurorluq. 

Arçağın hərbi prokuroru Samvel Minasyan, 

müavini Telman Bədəlyan növbəti azərbaycanlı əsiri 

dindirməyə hazırlaşır. Hər ikisinin sifəti bozarıb. 

Aralarında mübahisə getdiyi hiss olunur. 

- Bacımı istədin, tələ qurub gətirdik. Avtomobil 

qəzasında şikəst oldu... 

- Onun xətrinə Arçağın hərbi prokurorunun 

müavini oldun. 

- Sən də evlənəcəyəm demişdin. Şikəst olan kimi 

yaxanı çəkdin... 

- Onun ucbatından Şuşandan qabaq özüm ailə 

həyatında şikəstə döndüm. 

- Şuşanı bəhanə eləmə. Onun özünü mənsəbə satan 

sən Samvul oldun. 

- Mütləq yeni əməliyyatımıza başlamalıyıq. 

- Qurbanlıq qoç eləmək istədiyin baxım oğludu. 

Bacımın özü son günlərini yaşayır. 

- Bacın oğlu cəbhədə, bizim qurban gedən, 

qaraqaş, qaragöz erməni balalarından artıq deyil. Bu 

əməliyyat vətən yolunda, Böyük Ermənistan uğrunda 

olmalıdı. Yoxsa yenə illərcə türklərə nökərlik eləmiş 

udin damarın tutub... Özün bil, ya istefa ərizən, ya... 

Samvel zəngi basır. İçəri girən əsgərə: 

- Əsiri gətirin... 
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Üz-gözü göyərdilmiş azərbaycanlı balasını içəri 

gətirirlər. Samvel əsgərə çəmkirir. 

- Sizə deməmişdim, buna çırtma da vurulmasın. 

- Balalarını itirmiş valideynlər bu hala saldı, güclə 

əllərindən aldıq... 

Üzünü əsgərə tutur: 

- Oğul, səni qoruya bilməyənlər cəzalanacaq. 

Əsgərlərin müharibələrə də heç bir günahı yoxdu. 

Onlar Vətənləri uğrunda əmrə müntəzirlərdi, 

canlarını fəda edirlər. 

Üzünü Telmana tutur: 

- Sorğuna başla. Bacın oğlunun 

kəşfiyyatçılarındandı. Hal-əhvalını da tuta bilərsən. 

Telman sorğusuna Azərbaycan dilində başlayır. 

- Komandiriniz Azər Bədəlbəy oğludumu? 

- Bəli, mən elə bir komandirlə fəxr edirəm. 

- Atasının bizim erməni kəşfiyyatına xidmət 

etdiyindən yəqin ki, xəbərsizsən. Bədəlbəy Bədəlyan 

kəşfiyyatçı kimi illərdi böyük Ermənistana xidmət 

edib.  

- İnanmıram belə olsa belə, Azərin dönüklüyünə 

dünya-aləm yığılsa da, bizləri inandıra bilməz. 

- Bacımı, yəni arvadını Bədəlbəy ara qarışandan 

aradan çıxarıb. Hazırda Daşaltıda ata evindədi. 

İzinə düşülən kimi əri də qaçıb gələcək. 
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- Oğul atasına cavabdeh deyil. 

- Bizə, yəni ancaq mənə Azərin telefon nömrəsi 

lazımdı. Anasının can üstə olduğunu xəbər vermək 

istəyirik.  

Telman onun tərəddüd etdiyini görür. 

- Telefondan güllə atmayacağıq. Anası son kərə 

balasıyla danışacaq... 

Əsgər yumşalır. Komandirinin mobil telefonunun 

nömrəsini verir. 

Əsgər əsiri apararkən Telman tapşırır: 

- Bunu tək kamerada saxlayın. Öz payınızdan 

yeməyini verin. 

Sonra sorğusundan məmnun qalmış Samvelə üz 

tutur: 

- Azərlə telefonla danışacağam. Anası ilə 

görüşdürəcəyik. Amma kişi kimi söz ver ki, gəldyi 

kimi sağ-salamat da geri döndərəcəyik. 

- Eçməddin kilsəsinin xaçına and içirəm... 

 

*** 

 

Yenə general önündəki qadın görünür: 

- Azərlə telefonla mən danışdım. 

Yağışlı-şimşəkli, ildırımlı gecə. 
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- Azər can, anan can üstədi. Son dəfə ciyərparasını 

görmək istəyir. Öz Qarabağ bülbülünün “Qarabağ 

şikəstəsi”ylə dünyadan köç etmək istəyir. 

Telman özü cəbhə xəttində səni qarşılayacaq. 

Sonra da sağ-salamat yola salacaq. 

- Anamın səsini eşitmək istəyirəm... 

Xəstə ana göz yaşında boğula-boğula danışır. 

- Səsinə, nəfəsinə qurbun olum, oğul... 

- Mən də sənin göz yaşınla yoğrulmuş kəlmələrinə 

gəlirəm, ana, gəlirəm. 

Şusanın əlindən dəstək alınır. Oğluna deyə bilmir.  

- Gəlmə, oğlum, gəlmə. Bunlara erməniləşdirmək 

istədiyi bizim bütün udin kilsələri qənim olsun. Onlar 

səni sağ buraxmazlar... 

 

*** 

 

Azəri Telmanla evini bağışladığı Yeğiş qarşılayır. 

Onun Yeğişin maşını ilə Daşaltı kəndinə, rəhmətlik 

Varpetin evinə gətirirlər. Arada Yeğiş fürsət tapıb 

Azərə deyir: 

- Nahaq gəldin, ananla görüşən kimi bacarsan 

fürsət tapıb aradan çıx. Toresin dəyirmanın önündə 

səni gözləyəcəyəm. Maşınımla gətirdiyim yerə aparıb 

düşürəcəyəm. 
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...Anayla bala illər sonrası bir-birinə qovuşur, bir-

birinə sarmaşır. Sanki həmin an görünməz bir əl 

Telmanı cavanlıqda meyl saldığı kamana döndərir. 

Həmin an Telman nəhəng kamana bənzəyir. Aldadıb 

gətirdiyi, şikəst elədiyi bacısını göz yaşından islaq 

telləri də onun sinəsində kaman simlərinə bənzəyir 

və qəmli bir kaman avazıyla Telmanın vicdanının 

səsi eşidilir: Mən nə qələt elədim, nə qələt elədim... 

Əgər bu uşağın başına bir şey gəlsə Ağatlı kilsəsi 

üstəki xaçda çarmıxa çəkilməliyəm. Bəlkə elə 

gecəynən də geri qaytarım. Yeganə şahid Yeğişin də 

başına bir güllə sıxaram: Yeğişi öldürüb qaçdı 

deyərəm. 

Samvetin son sözləri qulaqlarında səslənir: 

- Yüzlərlə şəhid olan erməni cavanlarından artıq 

ha deyil, bacın oğlu... 

 

*** 

 

Minas Minasyanın kabineti. Katibə içəri girir: 

- Çağırtdırdığınız adamlar qəbuldadı. 

- Bir-bir qəbul edəcəyəm. Əvvəlcə o yalançı keşiş 

gəlsin. 

Sir-sifətdən mömünə oxşayan adam içəri girib 

məsumluğunu bir az da artırmağa çalışır: 
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- Yalandan irişib-qırışma, bunları gedəcəyin yerə 

saxla. Səni bilirsən türmədən niyə buraxdırmışıq? 

Yazıq-yazıq çiyinlərini çəkir. Üstəlik xaç çəkib 

dua da oxuyur. 

- Elə bu mahir oyunbazlığına görə. Yenidən keşiş 

əlbisəni geyinəcəksən. Özü də dünyanın mərkəzi 

sayılan Parisə YUNESKO-nun qərargahına 

yollanacaqsan. Həmin təşkilatı tanıyırsan? 

- Sənədlərim arasında onların fəxri səfiri olduğum 

kitabçam da var. 

- Demək tanıyırsan. Bu albomu götür, bu ünvana 

gedəcəksən. Burdakı abidələrin, bizlərə, bizim udin 

ermənilərinə məxsus olduğu barədə möhürlü, imzalı 

sənəd alacaqsan. 

Minasyan üzünü də, səsini də sərtləşdirir. 

- Bizim adamımız ordakı məmurlar üçün heç bir 

şey əsirgəməyəcək. Tapşırığı bacarsan, səni erməni 

filmə aktyor düzəldərəm. Pulları götürüb əkilmək 

istəsən, çarmıxa çəkiləcəksən. 

Gələnlərin hamısı növbə ilə tapşırıq alır. 

- Dağıstana gedəcəksən. Sadvalın bir neçə fəalıyla 

Bakıya yollanacaqsınız. Ordudakı ləzgilər arasında 

anti-türk təbliğatı aparacaqsınız. Təlimatlar, 

vərəqələr bu qovluqdadı. 

- Sən Tiflis ermənilərindən dəstə düzəldəcəksən. 
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- Sən siyahıdakı silahları alıb təcili ölkəyə 

çatdıracaqsan. 

- Sən kürd mücahidləri arasına gedib yeni 

qüvvələrlə qayıdacaqsan. 

- Sən Rusiyadan ehtiyatda olan usta komandirləri 

şirnikdirib ölkəıyə gətirəcəksən... 

 

*** 

 

Bədəlbəy məhkəmə qərarıyla istintaq bitənə kimi 

həbs olunur. Üstəlik hökmü oxuyan çeşməkli hakim 

qadının tikanlı sözləriylə də cəzalanır. Məndən olsa 

sizin kimilərə Vətənin bu günümdə yüzlərlə 

cavanlarımızı şəhid verdiyimiz zamanlarda ölüm 

hökmü oxuyardım. 

Arxasınca deyilən kəlmələr, kəməndə dönüb 

boğazına keçir, ürəyindən keçirir: Sizin verə 

bilmədiyiniz cəzaya özüm-özümü çatdıraram.  

...Həbsxana rəisinə xəbər verilir. 

- Yeni gətirilən dustaq özünü asmaq istəyib. 

- İki daşın arasında kəndiri hardan tapıb. 

- Bizim həkimlə tanış çıxıb. O verməmiş ola. 

- Rəşad insanları öldürməyə yox, yaşatmağa 

Hippokrat andı içib... Nə isə, hər halda yaxşı 

qurtarmışıq. Xilas eləyənin cəzasını yüngülləşdirərik. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 85 

 

- Kəndir özü onun ağırlığına dözməyib. Özünün 

də, bizim də işimizi yüngülləşdirib. 

*** 

 

Daşaltı dəyirmanı ətrafı. Yeğiş havalı-havalı gəzir, 

danışır: 

- Harda qaldın, ay yazıq bala. Onların dəyirmanı 

gözündən diri düşüb ölü çıxacaqsan. 

*** 

 

Ana-bala bir-birinə sarılı qalmağındadı. Telmanın 

arvadı (general önündəki qadın bu dəfə gözü yaşlı 

görünür): 

- Belə anam belə baladan ayırmaq istəyənlərə kilsə 

də, məscid də qənim kəsilər. 

Azər anasının varlığının soyuduğunu hiss edir. Son 

taqətiylə son kəlmələrini deyir: 

- Özünü oda atıb gəldin, üstümdə “Qarabağ 

şikəstəsi”ni oxuyarsan, mənim Qarabağ bülbülü 

balam... 

 

*** 

 

Samvel Şuşa türməsinin rəisinə göstəriş verib – 

əsirlərdən ipə-sapa yatmayanlarını günortaya yaxın 
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türmə maşını ilə Daşaltıya göndər. Qoy onlar 

qəhrəman hesab elədikləri kəşfiyyat komandirlərinin 

biz tərəfə keçdiyini gözləriylə görsünlər. 

Əlavə edir: 

- Talış, kürd, ləzgi əsirlərdən də götür. Bir 

zamanlar əkinçi olmusan. Onların ürəyinə şübhə 

toxumları səp. Türklərin onları Vətəndən yetim 

qoyduqlarını başa sal. Böyük Ermənistanın onlara 

Muxtariyyət verəcəyinə inandır. 

 

*** 

 

Varpetin həyəti. İçəridən qadınların ağlaşması 

eşidilir. Bir azdan Telman arvadını çağırır: 

- Dil deməyi yığışdırsınlar. Növbə oğlunun olacaq. 

Bacım istədiyi mahnını oxuyacaq. 

Həyətdə sazəndələr yerini alıb. Bu həndəvərin 

məşhur kaman ustası Nevton, tarzəni Ruben, 

balabançısı Tatoves. Bir stola bir dəf qoyulub, Azər 

üçün nəzərdə tutulub. 

Darvaza önündəki türmə maşınının pəncərələrinin 

dəmir barmaqları arasından həyət görünür. Onları 

gətirən nəzarətçi danışır: 
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- Gözünüzü açıb bülbül kimi ötəcək komandirinizə 

baxın. Ondan nümunə götürüb elə bu kənddə ikən 

inadlarınızı qara daş kimi Daşaltı çayına atın. 

Samvel başçının dəstəylə, ikinci mərtəbədən həyəti 

seyr edir. Kənd camaatı axışıb gəlir. Ev səmtindən 

arvadlar, darvazanın iki səmti hasar dibindən kişilər 

ən qəmli bir tamaşaya, ana-bala vidasına göz və 

qulaq kəsilməyə hazırlaşır. Telman səsində saxta 

hüzn dillənir: 

- Bacım Madar balasının onu axirət dünyasına 

sevimli nəğməsiylə yola salmağını vəsiyyət eləmişdi. 

