
1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 
idi. Ab şe ro nun Nov xa nı bağ la rı na, gü-
nor ta ol du ğu ki mi, in di də od ələ nir di. 
Am ma Xə zər dən əsən yün gül meh 
ya ğış həs rə ti ilə çır pı nan üzüm tə-
nək lə ri nin, tut, ən cir, püs tə və 
ba dam ağac la rı nın, xı şıl da-
yan qı zıl qum lu bağ lar da 
din cə lən adam la rın da dı-
na ça tır dı. Ne çə gün idi 
ki, xəz ri tüğ yan edir di, 
bağ ca maatı qu ru alaq 
ot la rı nı, ti kan kol la rı nı 
yan dır ma ğa ma cal tap ma mış-
dı lar, kü lək də on la rı na rın qum la 
bir lik də ha va ya so vur muş, ət ra fa sə pə-
lə miş di. Sə hə rə ya xın ha va sa kit ləş miş-
di, də niz kü lə yin tə la tü mün dən ya vaş-
ya vaş özü nə gəl mə yə, su lar du rul ma ğa 
baş la mış dı. Də ni zi san ki xətt  çə kib iki 
his sə yə böl müş