Damarlarımda bizim qanımız axan balası da hər şeyi 

gözü altına alıb, doğulduğu kəndə gəlib çıxdı. İndi 

anaya balasının nəğməli vidasının şahidi olacaqsınız. 

Canlı hüzn heykəlinə bənzəyən bala həyətdə 

görünür. Arvadlar özünü saxlaya bilməyib yenə 

ağlaşma qurmaq istəyir. Matəmə qaraniyyəti, əlləri 

ilə dirişorluq eləyən Telman onların dilini qıfıllaya 

bilir. Yer-yerdən zənən səsləri eşidilir. 

- Yazıq, yetim bala... 

- Can, can, balik can... 

Azər yerini alır, Sazəndələr ifasına başlayır. Türmə 

maşınındakılar deyinməyə başlayır. 

- Satqın köpəyoğlu. 

- Haram olsun sənə ana südü. 
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Yaxşı ki, Azər ifasına tələsmir. Musiqiçilərə pıçıltı 

ilə əl saxladır: 

- Əzizlərim, məni bura anama görə dəvət edənlər, 

sağ-salamat geri dönəcəyimi vəd eləmişdilər. Amma 

onlar ildırım sürətiylə vətən xaini obrazımı 

yaratdılar. Geriyə yolumu kəsmək istədilər. Hazırda 

atamın özünün də erməni kəşfiyyatçısı kimi 

Azərbaycanda olduğunu söyləyib böyük 

Ermənistanın əsgəri olmağımı istəyirlər. Bilməyinizi 

istəyirəm ki, mən öz anamın, ana Vətənimin balası 

olaraq qalacağam. Anama da, mənə də bacarsanız 

haqqınızı halal edin... 

Samvel dodaqlarını çeynəyir. Əzik-üzük kəlməsi 

eşidilir: Şan dığa (it oğlu). 

Kişilərin, arvadların hüzn xoru iki dildə bir 

kəlməni söyləyir: halal olsun. 

Bircə Yeğiş bir az uzun danışası olur: 

- Heyif, səni gecəykən geri döndərə, borcundan 

çıxa bilmədim. 

“Qarabağ şikəstəsi” yenidən səslənir. Ana yanğılı 

bala oxumağa başlayır. Oxuması dağı-daşı yandırır. 

Musiqinin möcüzəsiylə anasını əcəlin əlindən almağa 

çalışır. Həmin an Daşaltının sarp qayaları mavi 

alovla yanan görünür. Azərin gözündəsə anası 

canlanır. Oğluna yaxınlaşıb alnından öpür: 
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- Can bala, Bədəlbəyimdən də, səndən də Şuşa 

dağları qədər razı qalıb Qarabağıma qovuşuram. 

Məni ona Azər balamın şikəstəsi qovuşdurur. 

Türmə maşınından səs partlayışı qopur: “Qarabağ 

Azərbaycandır”. 

Samvel özünü saxlaya bilmir. Mərəkə arasındakı 

adamlarına bağırır. 

- Güllələyin bu nəğməni, onun ifasını güllələyin, 

güllələyin. Susdurun bu səs silahını. Qoymayın bu 

şikəstə Dağlıq Qarabağa yayılsın. Əsgərlərimizin 

ruhunu şikəst eləsin... 

Güllələr bir ömrün, bir nəğmənin son notları olur. 

Həyət başdan-başa ağlaşma məkanına çevrilir... 

 

*** 

 

General önündəki gəlin. 

- Son kərə vəsiyyətini də eləmişdi. Azər bala: 

Bizimkilər gələndə onlara deyin ki, məni uğrumda 

canından keçən Baycanın böyründə dəfn etsinlər. 

Ziyarətimizə gələnlər şəhid Qarabağ bülbüllərinin 

səsini eşitsinlər. Həm də görsünlər ki, biz bir can 

idik, məzarımızla da birləşib bir can, - Azərbaycan 

olmuşuq.  

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 90 

 

...Yan-yana iki məzar görünür: Azər, Baycan 

məzarı. Baycanın əsgər paltarındakı beş yaşlı oğlu 

səslənir: 

- Qarabağ Azərbaycandı. 

Onu bayraq kimi qaldıran Bədəlbəy dillənir: 

- Torpağı Azər, Baycanlı ölkənin Qarabağı əlbəttə 

Azərbaycandı… 

Bu səs Azərbaycan boyda əks-sədasın verir.  

Baş komandanın, azad olunmuş şəhərlərə bayraq 

sancan əsgərlərimizin, xalqın böyüyünün, kiçiyin 

dodaqlarından səs atəşfəşanlığına çevrilir. 

- Qarabağ Azərbaycandı! 

 

SON 
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Əsrlər, əsirlər yallısı 
 

 

Görə-görə gəldiyim, ağrıları, doğruları 

alınlarından oxumağa çalışdığım adamlardandı 

yazdıqlarım. Onların "Rəngli günlər"indən, "Boz 

aylar"ındandı sonuncu nəsr kitablarım. "Əsirli 

əsrlər"i də yazıçı sınağıma hazırlamışam. Kitaba 

adını qondurmuş romanı hekayət məcrasına 

görə ən uzaq mənzilli hesab etmək olar. Özünü 

Adəm, Həvva dövrünün nübar bəndəsi hesab 

edən Əlbəndənin həm yaşadığı, həm də 

yaşamadığı bir ömür Qazançı dağının 

bulaqlarından irmaqlanıb bu günümüzə gəlib 

çatır. 

Bu da ondan bir parça... 

(Tam axarına qoşqu amacıyla) 
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Bu dünya aldıqca nəfəsindi, qaldıqca 

qəfəsindir. 

 

Mövlanə Cəlaləddin Rumi 

 

Biri varmış, biri yoxmuş, Çeyrançölün kəndləri 

çoxmuş, biri də ucqarındakı Yuxarı Əskipara 

imiş. 

Biri varmış, biri yoxmuş, həmin kəndlərin 

yeniyetmələri çoxmuş, biri də Yuxarı Əskiparalı 

Əlbəndə Bəndəroğlu imiş. 

Və bu dünyanın içi Ceyrançöl qarışıq obaları, 

oymaqlarında dünyanın İbtidasından qalmış, 

insan əli-ayağı dəyməmiş yerləri çoxmuş, 

onlarında bir parası yuxarı Əskiparanın bəxtinə 

düşübmüş. 

Və yenə, bu dünyanın hər eli-obasında yaşından 

qabağa getmiş yeniyetmələr çoxmuş, onlarında 

biri (bəlkə də yer kürəsi üzrə birincisi) Yuxarı 

Əskiparanın bəxtinə düşübmüş. 
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Həmən, kürə birincisi hesab edilə bilən 

Əlbəndənin kəndlərinin üst tərəfində, Qatır 

körpüsünün üst yanı qoşa dağdağan ağacı 

altında dünyasının iki səmtinə (dünənlər 

dünəninə və sabahına) boylana bildiyi yer 

varmış. Onlardan dünənə səmitlənəni Coğaz 

çayının sal daşları, qayaları arasından axtığı 

tərəfdən, camaatın Qala kəndi adlandırdığı, 

Qazınax şəhərinin qədim xarabalarına doğru 

uzanırdı. Həm də əvvəlini ot-alaf basmış, 

sonrasını kol-kos keçilməz etmiş bir c\ığırla. 

Sabahlar sabahına gözünün yolu Qatır 

körpüsündən keçib böyük karvan yoluna 

qovuşurdu ki, o da əsrlərcə Qala kəndinin 

karvanlarını dünyanın hər səmtinə apara 

bilmişdi. 

Qoşa dağdağanın, həmin ocaq ağaclarının altı, 

əslində Əlbəndənin yaşadığı ömürlərinə səyahət 

meydanı idi. (dünyanın əvvəlindən indisinə kimi 

yaşadığını hesab edir, bundan sonra da öz 

süsən-sünbül eşqinə qovuşana kimi bu ağ-qara, 

qarı dünyasına gəlib-gedəcəyini düşünürdü). 
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Əlbəndə hər ötənlərə boylanışı sonrası, həmin 

ömürlərdən (yəni, dünyanın əvvəlindən) 

zamandan özünü qoruya bilib əmanət kimi 

qalmış yadigarları da ziyarət edirdi. 

Coğazın arasıyla axdığı sarp daşların çoxu 

Adəm dövründən qalma idiki zamanın yağmuru, 

ildırımı üzərlərində bir az əl gəzdirə bilmişdi. 

Onların çoxunu öz məlum və naməlum 

heykəltəraşı yeliylə, seliylə, zəlzələsi, 

vəlvələsiylə yonub, yonqarıb, adam, at, quş 

şəklinə salmışdı. 

Hər dəfə də belə səhayətləri sonrası yuxusunda 

yaşadığı ömürlərin birinin içinə düşür, nakam 

ölümlərinin biri sonrası qantər içində oyanıb 

xeyli müddət özündə ola bilmirdi. 

Gözünü harasa dikib həm canlı, həm cansız 

bəndəyə bənzəyən Əlbəndənin həmin görkəmi 

ata-anasına divan tuturdu. Ana əllərini dizinə 

döyə-döyə sanki özünü körükləyib gözündən 

nəmli qığılcımlar çıxarırdı. Atası dözə bilməyib 

ayağını eşiyə qoyur. Ordan özünü Qazançı 

dağına tutub çiynindəki dağların ağırlığından 

qurtarmağa çalışırdı. Dilinə gətirməyə cəsarət 
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eləməyib ürəyindən keçirirdi. (Üzünü Qazançı 

dağına ona görə tuturdu ki, onu bu həndəvərin 

müəqddəs dərgahı hesab edirdi. Ona elə gəlirdi 

ki, insan məskənlərinin ətrafında dağları Allah-

təala ona görə yaratmışdı ki, vaxtaşırı növbəylə 

onların birinin qaşından boylanıb bəndələrindən 

hal-əhval tutsun). 

- A böyüklüyünə qurban olduğum, bizə yüz 

nəzir-niyaz əvəzi bir oğul balası verdin, onu niyə 

bu hala saldın? 

Əlbəndəmizin əlini çatılayıb Şəkərin 

dəlixanasına aparıb salmamışdan yolunu bir 

Qazançının başına sal, bizə də nəzərini salıb 

rəhmini, əskik eləmə... 

Ocaq dağdağanların altında Əlbəndə kənd 

adamlarını da gözündən keçirirdi. (Hər dəfə 

nəzərində içərilərini öyrənib, bilmək istədiyi 

adamlar olurdu). Oğlana elə bil belə bir 

görücülük verilmişdi. O kənddə sirr kimi qalmış 

olayları çözələyir, onların arxasında gizlənmiş 

gerçəyi görmək istəyirdi. Demək olardı ki, hər 

dəfə də bunu bacarırdı. Ən son birdən-birə azar-

çor tapıb ölmüş pəhləvan cüssəli islamın ölümü 
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onu yandırırdı. Axır ki, həmin sirin yumağının 

ipliyi əlinə keçdi. İslam, Laxvan qarının 

cəbhədən qara kağızı gəlmiş Cahadla alma 

yapısı bir-birinə bənzəyirmiş. 

Yuxarı Əskiparanın yeniyetmələr arası 

çoxbilmişlərin dünya birinciyi hələ elan 

olunmamış evladının xüsusi istedad sahibi 

olduğundan kənd camaatının başda Müsəllim, 

ayaqda alasəy Temi olmaqla hamının dalağı 

sancmışdı. Bu dupduru gözlərində az qala 

güzgülənmək mümkün olan uşağın sabahından 

camaatın xeylisi ağız dolusu danışmış bir ikisi 

də ağız büzməli olmuşdu. Ağzı xoş sözlərlə belə 

doldurmuşdular. 

- Bu uşaq ayağını Bakıya qoyun kimi, elm alıb 

kəlləsiylə ən kəllə alimləri heç buynuzlamayıb 

yerinə keçəcək. 

Ağız büzənlərin (yəni Dəli Səmədin, ciğan 

Rəfinin, Cadı Laxvanın) dodaqlarından qara 

suya bənzər həmən kəlmələr süzülmüşdü. 

- Çoxbilmişlər dimdiyindən cələyə düşür, bunun 

da axırı Şəkərin dəlixanası olacaq. 
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Yeniyetmə Əlbəndə dünyanın bütün ağzını 

xeyrə açanları, onlara ağız büzənləri qarışıq 

bütün əhalisini yarandıqları gündən yer kürəsinin 

əsirlərcə əsirləri hesab edirdi. Özünü də 

dünyanın ilk sakinlərindən sayırdı. Ona elə 

gəlirdi ki, yaradan onun yaddaşını cümlə bəşər 

əhlininki kimi söndürməyi unutmuşdu. Həmin 

unutqanlıq hesabına da Adəmdən atası Bəndərə 

qədər bu qoca sayılan dünyanın bütün 

dövrlərində yaşamış, hər dəfə də cavan yaşında 

ömrüylə vidalaşmışdı (Bir\cə təsəllisi o ola 

bilmişdi ki, hər ömründə bir yaş qabağa gedə 

bilmişdi. Elə bu inkişafına görə də ona uyğun öz 

andını içmişdi. Öz məhəbbətimə qovuşana 

qədər bu dünyaya gələcəyəm). 

Əlbəndə həmin mətləblərini çinadanında 

saxlayıb, özünü Şəkərin dəlixanasından 

saxlamağa çalışmışdı. Bircə özünün başqa bir 

vergisindən yeri gəldikdə özünün müdafiəsi 

üçün istifadə etmişdi. Həmin istedadının ilk 

hədəfi biologiya müəllimləri Dəli Səməd olmuşdu 

(ona ağız buranların ən savadlısı). 
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Müharibə başlamasaydı Səməd Əmiraslan 

oğlunu da həkim xalatı üstən əsgər paltarı 

geyindirilməsə idi bəlkə də adının qabağına heç 

dəli adı da qoşulmayacaqdı. Moskva Tibb 

İnstitunu fərqlənmə diplomu ilə qurtarmış 

qafqazlı balası elə orda öz alimliyinə 

qovuşacaqdı. Bütün kəndin ağzını həyatın az 

qala dəli azarına saldığı adamdan bir məlumat 

düşmüşdü, əsirliyi zamanı faşistlər onun 

peysərinə nemes xaçının damğasını vurublar. 

Yuxarı Əskipara şagirdləri də hərdən dərs 

zamanı Səməd müəllim onlara arxa çevirən 

zamanlar ayaq üstə qalxıb onun peysərinə 

boylanırdı. Axır günlərin bir günü uşaqları 

"cinayətləri" üstə tuta bildi. (Kişi təkuşaqların 

deyil kənd camaatının da onun boynunu 

marıtladığından xəbərdar idi və bundan 

bezmişdi) Əlinə düşən fürsətdən istifadə  edib 

hirsini gülbeçələrin üstünə tökdü. 

- O xalası göyçəklər, siz də boynumda xaç 

görmək istəyirsiniz? 
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Sonra eləməyib tənbəllik köynəyini soyundu. 

Peysərini şagirdlərə bir-bir göstərməyə tənbəllik 

eləmədi. 

- Baxın, qarov gözlərinizə su verib baxın... 

Ən sonda da Əlbəndənin qabağına gəldi. 

- Sənin ki, gözlərin adamın bu tərəfindən o biri 

yanını görür. Sən niyə onlara ağıl verməkdən, 

özün də mırrol pişiyə dönmüsən... 

Əlbəndəni qulaqlayıb sinifin ortasına çıxardı. 

- Bu bürüşük gədəni mən ağıllı kamallı bilirdim. 

Bu gündən onun da tərbiyəsinə krest 

qoyacağam. Bunun kirmiş-kirmiş saman altdan 

su yeritdiyini hiss eləmişdim.   

Həmin an Əlbəndənin çoxdan gözü düşdüyü 

sinif yoldaşı qızda idi. Müəllimin kəlmələri onun 

da üzgözünü gülüşə çəkmişdi. 

Tovuzun gözü qabağında gülünc vəziyyətinə 

düşməsi Əlbəndənin mənliyini zədələmişdi. 

Bəlkə də zədəsi hələ qaymaqlamadığından hirsi 

soyumuş Səməd müəllimə cinadanınkıları 
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boşaltmalı oldu. Halbuki Səməd müəllim özünə 

sığışdırıb şagirdindən üzr istəmək istəyirdi. 

- Allah Hitlerin evini o dünyasından da yıxsın. 

Müharibə beynimi silkələyib. Hərdən şüuruma 

yox, əlimə güc verdirir. İstədim hamınız bilə, 

kəndlə bir eləyəsiz ki, boynumda nemes xacı 

yoxdu. 

Bax Tovuzu gözü önünə gətirdiyindən Əlbəndə 

sözünün qabağını kəsə bilməmişdi. 

- Boynunuzda olmağına nemes xaçı olub. Onu 

Məşə Səttar hamamında, elə Məşə Səttarın 

özünə bir toğlu bahasına pozdurmusuz. 

Bu sözlər cəbhədə düşdüyü partlayışdan da 

qulaqbatıran olmuşdu. Kişinin ayağı altdan yeri, 

başı üstən göyü qaçırmışdı. İkinci dəfə 

kantuziya keçirməmək üçün özünü 

qabağındakının cazibəsindən qurtarıb, 

uzaqlaşmışdı. Həm də beynindən keçirə-keçirə. 

Bu köpəyoğlunun ayaığı hələ Quru dərədən o 

yana düşməyib, onları hardan bilir? Qoyunu 

ciğan Rəfiyə gətirmişdim, bəlkə o, Məşə 

Səttardan söz-söhbət qoparda bilib (Amma nə 
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Məşə Səttar bir ciğana sir verər, nə də o bu 

alapaça uşağa söz qandırar. Olsa-olsa Səmədin 

kölgəsini qılınclayan Qareykəyə deyərdi. O da 

eşidib-bildiyilə onun adını kösövdən betər 

qaralayardı ciğan Rəfidən oğurluq qoyun 

aldığının (yarı qiymətə başa gəldiyindən) və 

Əlbəndəni qoyun kimi qulaqladığının 

peşimançılığını çəkdi. Cigan Rəfinin 

yeməkxanasında zoğal arağı içib onun gözünə 

baxmaq istədi. Yol boyusa gözünə kəndlərinə 

faraş meyvə satmağa gələn məzəmlinin asma 

tərəzisini gətirdi. Hər ikisinin, Əlbəndəylə, 

Rəfinin qurtdanquşluğunu çəkməyə başladı. 

Rəfinin tərəzi gözünü Əlbəndəninki basıb göyə 

qaldırdı. Uşağın könlünü əməllicə alıb, 

İskəndərinkivari buynuzundan zurna 

çalmayacağına arxayın olmaq istədi. Başa 

düşdü ki, yoxsa səhərə kimi gözləri gecədə 

kotan əkəcək. Yolunu Bəndəroğlular tərəfə 

saldı. Müəllimi qarşısında nəhəng ilan kimi dil 

çıxaran gördüyündən Əlbəndə yumşaldı. Və 

onun payıza dönmüş sifətinə sözləriylə su səpdi. 
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- Arxayın ola bilərsiniz. Bundan heç ən 

simsarlarım - dədəm, cijim də xəbər 

tutmayacaq. 

- Demə adının qabağına dəli kəlməsi 

yapışdırılmış. Səməd müəllimin hissiyyatı güclü 

imiş. Elə səhərisi sinifdə dərsindən qabaq 

üzürxahlığına başladı. 

- Hamınız qarşısında, müəllimə yavaşmayan 

hərəkətimə görə Əlbəndə baladan üzr istəyirəm. 

Həmin an hər ikisinin, Səməd müəllimin də, 

Əlbəndənin də gözləri Tovuza dikilmişdi. Və hər 

ikisi də rahatlanmağa başlamışdı. 

...Əlbəndəyə ağız büzənlərin ikin\cisi Laxvan 

qarı idi. Dərman Məhəmmədin sağlığında onun 

ev-eşiyinin təmizliyi qayğısına qalıb dolanışığını 

yola vermiş bu arvad rəhmətliyin təbabət 

sahəsində tökdüklərindən az-maz yığışdıra 

bilmişdi. Ərinmi, madar oğlunu müharibədə itirib 

dam altda yiyəsiz, köməksiz qalandan sonra 

Laxvan qarı içində Dərman Məhəmməddən 

yığışdırdıqları olan bağçasının ağzını açmağa 

cəsarət etmişdi. Qonşusu Tünəkə Abdulla 
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ayağını kərəntinin ağzına verib özündən gedən 

zaman qarı dadına çatmışdı (Həyətinin otunu 

çatdığı zaman kərəntisi daşa ilişib ağzını yazığın 

ayağına çevirmişdi. Quş ürəkli kişi də qanının 

fışqırdığını görüb gözünü yummuş, özünü 

itirmişdi). 

Arvad əski yandırıb kişinin yarasına basmış, 

qanı kəsəndən sonra da yaranın üstünə 

Hasanağanın otundan bir xeylisini döşəmişdi. 

Kişini özünə gətirəndən sonra əvvəl bal şərbəti, 

sonra da bəhməz içirdib, itirdiyi qanın yerini 

doldurmağa başlamışdı. Bütün bunları eləyərkən 

rəhmətlik Dərman Məhəmmədi gözünün 

qabağına gətirib, rəhmətlərinin də ağzını 

açmışdı. 

Abdullanın çaldığı zurnanın sədası tezcə şenliyə 

yayılıb qarının əlinin sayalığından xəbər 

vermişdi. Müsəllimin Laxvan qarı barədə 

dedikləri dişi-başı ağrıyanları arvadın qapısına 

tərəf istiqamətləndirmişdi. 

- Rəhmətlik Məhəmməd, peyğəmbər evladı kimi 

bir şey idi. Ayağını uzadandan sonra çörək 

verdiyi dul arvadın yəqin ki, ağzına qurd 
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düşməsini istəməmişdi ucundan, qulağından 

sənətindən onun da qulağında yuva salmışdı. 

İkinci dəfə yorğan-döşəkdə qalmış Hasan 

ayağa,  şöhrətini də dağ başına qaldırmışdı. 

Əslində həmin müalicəsi də öz başına gələnlər 

hesabına baş tutmuşdu. Dərman Məhəmməd 

günlərin bir günü Laxman arvadın belinin 

tutuldutunu görəndə köməyinə çatmışdı. (Özünü 

naməhrəm bilib hazırladığı əlacı onun belinə 

sürtmək istəməmişdi.) 

- Ala bunu bir təmiz əskiylə belinə sürtərsən. 

Düzdü bir az arıvuran təhər acışdıracaq, amma 

ağırlığın, uğurluğunu çıxaracaq. 

Nə yaxşı Laxman soruşmağa ərinməmişdi. 

- Bu nədi əmi, qapqara zəqqutun kimi. 

- Vərə mumudu, arıların iynələrini içinə döşürüb. 

Sonra Laxvan arvada bir qurud boydasını da 

verib söyləmişdi. 

- Ağrın təzələnib eləcə özündə hazırlaya 

bilərsən. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.              Qarabağ Ģikəstəsi 105 

 

Burda bir az sözünə ara vermişdi. Bütün şenlik 

Laxvanın əri Yaşılbaş Müsünün 

kefkomluğundan xəbərdar idi. Elə ürəyini də içki 

yatırtdı. 

- Bu mumdan bir azını arağın içində əridib belinə 

sürtərsən. 

Həmin vərə mumundan da bir xeylisi 

boxçasında, qaydası da başında, yaddaşında 

qalmışdı. Elə Dərman Məhəmmədin özünü gözü 

qabağına gətir-gətirə, sözlərini qulaqlarında 

cingildədə-cingildədə özünü ayağa qaldırmışdı. 

Əlbəttə ürəyində kişiyə rəhmət oxuya-oxuya. İlk 

müalicəsində Abdulla kişi həyətinə iki anaş 

toyuq buraxmışdı. 

- İkisi də yumurtadan kəsilən deyil. Gündə iki 

yumurta ürəyinə qut ola bilər. 

Kişinin əli yüngül olmuşdu. Diriliyinə paypüşün 

ağzı açılmışdı. 

Sonralar camaat bu qarıya göylərdən vergi 

verildiyinə də inanıb hər dərdə ondan dərman 

istəmək fikrinə düşmüşdü. Pay-püşlə özünü 
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tutduğundan sonra tamahı da ona güc gəlib 

əlləm-qallam işlərə əl atdırmağa başlatmışdı. 

Oğlunun dəli azarına düşəcəyindən qorxub 

Laxvan qarını onun üstünə gətirmişdilər. Elə 

yeniyetmə Əlbəndəylə cindar arasında Səhlədər 

uçandan betər uçrum da həmən zamandan 

başlamışdı. Onun cinlərini hürkütməyə gəlmiş 

qarı oğlanın gözündə cin sifətində görünmüşdü.  

Yenicə gözlərini ötən günlərindən çəkib, bu 

gününə döndərmiş Əlbəndəni, laxvan qarını 

görəndə elə bil cin vurdu. 

Qışqırtısından ağzıdualı anası da, çibişdanı 

dualı Laxvan qarı da az qala dualıq oldu. 

- Bu Əskiparamızda Laxvan cildinə düşmüş, 

içində əqrəb gizlənmiş Mələksimə qarını tezcə 

gənidin. Yoxsa onun içindəki ilan-çayanlara 

qurban etdikləri islamlardan Mal meydanında 

car çəkəcəyəm. 

Hər iki arvad ağızlarından "bismillah" kəlmələri 

tökülə-tökülə qapını üzlərinə ələk elədi. 
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Əlbəndənin işlətdiyi İslam kəlməsi Laxvan 

qarının dalağını əqrəbdən betər sancmışdı. 

Dalağının qanını kəsmək üçün, tüstülənə-

tüstülənə əski yandırmağa tələsdi. Yol boyu 

ürəyindən keçirə-keçirə: 

- Bu vurğun vurmuş dəbərə göz, dəmbərçək 

gədənin ağzından çıxan İslam kəlməsi nə idi? 

Həva müəllimə onu oğlunun üstə ikinci dəfə 

gətirmək istəyəndə yanını çəkəsi oldu. 

- Kənardan-kənara işimi görəcəyəm. Oğlunun 

qəsdinə duran əcinələr əcinəsi qara 

Mələksimadı. Onun hələm-hələm cadısından 

qurtaran olmur. Bu günlər tifili eşiyə-bacaya çox 

elə buraxmayın. Hər tərəfdə Mələksimanın 

vurğunu var ki, onu vura bilər. 

Laxvana həvvanın dilağızı və gətirdiyi fərə eyni 

vaxtda səsləndi. 

Bir neçə gün sonra Əlbəndə növbəti Coğaz çayı 

boyu keçi damına səfəri zamanı büdrəyib 

ayağını möhkəmcə zədələdi. Ocaq 

dağdağanlara qədər sürünə-sürünə bitəhər 

özünü yetirə bildi. Ordan onu Çil Vəli atının 
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tərkində gətirdi. Həvva müəlliməni qorxutmamaq 

üçün dilağız elədi. (bu adam həmişə atıyla 

dolandığından, adındakı çilləri uçurtmuşdu, son 

zamanlar Madyan Vəli deyirdilər. Atıyla o 

simsarlamışdı ki, danışığı kişpərtiyə bənzəyirdi. 

Bunun səbəbini Müsəllim kişi zərgər dəqiqliyi ilə 

yoza bilmişdi. Atı at yanına bağlayanda belə 

olur. Ona görə də çil Vəli atı hesabı Madyan 

Vəliyə çevrilmişdi). 

- Elə bir şeyi yoxdu, bekaraca ayağını xamladıb. 

Heç Laxvan qarıyı gətirməyib özün təpitmə 

qoyarsan. 

Həmin gün həm Vəli, həm də Həva müəllimə 

barmağını dişləməli olmuşdu. 

Əvvəli Çil, sonrası madyan Vəli Əlbəndəni 

qucağına alıb evə aparanda oğlan 

minnətdarlığını belə bildirdi. 

- Sən neçə min il əvvəl Qaşqa talada da məni 

ilan vuranda qucağında oymağa gətirmişdim. 

Vəli: Olmuya deyilənlər düzdü. Bu tifilin hərdən 

huşu-başı yerində olmur. Allah eləsin bu dəfəki 

ağrıları tərəfdən olsun... 
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Həva müəllim: Laxvan analardı, atalardı. 

Bundan sonra bir kəlməsinə də şəkkim 

olmayacaq. Allah öldürmüş Mələksimanın 

vurğusuna gəldi balam. Gərək bu dəfə toğlu 

aparam Laxvana. Əlindən nə gəlir hamısını 

çömçələyib qaba, cəmə çəksin. 

Əlbəndənin Laxvan qarıyla çilik-ağaca qalxması, 

anasının ona görə toğlu bağışlamasından sonra 

başladı. Vəzir çayı səmtində rastlaşanda özünü 

saxlaya bilmədi. 

- Utanmırsan müəllimə anamın başına corab 

hörüb, toğlusunu alırsan... 

Arvad onun gözlərin nifrət dolu qoşalüləyə 

döndüyünü gördü. Özünün bir atımlıq barıtıyla 

həmin atəşin qarşısını almağa çalışdı. 

- Səni vurğun vurdu, görürəm yenə ağlın başına 

gəlməyib mənə dəyib-dolaşan xeyir tapmaz. 

Elə- eləyəm ki, nə bu dünyalıq olarsan, nə də o. 

Bax burda Əlbəndə sözlərini qara buludlar kimi 

toqquşdurub ildırım çaxdırdı. 
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- Yoxsa mənə də İslam kimi içində şüşə 

qırıntıları olan xörək yedizdirib halvamı 

çaldırarsan. Bu dəfə qabağındakı dünyanı 

əvvəlkindən indisinə kimi görmüş adamdı, dünya 

yaşındakı yeniyetmədi... 

O danışdıqca Laxvan qarı güməşirdi. 

Qarşısındakını özündən betər əsl cadugər 

hesab edirdi. Tilsimləndiyindən oğlanın ətrafına 

çəkdiyi dairədən ayaq kəkara qoyub qaça da 

bilmirdi. 

- Əgər günahların hesabı ocaq daşlarından da 

qapqara kəsləri əyəfindən tökməsən sənin 

törətdiklərindən Mastının qara zurnasından 

betər düdük çalıb daşqalaq elətdirəcəyəm. 

Laxvan arvadın gözlərinə qaranlıq çökmüşdü. 

Onun özündən gedəcəyindən ehtiyatlanan 

Əlbəndə ordan uzaqlaşdı. Arvad gözlərini açıb 

onu görməyəndə həm seivndi həm də 

təşvişləndi: Həvva müəllimə dünyaya əməllicə 

cin-şeytan gətirib. Bismillah-bismillah, bismillah. 

Laxvan arvadın kükünə birə düşmüşdü. Və 

həmin birələrdən can qurtarmağa yollar 
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axtarırdı. Həmin günlər evini birə yuvasına 

bənzətmək olardı. Arvad dərman otları 

toplamağa getdiyi Arançını xatırlayırdı. Çünki 

orda ilk dəfə dünyanın ən çox birəsini görə 

bilmişdi. 

Meşəbəyi Mayıl atından düşən kimi sözünü at 

kimi çapmağa başlamışdı. 

- Yenə erməni kirvələrinlə araqlayırdınmı? 

Demirsənmi atının kişnərtisi gəlməyəndə meşəni 

qırıb-çatarlar. 

- Tapşırdığın gülün, otun şələsini çatmışam. 

Yolunu gözləməkdən yəqin ki, quruyub çöpə 

dönüblər. 

- Mənə elə qurumuşları lazımdı, kərvəsini 

vermişəm, əlini uzadıb-eləmə. 

- Gələcək zakazların üçün bir az bərilə... 

- Hələ bir baxım şələnə. 

Mayıl meşəbəyi komasının qapısını açanda birə 

buludu özünü çölə təpmişdi. Laxvan arvad 

bissimillahını işə salmışdı. 
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- Xeyirli zibil olsalar belə artmazlar. 

- Gərək gərməşoy yarpağı tüstülədəm. 

Laxvan arvad birələrindən qurtarmaq üçün 

gərməşoy yarpağı (ona bənzərini axtarırdı). İkisi 

birdən yadına düşdü. Şəkər dəlixanasının baş 

hakimi Namiqin qızını göy öskürüyünü kəsmişdi. 

(ovçu Göyüşə göy qarğa vurdurub ətini 

yedirtmişdi. Yəqin ki, həkim xahişini qulaq 

ardına vurmazdı. Əvvəl qılığına girib Həvva 

müəllimi oğlunun müalicəsinə razı salardı. 

Sonrada Namiq vasitəsiylə Əlbəndəni dəli 

azarına saldırıb həmişəlik oralıq edərdi. 

Amma Həvva müəlliməyə həmin barədə ağzını 

açmağa peşiman oldu. Arvad elə vay-şivən elədi 

ki səsinin yeli onu evinə döndərdi. 

Birinci gərməşovu tüstülədə bilməyib, ikincisinə 

əl atdı. Vaxt itirmədən ciğan Rəfini çənəsinin 

altına sald. Çaşbaş Rəfi arvadın sözlərindən 

özünü bir az da itirəsi oldu. 

- Bu kəndin səydəş gədəsi Əlbəndə hardansa 

iyləyib-çiyləyib İslama şüşə qırıntıları yedizdirib 

öldürdüyümüzü bilib. 
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Qazdan ayıq Rəfi əlüstü cinayətə şəriklikdən 

yaxasını çəkmək istədi. 

- Öldürdüyümüzü yox, öldürdüyünü. 

- Sənin o ciqan kəllən üçün məni kəlbətinliyən 

kimi dilimi çıxarıb sənin adını verəcəyəm. 

- Yaxşı, yaxşı, bir səydəşin sözüylə niyə qorxub 

adtını batırırsan. İslamın canı çoxdan batıb 

torpağa qarışıb, kim təzədən sənə günah 

yükləyə biləcək? 

- Bu gədədən can qurtarmaq lazımdı. Zurnasını 

çaldı, ikimizə də Ceyrançöl silisçiləri "Qazağı" 

üstə oynadacaq. 

- Deyirsən, mən də əlimi qana batırım. 

- Hələlik gözünün odunu al, dilini qarnına 

qoysun. Özü də onun başını əkməyin özü də 

çox elə müşkül deyil. Bütün günü qatır körpüsü 

tərəfdəki dağdağanların altında sülənir. Sonra 

da Coğaz yuxarı fızıllıqlarda eşələnir. Nə 

biləsən, bəlkə də Qala kəndinin xəzinələrinin 

birinin qoxusunu alıb. O tərəfdə qayaların 

birindən uçub ayağını zədələmişdi. Madyan 
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batmış atının tərkinə almasaymış oralarda qurd-

quşa yem olacaqdı. 

- Bizim nəsildə baş yeyən olmayıb, onu nə 

qayadan itələyən, nə də Coğazın ağzına verən 

deyiləm. Gözünü qorxutmaq boynumun borcu 

olsun. 

- Özün ölç-biç, elə elə ki, boğazın kəndirə, 

yanın-canın it ağzına keçməsin. 

Rəfi isti-isti təhlükəni hiss eləyə bilməmişdi. 

Təhlükənin ağrısı bir az sonra rişəsini atdı. 

Qandırdı ki, Əlbəndə bildiklərini ağzından 

qaçırsa, qaşınmayan yerdən qan çıxarmağa 

hazır olanlarda, fürsəti qaçırmayıb yollarını 

Əskipara dərəsinə salsalar, arvadı 

məngələnində sıxsalar birinci onun adını 

verəcək. İslamın dimdiyindən Nəzifəni saldırmaq 

üçün ona bir düyə verib öldürtdükdüyünü ala 

qarğa kimi qarıldayacaq. Gələnlər də cadugərlə 

işləri olmayıb dərisini soyacaqlar. Var-dövləti, iki 

mərtəbəli evini satmaq hesabıyla da onların 

əlindən canını qurtara bilməyəcək. 
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Elə səhəri yolunu Qatır körpüsü səmtinə saldı. 

Ovçu sayağı bərəsini seçdi. Həmin gün 

Bəndəroğlu həmin səmtdə görünmədi. 

Rusqusunun üçüncü günü "şikarı" bərəsinə 

yaxınlaşdı. Oğlanı gözüylə yeməyə başladı. Bu 

ətcəbala oğlana əl qaldırmağın qanqarğış 

olduğunu bütün varlığı ilə anladı. Onu şirin dilə 

tutub, yeri gələrsə ilan kimi dil çıxarmağa da 

hazırlaşdı. 

Bərəsindən çıxıb gözünü ot basmış cığıra 

zilləyən yeniyetməyə yaxınlaşdı. Əvvəl-əvvəl 

üzünü bozardıb ehyamla danışmaq istədi. 

- Buralarda qurda quşa yem olmaqdan 

qorxmursanmı o quzu bala. 

- Kimi, kimi, sən Rəfini canavar hesab eləmirəm, 

a dayı. 

Uşağın baxışları onun canına, qanına işləyir, 

içindən-çölündən xəbərdar olduğunu bildirirdi. İlk 

kəlmələri də Rəfini həm təəccübləndirmiş, həm 

də rahatlamağa başlamışdı. 

- Belə çıxır ki, heç Rəfi dayını canavar ağzınada 

verməzsən. 
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Qəribədir ki, elə bil onu tale danışdırır, 

qabağındakı ilə bir-birlərini başa düşdükləri bir 

dillə. 

- Arxayın ol, sənin bir düyə hesabı İslamı 

öldürdürmədiyini bilirəm. Onu Laxvan qarı oğlu 

Cahadı itirəndən sonra tapdığı xəstəlik hesabına 

məhv eləmişdi. Həmin xəstəliyin adı da 

paxıllıqdı. Oğlundan sonra ərsəyə çatan 

cavanları gözü yemir, ona yedirtmək istəiyrdi. 

İslamın da axırına oğluna bənzədiyinə görə 

çıxmışdı. Bu qoca faqqı sənin Nəzifə tərəfdən 

marağına görə toruna salmışdı. Evinə çağırdığı 

yadındadımı. Həmən zaman bəxtiqara İslama 

şüşə qırıntılı xörəyi yediktmişdi... 

Rəfi həmin gecəni gözü önünə gətirdi. 

- A Rəfi, nə verərsən elə eləyim ki, Nəzifə sənin 

qismətin olsun. 

Halbuki Nəzifə bir gün əvvəl ondan Rəfiyə yar 

olmayacağını söyləyib qaralamışdı. 

- İnanmağa inanmıram, maral kimi bir düyəni 

dirriyinə bağlayaram. 
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Rəfi özünü saxlaya bilməyib qarının qarasını 

qılıncladı. 

- Ay sənin imanına kəndin bütün tazılarını 

bağlayım küpəgirən qancıq. 

Bu xəbər Rəfinin qanını üzünə vurub onu pazıya 

döndərmişdi. Cağaza knib üzbaşını yudu, özünü 

sərinləşdirməyə çalışdı. Qayıdıb bu dəfə dil 

çıxarmağına başladı. 

- Ay oğul balası indi iş elə gətirib ki, o imansızla 

bir çatıyla bağlanmışıq. Bundan payonlular 

duyuq düşsə on barmağıyla məni göstərib 

kəndirimi kəsməyə çalışacaq. 

- Arxayın ol ay dayı, sənin yetim Yusifi öz 

hesabına dəfn eləyib ehsanını verdiyinə görə 

heç vaxt adına ziyan gətirmərəm. Qurban olsun 

o imansız sənin kəkilinə... 

Rəfi özünü saxlaya bilməyib Əlbəndənin 

alnından öpdü. Uşağın alnı elə bil dodaqlarını 

ballandırdı və ordan şirəli sözləri süzüldü. 
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- Bundan sonra bilki sənin Rəfi adında bir dayın 

var. sənə hər üzünə dayılıq eləməsəm anam 

Qaytanın südü burnumun iki deşiyindən gəlsin. 

Əlbəndənin üzü rəfinin indiyə kimi görmədiyi bir 

rəngə çəkildi. Bu bəlkə də dünyanın yeddi 

rəngindən ilahi tərəfindən hazırlanmış 

göyqurşağıvari bir çələng idi. Amma görünur 

göyqurşaqlarının özü rənglərini uşağa pay 

göndərmiş bir mənbəədən ola bilirmiş. Həmin 

ilahi rənglərin onlara uyğun sədası səsləndi. 

- Deməyə bacarcağını inanmasam da yenə 

məndən söyləməsi, Laxvan qarıya de ki, üzü 

dərgahına yaxınlaşır, yalançı müalicəsini 

boxçasına büküb özünün, ruhunun xilasına 

çalışsın. Cavada qurban verdiyi İslam da, yerdə 

qalan taytuşlarında onu oğlunun xətrini 

istəyənlər idi. Cahadın ruhunu yaşatmaq üçün 

onları tələf etmək yox, yaşatmaq lazımdı. Öz hər 

xətləriylə hələlik adının gölgəsində daldalandığı 

Dərman Məhəmmədin gorunu yandırır, bir 

azdan özününkündən də cəhənnəmin odları 

püskürəcək. Öz rəhmətini qazanmağa başlasın. 
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Buna Allahının da, onun peyğəmbərinin də son 

nəfəsə kimi verdiyi möhlət var. 

Rəfi də tilsimlənmişdi. Elə bil həmin kəlmələri 

qarşısındakı yeniyetmə deyil, dünyanın indiyə 

kimi yetirə bildiyi bütün ağsaqqallar söyləiyr. 

Ordan hərəsi bir görünməz at üstə ayrıldılar. 

Çiyinlərindən Qazançıdan ağır da götürülmüş 

Rəfi həmin gecə yuxusunda bir ağ atın 

yalmanında bakıda hüquqşünaslıq oxutduğu 

qardaşı Əfinin yanına çapmağa başladı. 

Əlbəndə də ən zil qara bir köhlənlə, ən zil qara 

bir yuxusuyla keçmişindəki ən zil qara bir ömür-

gününə doğru az çapıb - üz çapmağa başladı... 
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Bir yazın yaralı durnası 

 

Hekayə 

 

"Bahar buludları" müəllifi, ustad İlyas 

Əfəndiyevə 

 

 

...Universitetin hüquq fakültəsinin özünün də 

şərəf lövhəsi vardı. İçində fakültə əlaçılarının 

şəkillərindən bir səf çəkilmişdi. Və orda, bir-

biriylə göz yağı yediyi (və ya yemədiyi) 

bilinməyən iki nəfərin gülümsər şəkli yan-yana 

vurulmuşdu. Elə onları bir "nifrətin" (bəlkə də 

məhəbbətin) bahar buludlarından hesab etmək 

olardı. 

(Şəkillərin əks-sədası) 
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Nüşabə Əşrəf qızı... 

(Şəhərdə professor ailəsində böyümüş, gözəlliyi 

ilə göylə gedən bir qız) 

Bəxtiyar İxtiyar oğlu... 

(Ceyrançöldə boya-başa çatıb uşaqlıqdan 

zəhmətlə Əskiparasın dəmirqara ağacı kimi 

bərkiyib) 

Durnalar hər payız son baharların səmada vida 

atəşinə dönür. 

İlk baharda dimdiklərində yaz müjdəsi gətirirlər. 

Həmin payız Bəxtiyarın heç ağlına da gəlməzdi 

ki, durnaların həm köç, həm müjdə 

mövsümünün eyni zamanda şahidinə çevriləcək. 

Həmin payız Bəxtiyar deyilən qarayanız, 

ucaboy, yaraşıqlı oğlan Əskiparasından öz 

tələbəlik baharına qanad çalırdı. 

Amma tələbələrin səfindən qalıb, öz bahar 

bayramına bir neçə gün gecikməli olmuşdu. 

Bəxtiyarın atası Qibləsiz İxtiyar Bəxtiyar beş 

yaşında ikən ovçuların birinin beşaçılan 
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gülləsinə tuş gəlmişdi. Bəxtiyar da yeddi 

yaşından boynunu yetimliyin ehtiyac 

boyunduruğunun altına salmalı olmuşdu. Bu da 

kəndlilərinin adının qabağına Tülü kəlməsi 

yapışdırdığı başqa bir yetim, Ələkbərlə ayağının 

Ceyrançöl bazarına açılmasından ibarət 

olmuşdu. Ələkbərlə kəndin bağ-bağatının 

meyvələrini, hinlərinin toyuq-cücəsini Ceyrançöl 

bazarında satmağa başlamışdılar. Və ehtiyac 

onu da həyatın dəmirçi kürəsində Ələkbər kimi 

döyəcləməyə, bərkitməyə başlamışdı. İlk dəfə 

də onları Müsəllim babaları dəmirqara ağacına 

bənzətmişdi. Həm də qəlyanının qara tüstüsünə 

boyaya-boyaya. 

- Görünür, bu dəmirqaralılar da siz tifillər kimi 

meşələrin ağaclarının atadan yetirmələridi. 

Amma ağırlıq-uğurluğumuzu dağlara, daşlara 

uçurub dəmirləşməyinizdə olun. 

Demə, Nüşabə Əşrəf qızının atası Əşrəf Şərif 

oğlu Şərifzadə də Əskiparadan imiş. Başı 

əvvəllər elmi fəaliyyətinə, sonralar da şəhərli 

arvadının xidmətinə qarışdığından doğma 

Əskiparasının alaqapılarını üzünə bağlayası 
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olmuşdu (elmi yürüşü zamanı Əşrəf özünü 

kitabxanaların, sonralar da arvadının bəynədiyi 

kurort şəhərlərinin çərçivəsinə salmışdı). Əşrəf 

Şərif oğlunun sonralar üzü hər Əskiparaya 

çevriləndə gözü önünə Vələs bulağı üstəki bir 

tala gəlirdi. Taladakı nəhəng palıd göylərə, onun 

ildırımlarına meydan oxuyurdu. Palıddakı 

alacəhrə quşunun yuvasından sarıdimdik 

balalarının civiltiləri yuva - cəhrədən səs iplikləri 

kimi əyrilirdi. Sonra da üzünü sarıdimdik qız 

balasına çevirib bir arzusuyla oralara doğru 

atlanırdı: Nəhayət, arvadı Törə xanımın 

saqqızını oğurlaya bilmişdi. Arvadının əvvəl, 

sonra da həm onun, həm də qızının əlindən 

tutub doğma kəndə yollana bilmişdi. Həmin 

arzusu Nüşabənin yeniyetmə yaşında baş 

tutmuşdu. Müsəllim kişinin simarıcı ilə Törə 

xanımın şərfini (kənddəki ata ocağının 

satılmasını) üst-üstə düşmüşdü. 

- Dədən Şərifin evinə ayrımlardan müştəri  

tapılıb. Ya gəlib dam-daşa əl qat, ya da sat 

getsin. 
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Həmin Səfər də Əşrəf müəllimə ata ocağının 

daşını atması, Törə xanıma ev pulunun çatması 

hesabına başa gəlmişdi. Qazançı qızının 

əlindən tutub ona içi sevimli talası doğma yerləri 

göstərməsi, itkisi oralardan əlayağının həmişəlik 

üzülməsi olmuşdu. 

Əşrəf müəllimin səfərinin bir savabından özünün 

xəbəri olmamışdı. Qızı Nüşabəni həmin yay 

Əskiparaya gətirməyiylə kəkilləri Nəcəf 

dayılarının ülgücündən çıxmış kənd uşaqlarına, 

ilk məhəbbətlərinin bir durna gününü 

yaşatmışdı. 

Həmin yeniyetmələrin içində Bəxtiyar da 

olmuşdu. Üstəlik də qıza hayıl-mayıl olan 

taytuşlarından fərqli öz hisslərini məharətlə 

gizlədə bilmişdi. 

Bircə, Vələs bulağı üstəki talada, bir axşam 

qəribliyində xəlvətə salıb öz ilk məhəbbətini 

durna nidalarına döndərmişdi. 

- Mən Nüşabəni sevir, sevir, sevirəm... 

Sonralar Əskipara uşaqları üçün payızqabağı bir 

durna uçuşu olmuşdu. 
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Onların vidalarısa Bəxtiyarın qulaqlarında həmin 

cür səslənmişdi. 

- Nü-şa-bə, Nü-şa-bə... 

Nüşabəylə Bəxtiyar illər sonrası universitetin 

dərs otaqlarının birinin girəcəyində rastlaşdılar. 

Həmin an oğlana son baharıyla ilk baharını eyni 

anda yaşada bildi. Kəndlərindən payızqabağı 

uçan durna bir payız öz bahar havasıyla 

qarşısına çıxırdı. Dodaqlarından durna nidasına 

bənzər avaz qopdu. 

- Durna, durna... 

Qız çaşbaş qaldı. İstədi  hirsini acığını 

tüstüləndirə: Durna anandı, bacındı... 

Bəxtiyar dərslərə düz bir həftə gecikmişdi (mer-

meyvə satıb anasına xərclik qoymalı olmuşdu). 

- Siz dekanlığa getməlisiz. 

Qızın soyuqluğu həm payızın, həm də onun 

düşə biləcəyi eşqin ayazından xəbər verirdi. 

Aradan xeyli zaman keçmişdi. 
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Nüşabə professor ailəsində təkəbbürlü bir 

ananın tərbiyəsiylə naz-nemət içində 

böyümüşdü. Təbiət ondan gözəllik çalarlarının 

heç birini əskik eyləməmişdi. Və çox erkən özü 

də öz gözəlliyindən hali olub bundan zövq 

almağa, xumarlanmağa başlamışdı. Bu təbiətli 

qızlar gözəllikləri qarşısında özlərini itirən 

gənclərə yuxarıdan-aşağı baxır. Xəyallarında öz 

ağatlı qəhrəmanlarını  yaradırlar. Həmin 

qəhrəmanları ətrafdakıların hamısından 

fərqlənir. Əllərindən nələr gəlməyir, dəli 

köhlənləri ram edir, çapırlar, onlardan düşüb 

dəb-dəbəli maşınları sürürlər. Yeri gələndə şəxsi 

təyyarələriylə uzaq, yaşıl adalara enirlər. Çoxlu 

dil bilir, idmanda çempion, elmdə uzman 

olurlar... 

Bəxtiyar İxtiyar oğlu arxasında (kürəklərində) 

həmişə bir ananın qayğılı, ürkək gözlərini hiss 

eyləmiş bir elat oğlu qızın gözlərindəki 

ildırımları, şimşəkləri görə bildi və həmin şəkildə 

qorundu. 

- Yanılmışam, siz durna deyilsiniz, heç ola da 

bilməzsiniz. 
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Nümayişkarcasına da çıxıb getdi. Həm də 

Nüşabəni çaşbaş sala bildi. Qız gözəlliyinə 

etinasızlıq göstərən cavanla birinci dəfəydi 

rastlaşırdı. Oğlanın dediklərini bəlkə də qurbağa 

qurultusuna bənzətdi. 

- Qudurasan, qurbağa. 

Təhsil illəri başladı. Nüşabəyə elə gəldi ki, bu 

kəndli balası onun məftunları cərgəsinə 

qarışacaq. O da işgəncəsini ən çox ona 

verəcək. 

Ancaq gözlədiyi baş vermədi. O boyda 

universitetdə adi bir kəndçi balasının gözlərində 

görünməz oldu. 

Hər ikisi qrupun əlaçısı oldu. Hətta Nüşabənin 

yerinə Bəxtiyarı qrup rəhbəri qoymaq istədilər. 

Qız öz arşını ilə oğlanın ondan heyif çıxmağını 

gözlədi. Bəxtiyarın cavabı varlığını heyrətə 

çəkdi: 

- Mən qiyabiyə dəyişilmək üçün ərizə vermişəm. 

Anamı tək qoyub gəlmişəm. 
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Dekan Bəxtiyarın qiyabiyə geçməsinə razılıq 

vermədi: 

- Səni yüksək əlaçı təqaüdünə təqdim etmişik. 

Anana da köməyin dəyə bilər. 

Bir müddət sonra fakültənin Şərəf lövhəsində 

Nüşabəylə Bəxtiyarın şəkilləri yan-yana 

vurulmuşdu. Təkəbbürlü gözəlin ailə vəziyyətiylə 

tanış olanlar Nüşabənin şəkli arxasında 

akademik atasını da görə bilirdi. 

Bəxtiyarın etinasızlığı daxilən qızı yandırıb-

yaxırdı. Onu yonulmamış, zövqsüz bir kəndçi 

balası hesab edib özünü ovundurdu. 

Məhəbbətinin bu qaraqabaq oğlanın qanına 

qarışdığından xəbərsiz idi. 

Nüşabə Bəxtiyarı yandırıb-yaxmaq naminə az-

maz rəğbəti olan bir oğlanla yaxınlaşmağı 

qərarlaşdırdı. Bu Oqtay adlı bir vəzifə sahibinin 

oğlu idi. Universitetə şəxsi maşını ilə gəlib-

gedirdi. Universitetin voleybol komandasının da 

kapitanı idi. İngilis, alman dillərini bilirdi. 

Gələcəyin diplomat olacağını gözünün altına 

almışdı. 
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Əşrəf Şərif oğlunun ailəsiylə Şahmar Salam 

oğlununki (Oqtayın atası) Qafqazın dəbdəbəli 

kurortlarının birində qonşu yaşayarkən ünsiyyət 

bağlamışdılar. Oxşar cəhətlərinin çoxluğundan 

bir-birləriylə qaynayıb-qarışmışdılar (Evin 

kişilərinin hər ikisi, arvadlarına görə ucqar 

kəndlərdən ayağı çarıqlı gəlib, onların hesabına 

bakılı balasına çevrilə bilmişdi). 

Şəhərin sonradan kübarlaşmış ailələrinin 

hamısının öz qohumluq və dostluq dairələri 

vardı. Aralarına nə ad, nə bayram günü 

məclislərində hələm-hələm yad adamları 

buraxırdılar. Onlar uşaqlarına yeniyetməliyindən 

bəy, gəlin gözaltılayırdı. Ünsiyyətləri kurort 

qonşuluqlarından başlayanlar da nə müddət ki, 

Nüşabəylə, Oqtaya murazla baxmağa 

başlamışdı. 

Balalarının təhər-tövrü analarının da iştahasını 

artırır, ərlərini də bir növ tamahlandırırdı. Surə 

xanım (Oqtayın anası) Şərif kimi alimlər itinə 

tökdü. Sən barmaqla sayılan nazirlərdənsən. Bu 

gün sabah daha yuxarılara ayaq qoyacaqsan. 
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Yeni tay-tuşlarının qızlarının onların Nüşabəsi 

bəlkə heç əlinə su tökməyə yaramayacaq. 

Törə xanım: - Sənin kimi alimlərin qiyməti 

üstündədi. Şahmar qardaşların vəzifələri 

bildirçinin bəyliyi kimi bir şeydi. Nüşabəmiz bu 

şəhərin gözəllərinin gözüdü. Kim bilir ona hələ 

kimlərin gözü düşəcək. 

Və beləliklə həmin ailələr üçün namizədləri 

ehtiyatda saxlanırdı. 

Nüşabəni ancaq və ancaq hələ ayağının çarığını 

dəyişə bilməmiş bir kəndli balasının etinasızlığı 

yandırıb yaxırdı. Və Oqtaya doğru meyil etdirirdi. 

...Həmin gün universitetlərarası voleybol 

komandalarının final qarşılaşması baş tuturdu. 

Nüşabə bir dəst çiçəklə oyunun seyrinə 

gəlmişdi. Bəxtiyarın ürək dostu (yeganə 

ünsiyyətdə olduğu) Nicat həmin xəbəri verdi. 

- Sevimli düşmənin bir dəstə çiçəklə oyuna 

baxmağa getdi. Əyyarını görmək istəyirsənsə, 

özünü ora verib, çiçək sahibiylə tanış ol. 
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(Nicat da başqa bir professorun Nigar adlı qızına 

vurulub onun "səhrasına" qızına düşmüşdü). 

Hər ikisi məhəbbətlərini gizlədə bildiyi qızları 

sevimli düşmən adlandırmışdı. 

Kaş həmin gün Nicata rast gəlməyəydi.    

Onun söylədiyi ünvana gedib həyatının ən 

amansız top atəşinə tutulmayaydı: 

Oqtay hər yüksəlib topa zərbə endirdikcə 

Nüşabənin alqış səsləri yüksəlirdi. Gətirdiyi 

çiçəklərin birini ona doğru atırdı. 

Oqtay da macal tapıb qıza doğru təbəssümünü 

çiçəyə döndərirdi. 

Həmin gün Oqtay qızdan çiçəklərin sayı qədər 

məhəbbət müjdəsi Bəxtiyar onun vurduğu 

topların sayı bərabəri zərbə qazandı. Və həmin 

"top atəşi" sonrası öz məhəbbət meydanında 

məğlub olub ağ bayraq qaldırdı. 

...Bir ay sonra Vətən müharibəsi başladı. Bu 

dəfə içi Bəxtiyarqarışıq bir elatın gəncləri nifrətini 

mərmiyə döndərdi. 
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Günlərin bir günü hüquq fakültəsinin şərəf 

lövhəsindən Nüşabənin (atasının görüntüsü ilə 

bərabər) şəkli yoxa çıxdı. 

Onunla bərabər Bəxtiyarın da ayağı 

universitetdən kəsildi. "Sevimli düşmən" günlərlə 

dərsə gəlməyən oğlanı topa tutmağa başladı... 

- Birazdan yenə bir həkim kağızı gətirib saman 

altdan su yeridəcək. 

Hətta dekanın yanına gedib tədbir görməsini 

istədi. Və özü az qala cəbhədəki  topların 

atəşinə tuş gələsi oldu. 

- Vətənin dar günündə Oqtay kimi bəzi 

tələbələrimiz Moskva Universitetinə dəyişirilmir. 

Bəxtiyar kimi oğullarsa könüllü Qarabağ 

cəbhəsinə gedir... 

Şəkli tələbələrin səfindən "düşmüş" Nüşabənin 

özünü də həmin xəbər göylərdən endirməyə 

başladı. 

Günlərin bir günü universitetə əsgər paltarında 

bir cavan gəldi. Səfərini bəlkə də özü 
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axşamüstünə, elm ocağınadan əlayaq çəkilən 

vaxta salmışdı. 

Binanın komendantı ilə bir xeyli söhbətləşməli 

oldular. Sonra hər ikisi hüquq fakültəsinə qalxdı. 

Şərəf lövhəsi önündə dayandılar. 

...Səhərisi həmin şərəf lövhəsi önü özünün bəlkə 

də ən şərəfli bir ziyarətini yaşadı. Lövhədə 

gördükləri əvvəl-əvvəl hüquq fakültəsinin 

tələbələrini heyrətə saldı, hamısını bir nəfər kimi 

özlərindən asılı olmayaraq bahar buluduna 

döndərdi. 

Sonra da hadisədən hal-əhval tutmuş bütün 

müəllimlərin, tələbələrin ayağı açıldı. 

Şərəf lövhəsi həmin gün həm vida mərasiminə, 

həm də şərəf ziyarətinə çevrildi. 

Lövhəyə Nüşabənin itmiş şəkli geri qayıtmışdı. 

Sonrakı şəklinin üstə qonmuşdu. Qan ləkəli 

şəkil, həm də döyüş bayrağını xatırladırdı. Onun 

qonşuluğundakı Bəxtiyarın əksi üstünə yenisi 

qonmuşdu. Əsgər paltarındakı Bəxtiyarınkı. 

Bütün ziyarətçilərə şəkilləri gətirən,  leytenantın 

sözləri də çatdırılmışdı. 
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- Mənfur qonşularımızla döyüşdə tələbə 

yoldaşınız Bəxtiyar İxtiyar oğlu qəhrəmancasına 

şəhid oldu. Onun köksü üstə tələbə yoldaşının 

şəkli də yaralandı... 

Bir payız günündə... 

Bir zamanlar tələbə ömrünə qədəm basanda 

onu məhəbbəti hesabı ilk bahar kimi yaşaya 

bilmiş bir Şəhid möcüzə yaratmışdı. 

Universitet əhlinin hamısını bahar buluduna 

döndərə bilmişdi. 

Və həmin gün bir şərəf lövhəsi önündə öz yağış 

payını verməmiş göz qalmadı. 

  

Son 

  

Son damlalar Nüşabənin buludlanmış 

gözlərindən qopdu. 

Əvvəlcə Bəxtiyarın can sirdaşı Nicatı tapdı. 

Sonra da yolunu onunla bərabər Qarabağa 

saldı. Məzarındakı gülümsər şəkli önündə 
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günahkar qız bənövşəyə döndü. Boyun bükdü. 

Ancaq gülümsəyə bilmədi. 

Bir vidanın son bahar buluduna çevrildi. 

Ürəyindən keçirdi. Sevilməli sən imişsən, sən... 

Və bahar buluduna döndü. 

Və bir məzar üzərində özü qız bənövşəyə 

çevrildi... 
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Əlimərdan "mərdliyi" 

 

Hekayə 

 

Əvvəl-əvvəl Dədə Qorqudlar özləri, sonra da 

adqoydu ənənələri ölüb-itəndən sonra həmin 

vəzifə ellərdə, uluslarda ata-anaların üzərinə 

düşmüşdü. Onlar da yeni doğulan balalara arzu 

və diləklərindən adlar doğurmağa başlayırdı. 

Balasını şir kimi görmək istəyənlər Aslan, 

Şiraslan, aydan ov arzulayanlar Ayxan, Qəmər, 

igid böyütmək istəynlər Mərdan, Qorxmaz kimi 

adlar seçirdi. 

Sovetlərin yavaş-yavaş çöldə-yamacda ayağına 

yer elədiyi zamanlar hər yerində MTS-lər 

(maşın, traktor stansiyaları) yaranmağa başladı. 

Və həmin MTS-lərin maşınları, traktorları 

obaların, oymaqların çöllərində kişnəməyə, 

böyürməyə başladı. 
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Gec də olsa həmin təzə idarədən Ceyrançölün 

də bəxtinə düşdü. Və Şuranın sınaqdan çıxmış 

adamlarından İmran Mirzə oğlunun əlinə həmin 

maşınların, traktorların yüyənini etibar etdilər. 

Bax, həmin zamanlar, həmin dəmir köhlənlərin 

yalmanına qaldırmaq üçün kadr hazırlığı lazım 

gəldi. Və bu da sınaqdan çıxıb da MTS-in 

başına gətirilmiş İmran müəllimə tapşırıldı. O 

zamanlar Ceyrançöldə belə işçilər hazırlayan 

sənət məktəbi olmadığından İmran Mirzəli oğlu 

Ceyrançölün kəndindən-kəsəyindən üç namizəd 

tapıb təcili Gəncəyə göndərməli oldu. Bunu da 

üç gün vaxt verib siyasi işlər üzrə müavininə 

tapşırdı (kəndlərin yetim-yesirini yaxşı 

tanıdığından namizədləri o seçməli idi, aralarına 

qolçomaq balaları düşməməli idi. Düz üç 

gündən sonra həmin ayıq-sayıq adam da 

namizədlərin adlarını müdirinin qabağına qoydu. 

O da oxuyanda nəyə görəsə qımışası oldu: 

- Gözümmü yaxşı görmür, ya traktorist 

olacaqların birinin adı Balaxanımdı? 

- Düz görürsən, Çaylıdakı kişi kimi bir şeydi, 

hələ adının qabağında at da kişnəyir. 
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- Bu at nə deməkdi, ciddi dövlət tədbirimizdə. 

- Adına At Balaxanım deyirlər. Dədəsini ayrım 

meşəsində qaçaqlar öldürüb. Neçə dəfə 

qoşalülə götürüb, üstlərinə gedib. Həm də birinci 

traktorist qadın Ceyrançöldən çıxacaq. 

- Eləmi, onda At Balaxanım qarışıq üç köhləni 

üzü Gəncəyə sarı qamçıla. 

...Həmin üç köhlən - Çaylıdan At Balaxanım, 

Fərəhlidən Ayxan, Salahlıdan Əlimərdan Gəncə 

peşə məktəbini uğurla başa vurub qayıtdı. 

Traktorların yalmanına yatıb onları böyürtməyə, 

Ceyrançöl çöllərinin olan-qalan cüyürlərini 

hürkütməyə başladılar. Onlar komandanları 

İmran Mirzəli oğlunun şəxsən göstərişiylə 

Ceyrançöl kolxozlarının əkinlik yerlərini kotanın 

ağzına verirdilər. 

Oxuduqları müddətdə cavanların ikisinin də 

qollu-budaqlı Balaxanıma gözü düşmüşdü. 

Hələliksə əllərindən onu sevda dolu baxışlarla 

marıtlamaqdan bəri bir şey gəlmirdi. 

Düzdü, əvvəl-əvvəl Balaxanım üstə cilov gəmirib 

qılınc-qalxana çıxmışdılar. Köpləri yatandan 
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sonra razılığa gəlmişdilər: Qız kimi bəyənsə, o 

minib səyirdəcək. 

Hələliksə cəsarət tapıb qızın ağzını araya 

bilmirdilər. Xəlvətə salıb qızın arxasınca giley-

güzarlarını edirdilər. 

- Bu qız da elə bil Kar qaya kimi şeydi. Nə 

gözümün sevdasını görür, nə ürəyimin 

döyüntüsünü eşidir. 

- Görəydin bizi adam yerinə qoymasa, bu boyda 

Ceyrançöldə onu kəməndinə salan tapılacaqmı? 

Xam atlar da bundan ələ gələn olar, kal başım 

haqqı. 

Hər iki cavan da özlüyündə özünü rəqibindən 

üstün bilirdi. Əslən Salahlıdan olan Əlimərdanın 

atasına Daqqu Mərdəli deyirdilər. (Yekə 

danışdığına, arabanın sağındakı daqqa kimi  

daqqılladığına görə). Oğlu Əlimərdan da onun 

tökdüklərini necə var, elə (bəlkə də artıqlaması 

ilə) döşürə bilmişdi. Kefinin kök vaxtı elə hey 

döşünə döyür, elə hey qürrələnirdi, - görərsiniz, 

mən kim olacağam. İstədiyim mənsəbə çatıb 
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traktorumunkundan da bərk cındır Ceyrançölə 

səs salacağam. 

Ayxan canlı-cüssəli idi. Elə həmən görünüşünə 

(bir də pəncəsi üstə yerişinə görə) adına bir hərf 

də əlavə eləmişdilər: Ayıxan. 

- Bu atı ayı kimi özüm basmarlamasam, 

traktorun yalmanından düşüb Rusetə 

gedəcəyəm. Oralarda bir rus haxçıxı ilə evlənib, 

onlar kimi arağa qoyma-qoyma deyəcəyəm. 

İşlədikləri müddətdə, ilk traktorçu qız kimi 

Balaxanımın adı mərkəzi qəzetlərə düşdü 

(Aşiqlərin gördükləri işin çoxunu da onun adına 

yazıb, süsən-sünbül yetişən çöllərin qız 

qəhrəmanını ada hazırlayırdılar. Cavanlar da 

məhəbbətləri naminə səslərini çıxarmırdı). 

Həmin hadisə Balaxanım mərkəzə çağırılan 

zaman baş vermişdi (Qızı mərkəzə, təltif etmək 

üçün çağırmışdılar). Həmin günlər iki cavan, iki 

aşiq çöllərdə, irəmələrdə gecələrini gündüzə 

qatırdı. Onlar mərkəzə yollanmış traktorist 

yoldaşlarının da yerinə qan-tər tökməli olurdu. 
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İmran müəllim özü villisi ilə ayaqlarına gəlib, 

tapşırığını vermişdi: 

- Bəlkə Balaxanıma Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 

adı verdilər. Bu hamımızın baş ucalığı olacaq. 

Siz də sükanı bərk tutun. 

 Gedəndəsə qımışıb söyləmişdi: 

- Görüm hansınız qoçum olacaqsınız. Bu dəli 

köhlənin yalmanına yatacaqsınız. 

Müdirin hər şeydən xəbərdar olması keflərinə 

soğan doğramamış, acı bibər kimi onları bir az 

da qızışdırmışdı. 

Gecə işlədikləri zaman Əskipara dəmyəsində 

Ayxanın kotanı ilişmişdi. Torpağı qazıyanda 

Ayxan küp görüb Əlimərdanı da haraylamışdı. 

- Bir bəri gəl görüm. Deyəsən gecənin gecə 

vaxtı baxtımıza gün doğur. 

Əlimərdan onun çağırışına görə deyil, bir az 

dincəlməyi xətrinə traktorundan enmişdi. 

- Yəqin yenə arada quş yuxusu yatdığında yaxşı 

tuş (yuxu) gördüyündən danışacaqsan. 

http://www.kitabxana.net/


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

Vaqif Nəsib.                   Qarabağ Ģikəstəsi 142 

 

- Yox a batmış, küp tapmışam, küp. Allahımız 

verə, içindən Niqalayın qızıllarından çıxa...   

Hamı şirin yuxuda olduğundan həmin gecə 

Allahları bu iki bəndəsinin tərəfində olmuşdu. 

Küp ağzına kimi qızıl onluqlarla dolu idi. 

- Bölməyə böləcəyik, bəs paylarımızı hara 

qablaşdıracağıq? 

Əlimərdan yenə çoxbilmişliyini işə saldı. 

- Mən özümü verib, zənbil gətirim. Paylarımızı 

qablaşdıraq, sonra da küpü çilik-çilik eləyib, 

Coğaz çayında axıdaq. Nə dəvə görünsün, nə 

də izi. 

Həmin gecə evində qaldıqları dəllək Nəcəfin 

atıyla Əlimərdan özünü Ceyrançölə verdi. Amma 

yolunu MTS-in yataqxanasına yox, milis 

idarəsinə saldı. Sözünü ancaq və ancaq milis 

rəisinə deyəcəyini söyləyib, idarəyə gəlməsini 

gözlədi. Milis rəisi Qurban kişi həmin səhər 

yuxusuna bir az haram qatdığından paltarı 

mazut ləkəli traktorçuya bir az çəmkirməli oldu: 
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- Nədir, ay Salahlı mərdimazarı, Salahlı tülküləri 

durmamışdan buraları niyə kəsdirmisən? Əgər 

İmran qağanızın sizə artıq yer əkdirdiyini 

şeytanlayacaqsansa, özünü qoduxluğa 

saldıracağam. 

- Yox, əmi, xəbərim hökumətimiz qarşısında 

hamımızın üzünü məsil urvasından da ağ 

eləyəcək. 

- Çinadanındakını çıxart görək üzümüzə nə urva 

gətirmisən, üst-başı mazıtlı-mazıtlı. 

- Belə, mənim traktorçu yoldaşım bir küp qızıl 

tapıb. Əlindən alıb hökumətə verməyinizi 

istəyirəm. 

Qurban kişi qabağındakına tərs-tərs baxdı. 

Bəlkə də indiyə kimi belə axmaq görmədiyini 

fikirləşdi. 

- Böləydiniz, qurtarıb gedəydi, toy toğlusu kimi 

bura niyə yüyürüb gəlmisən?! 

Əlimərdan rəisin onu sınamaq istədiyini 

düşündü. Odur ki, sözləriylə əl-üzünü yumağa 

başladı: 
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- Mən Lenin komsomolu cavanam. Ayxan kimi 

belə qələt eləyə bilmərəm. 

- Demək Ayxan bölməyinizi istəyir. 

- Bə nədi, dedi ayaq kənara qoysan leşin 

Coğazdan çıxacaq. Bilmirəm görmüsənmi, ayı 

kimi şeydi. Şenlikləri də adına Ayı xan deyir. 

Küpü belinə şələləyib Ayxanı milisə gətirdilər. 

Yerli qəzetlər də Əlimərdanın xeyirxah 

hərəkətindən məqalə verib, şəklini də elə-obaya 

göstərdilər. 

Tapılan xəzinənin bir neçə faizini nəcib hərəkət 

sahibinə pul şəklində verdilər. Bundan vacibi 

Əlimərdanın sevgi yarışında öz rəqibini sıradan 

çıxarması idi. 

Redaksiyadan əlində qəzet çıxanda Əlimərdan 

dəli Zamanla rastlaşdı. Cibinə bir onluq basmaq 

istədi. 

- Bu gün-sabah Balaxanımla evlənib, sizin 

yeznəniz oluram, ala bunu, toyqabağı boğazını 

yaşla. 
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Zaman puldan keçə bilməyib onluğu almağına 

aldı. Amma sözləriylə qabağındakının üzünü 

qırmızı onluğun rənginə döndərməkdən 

çəkinmədi. 

- O əlindəki qəzetin sayı qədər şəklinin üzünə 

tüpürəcəklər. Namərd oğlu, namərd. 

Balaxanım mərkəzdən qayıdandan sonra dəli 

Zamandan da dəli hərəkət elədi. Qabağında tula 

kimi fırlanan oğlanın sifətinə tərs bir şillə çəkdi. 

- Hərəkətinlə Ceyrançölün bir nömrəli namərdi 

oldun. 

Sonra da Əlimərdanın nə üzünə baxdı, nə də 

danışdırdı. 

Mazut qatılaşanda yapışqana dönür. Üst-başı 

mazutlu Əlimərdan da xasiyyətcə bir növ 

mazutlaşmışdı. O da yapışdığını buraxmaq 

istəmirdi. Nəhayət, qız onu sorğu-suala çəkdi: 

- Axı nə cür oldu ki, çörək yoldaşını ələ verdin? 

- Dedim aparaq hökumətə verib, payımızı alaq. 

Azdan-çoxdan nə düşsə payımıza bəsimizdi. 
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Onda, günah məndən keçdi dedi. Boğazımdan 

yapışıb, Coğaza atmaq istədi. Deyəcəm 

sərinləmək istəyəndə boğulub. Küp də mənim 

olacaq, Balaxanım da. 

Qızın adını çəkəndə utanırmış kimi üzünü yana 

çevirdi. Həmin görkəmdə Balaxanımın ona 

yazığı gəldi. Daha üstünə kişnəmədi, səsinin 

avazını öləzitdi. 

Əlimərdan bir müddət sonra, xeyirxah əməl 

sahibi, qabaqcıl mexanizator kimi Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutuna göndəriş aldı. Ayxanı 

Rusiya türmələrinin birinə göndərdilər. 

Məhkəmədə əsasən Balaxanıma görə namərdlik 

eləmiş adam at kimi də Ayxanın üzünə durdu. 

Rəqibi ayını meydandan uzaqlaşdırandan sonra 

Əlimərdanın da hər oyunu armudun (yəni, 

Balaxanımın) üzərində oldu. O, qıza layiqliyinin 

sübutu üçün ali təhsil almağı, qulluq sahibi 

olmağı qarşısına məqsəd qoydu. 

Ona göndəriş verərkən İmran müəllim zarafata 

salıb bəzi sözlərini çinədanından çıxardı. 
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- Atalar kor atlandı, kəndini çapdı deyiblər, - 

birdən məktəbi qurtaranda mənim yerimə göz 

dikərsən. Sənin bu sahədə səriştən var. 

Ayxanın başına gətirdiyinə eyham vururdu. 

Əlimərdan əlüstü mətləbi dəyişəsi oldu: 

- Nə danışırsan? Bizim əlimizi sən, İmran qağa 

çörəyə çatdırmısan. Həm bizim, həm də elimizin 

atasısan. 

- Yaxşı, yolun uğurlu olsun, tuyla. Amma 

getməmişdən Salahlının böyrüdü, özünü İncə 

dərəsinə ver. İncə suda yaxşı-yaxşı çimib 

paklan. Sonra da Əfəndi ocağına girib, içinin 

qara-qurasını tök. 

Həmin an hər ikisi ürəyindən öz həqiqətini 

keçirdi. 

İmran: - Səni kimi yetimlər, onlara çörək 

verənləri minir. 

Əlimərdan: - Bu lələşin sənin yerində oturmasa, 

anası Qaytanın südü burnunun hər iki 

deşiyindən gəlsin. 
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Əlimərdan yolunu Gəncəyə salmamış 

Balaxanımla görüşdü. Yenə, utanırmış kimi 

üzünü yana tutdu: 

- Tələbə biletimi üzümə ələk kimi tutub sizə elçi 

gələcəyəm. Üzümə baxmasan buralardan 

gəniyəcəyəm. 

...Ayxan cəzasını alıb məhkəmədən çıxanda ani 

olaraq ayaq saxladı. Əlini göylərə qaldırıb nəsə 

pıçıldamağa başladı. Sağdışı, solduşu kanvoylar 

ha qulaqlarını şəklədilərsə bir şey eşidə 

bilmədilər. Bircə özü həmin sözləri bir böhtan 

qurbanının fəryadı kimi haray tək eşitdi. Çünki 

həmin sözlər zamanın məngənəsində sıxdığı 

zəhmətkeş bir gəncin bütün varlığından 

qopurdu: Allahım, qulun, nökərin olum, bu 

Əlimərdanın heç o dünyasını gözlətmə, elə bu 

dünyada cəhənnəm odunda yandır. 

...Bir neçə ildən sonra İmran Mirzəli oğlunun da 

illər öncəsi ağlına gətirdiyi başına gəldi. 

Balaxanımla ailə həyatı qurub, evinin xoruzuna 

dönmüş, qabaqcıl mexanizator kimi xoruz pipiyi 

kimi qırmızı partbilet almış, Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasının diplomunu evindəki cehizlik 
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xalçanın üstündən asmış Əlmərdanın yenə də 

namərdlik damarı tutdu. Bu dəfə hədəfində 

illərcə yerinə göz dikdiyi İmran qağası idi. 

Bərəsinə yatıb ovunun ayağının büdrəməsini 

gözlədi. 

Dünya görmüş, həmin gördüyü dünyada da 

adamları tanımaq qabiliyyətinə yiyələnmiş İmran 

kişi özü də vəzifəsinə qıcanan dişlərin 

şaqqıltısını eşidə bildi. 

Raykomun kənd təsərrüfatına baxan şöbə 

müdirinə Damcılı üstə verdiyi ziyafətdə içini 

deşənləri də üzə çıxardı. 

- İsrafil qağa, bir adamı başımdan gənitməyini 

xahiş eləyəcəyəm. Arxasına təpiyin dəydiyi gün 

həyətində beli qırmızılı qoç mələyəcək. 

Rəhbərlik elədiyi sahənin işi-peşəsi abı-havasını 

çəkmək olan, yeri gəldikdə bundan mənfəət 

üçün istifadəni bacaran İsrafil kişi də qurdlu 

söhbəti öncəsi bic-bic gülümsəməli oldu. 

- Gənitmək istədiyin Salahlı müxənnəti 

Əlimərdandı, eləmi. 
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- İsrafil qağanın heykəl başının qiymətini bütün 

Ceyrançöl havayı yerdən and yerinə 

çöyürməyib. Qurumsağın özüdü ki, var. 

- Onda əvvəl-əvvəl, o döşdəki qaratikanlar 

timsallı sözlərimə fikir ver... 

Həmin kəlmələr İmranın dalağını sancdırdı. 

Bədənində qaratikanların ağrısını hiss elədi. 

- Bəs bu müxənnət köpəyoğlu, cavan traktorçu 

Ayxanı şərləyəndə məhkəməyə gedib niyə 

səsini çıxarmadın? Özünü Dilican dərəsinə verib 

sərinləməyə çalışdın o yazıq cavanın dədəsinə 

od vurulanda...  

- Düz buyurmağa doğru söyləyirsən. Amma 

həmin məsləhətini özün də o vaxt 

vermədiyindən indi daldan atılan yalamalara 

oxşayır. Nə deyirsən... 

- Onu ixtisası üzrə, heç öz kotanı, traktoru ilə də 

çəkib, çıxarılması mümkün olmayan geridə 

qalmış təsərrüfatların birinə göndərərik. İmran 

qardaşımı müxənnətin birinin mələtməsinin 

qarşısını alıb, qoçumuzu mələdərik. 
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Bir neçə gündən sonra Əlimərdanı raykoma 

çağırdılar. Qoçu naminə özü də ona dönmüş 

İsrafil oğlanı muştuluqladı. 

- Səni İskra kolxozuna baş mütəxəssis 

göndəririk. Növbəti seçkilərdə Mustafanın yerinə 

kolxoz sədri seçiləcəksən. 

Özünə qarşı əməliyyatlardan Əlimərdan 

xəbərdar idi. Odur ki, həm kəsəcə, həm də 

qıpqırmızı qarşısındakının cavabını verdi: 

- Dədən Hağanın çörək verən adam olduğunu 

bütün Ceyrançöl bilir. Müharibə aclığından 

Daşsalahlı kimi Ceyrançöl boyda kəndi 

çıxardığını da. Nəslinizdən də nə züyçü, nə də 

zurnaçı çıxmadığı da bəllidi. 

- Ağzını dağıtma, harda olduğunu bil. 

- Raykomda, İmran qağamın qardaşağasının 

kabinetində olduğumu bilirəm. Sözüm yarımçıq 

qaldı. Bilmirəm sən niyə İmranın zurnasıyla 

oynamağa başlayırsan. 
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- Büroda sənədini hazırlamışıq. Orda etirazını 

bildirərsən. Burda toy toğlusuna dönməyin 

artıqdı. 

- Səni də, dostunu da toy toğlusuna döndərmək 

mənim bu traktorist boynumun borcu olsun. 

- Onsuz da müxənnətlik səriştən var. Bu dəfə o 

keçməyəcək, o traktorist başın haqqı... 

İsrafil büroda Əlimərdanın İskra kolxozuna 

təyinatını verdirdi. İmran da qırmızı boyalı qoçu 

onun darvazasından içəri saldı. Amma hər ikisi 

həmin qoçun Əlimərdanın kirayələdiyi fotoqraf 

tərəfindən şəklinin çəkildiyindən xəbər tutmadı. 

Bir zamanlar, gecənin gecə vaxtı, Əskipara 

dəmyəsində küp tapdıqları zaman Fərəhli 

ayısına, Salahlının irəmə-tülküsü ağıllı məsləhət 

vermişdi: 

- Küpü açmaqda ehtiyatlı olmalıyıq. Əgər 

bəxtimizdən o, bir qızıl xəzinəsidirsə, mütləq 

üstə ilan yatmalıdı. 

Sonra döşünü qabağa verib, əlindəki dəyənəklə 

azca məsafədən küpün açılışını eləmişdi. Dediyi 
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də təsdiqini tapmışdı. Küpün ağzından bir qızıl 

ilan sivrilib getmiş, bax beləcə, qayçısız-zadsız 

xəzinənin qızıl lenti kəsilmişdi. Bəlkə də elə 

həmin zamandan Əlimərdanın içində bir ilan 

yuva qura bilmişdi. Onun ilk qurbanı da yazıq 

Ayxan olmuşdu. İndi də ilan açılışı, ilan qurbanı 

hesabına qazandığı sərvət hesabına həmin 

əfinin ağzına, əlini çörəyə çatdırmış İmranı 

verməyə hazırlaşırdı. 

Axır ki, onun puluna hürənlərdən biri İmranın 

bazar günlərində erməni həmkarı ilə, Şinkar 

bulağı üstə haxçıxlarla kef məclisi qurduğundan 

xəbər verdi. Və Əlimərdanın muzdlu fotoqrafı 

əlüstü özünü o həndəvərə verib, ağacların 

arasından aparatının lüləsini onlara çevirib atəşə 

tutdu. 

Çox çəkmədi ki, Əlimərdan açıq imzasıyla 

şikayət məktubunu, ölkənin başçısı Mir Cəfər 

Bağırova göndərdi. Sadəlövhlüklə (kənd 

tülkülüyü ilə də demək olar) yazılmış məktub 

rəhbərin xoşuna gəldi: Siz bu ölkəyə təmizlik, 

düzlük nümunəsi göstərə bilirsiniz. Təəssüflər 

olsun ki, həmin nümunə ən ucqar sayılan bizim 
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Ceyrançölün bəzi qulluq sahiblərinə gəlib 

çatmır... 

Mir Cəfər üstü mazutlu traktorçu ilə görüşüb, 

yazdıqlarının düzlüyünə tam inanmaq üçün öz 

vərdişiylə onun gözlərinə baxmaq istədi. 

Qəbuluna traktorist gəlməmişdən buraxılış 

otağından verilən xəbər də rəhbəri qımışdırdı. 

Onun sadəlövhlüyünə şübhəsi qalmadı: 

- Cibindən dərman tapdıq. Nə desə yaxşıdı, 

yoldaş Bağırovun zəhmindən çox eşitmişəm. 

Dərman içmək istəyirəm ki, otağında ustalıyıb 

eləməyim. 

Rəngi avazımış kəndli balasının təhər-tövrü 

rəhbərin xoşuna gəldi. Həmin sir-sifət sahibinin 

yazdıqlarının doğruluğuna inandı. Amma 

yaxınına gəlib çeşməyinin altından oğlanın 

gözlərinə baxdı. Görünür onun möhkəmliyini 

yoxlamaq istəyirdi. Rəhbər nadir hallarda 

(gələcək üçün fikirləşdiyi) kadrları bu cürə 

yoxlayırdı. 

- Sənə kim deyib, mənim zəhmim ağırdı? Çoxu 

qabağımda özündən gedir? 
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Və bunları deyərkən də sınayıcı baxışlarını 

qarşısındakının üzündən çəkmədi. 

Əyninin səliqə-səhmanından, özünə görə 

nəzərdə belə bəzək-düzəyə alışmadığından 

traktorçunun tutulduğundan keçirdiyi narahatlıq 

da Mir Cəfərə təbii görünürdü. İlk sualı oğlanın 

taleyində həlledici rol oynaya bilərdi. Cavabına 

yalan-palan qarışdırsa, çeşməyinin altında 

sərraflığını bitirməmiş gözlərindən düşə bilərdi. 

- Nə deyim, yoldaş Bağırov, Ceyrançöldə 

tanıdıqlarımın hamısı. 

- Onda bir-ikisinin adını de, çağırtdırıb 

qabağımda sərələdim. 

Rəhbərin qımışdığını görüb, Əlimərdan 

ürəklənən kimi oldu. 

- Demək, müdirini yıxıb yerinə keçmək 

istəyirsən. Nəyə görə? 

- Bəs hamısını yazmamışammı? Bizlərə ikiqat 

artıq yer əkdirib, ciblərini kolxoz sədrlərinin 

haram pulu ilə doldurur. 
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- Demək, sən də onun yerinə keçib, yerişini 

yerimək istəyirsən? 

Həmin sualı sonrası baxışlarını Əlimərdanın 

gözlərinə dikdi. Və orda qorxu-hürkü görmədi. 

Həyəcandan sir-sifəti tərlə çiçəklədi. 

- Niyə dinmirsən? Deyəsən sözün düzü canına 

qor doldurub. 

Əlimərdanın yazıq səsi gəldi (həmin səsin 

quruluşunu arvadı Balaxanım vermişdi: birdən 

ağlını itirib ölkə sahibinin qabağında at kimi 

kişnəyərsən. Səsini cəhrəndən əyirib bacardığın 

qədər nazilt). 

- Yoldaş Bağırov, mən tamahkar olsaydım, yer 

əkərkən tapdığımız bir küp qızılı öz çörək 

yoldaşımı da basıb, hökumətimizə təhvil 

verməzdim. 

Həmin sözləri Mir Cəfərin əlini dəstəyə atdırdı. 

Köməkçisinə tapşırıq verdi: 

- Ceyrançöldən öyrən bu traktorçu hökumətə bir 

küp qızıl təhvil veribmi? 
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Ceyrançölün cavabı həlledici oldu. Bağırov 

qarşısındakının hökumətin gözübağlı 

aşiqlərindən olduğunu yəqinləşdirdi. Hazırda 

vəzifə başında belələrinin olmasını düzgün 

hesab elədi. 

...Həmin görüş sonrası İsrafilə partiya töhməti 

verib, aldığı qoçvari mələdə-mələdə poçt 

şöbəsində xırda bir işə göndərdilər. 

MTS-i yoxlamaq üçün mərkəzdən bir dəstə 

adam ezam olundu. 

Bu dəfə İmranın əlləri göylərə uzandı və 

dodaqlarından həmin sözlər axşamın mehi ilə 

Salahlı tərəfə uçmağa başladı: Allah sən bu 

müxənnət gədəyə elə od vur, elə yandır ki, sür-

sümüyünün də cızdağı çıxsın. Goruna qoymağa 

ələ bir şey gəlməsin. 

Demə sosializmin özündə də bəzi namərdliklər 

mərdlik donu geyə bilirmiş. Və Əlimərdan kimi 

namərdlər də vəzifə nərdivanını asanlıqla qalxa 

bilirmiş. 

Qəribədir ki, MTS-ə müdir təyin olunan kimi 

Əlimərdan yenə dəli Zamanla rastlaşdı. 
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- Ağlın qar suyuna qarışmış olsa da, başın heç, 

ayağın sayalıdı. Yeznən müdir oldu. 

Sonra əlini cibinə saldı. Bu dəfə Çaylının dəli 

bəndəsinə bir alagöz yüzlük vermək istədi. 

Həmin dəfə də Zaman puldan keçmədi. Bu dəfə 

də nadir də olsa ağıllı sözlərindən söylədi: 

- Pulu yerə qoy, ordan götürəcəyəm. Əlim əlinə 

dəyməsin. 

...Sonra Əlimərdan arvadı, Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı Balaxanımın adına bir mülk tikdirib 

Ceyrançölə daşınmağı qərarlaşdırdı. (Həmin 

fikrin memarı da arvadı Balaxanım idi: niyə hər 

gün Salahlıdan mərkəzə at çapasan). 

Axır ki, təzə müdirin təzə tikilisi hazır oldu. 

Salahlıdan daşınmağa hazırlaşdılar. Birinci dəfə 

Əlimərdan kişilənib (at kimi şaha qalxıb da 

demək olardı) arvadı At Balaxanımın sözündən 

çıxası oldu. 

- Deyirəm bu köhnə taxta-taravanı o quqla kimi 

evə aparmayaq. Hər şeyimiz, - süpürgə, 

xəkəndaza kimi təzə olsun. 
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 - Yoldaş Bağırovu sən yox, mən görmüşəm. 

Otağının pəncərəsindən, çeşməyinin dalından 

hər yana göz qoya bilir. Əskipara dərəsində 

Müsəllimin bostandan çırpışdırdığı qarpızların 

sayınacan bilir. 

- Axı Salahlının taxtabitilərini ora niyə aparaq? 

- Hələlik həyətə töküb, hamısını özüm 

nöyütləyəcəyəm. Sonradan sən deyən olacaq. 

*** 

Ayxan türmədən çıxandan sonra Rusetdə 

qalmışdı. Bir rus qızıyla evlənib, oğul-uşaq 

sahibi olmuşdu. Yayda da yolunu Ceyrançölə 

salmaq istəmirdi. Qonşusu həmyerlisinə 

səbəbini də söyləmişdi: 

- Qorxuram Əlimərdanla rastlaşam, əlimdən 

xata çıxa. 

Həmin axşam uşaqlarını, arvadıyla bərabər sirkə 

aparmışdı. Pələnglər bir-iki qənd hesabına odlu 

dairələrin içindən sıçrayıb keçirdi. Həmin odlara 

baxıb Ayxan düşünürdü. 
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...Elə həmin vaxt həyətində köhnə taxta-

taravalarını nöyütləyən Əlimərdanın əlindən xəta 

çıxmışdı. Papirosunu yandırmaq istəyəndə üst-

başı nöyütlə islanmış adam yanmağa 

başlamışdı. Qonşular harayına çatanda iş-işdən 

keçmişdi. Ayxanın, İmranın göylərə uzanan 

əllərinə sanki oralardan haqq cavabı gəlmişdi. 

...Pələnglər bəlkə də Əlimərdanvari namərdlik 

eləmədiklərindən sirkdəki doğanaqlarından keçə 

bilirdi. 

Amma Əlimərdan keçə bilmədi. 

Bu yanğıya Ceyrançöldən də uf deyən 

tapılmadı. Bircə ağlaşmada at kimi kişnəyən 

Balaxanım ürəyindən keçirəsi oldu: namərdliyini 

tərgitsəydi, bəlkə də yanıb qara kösövə 

dönməzdi. 
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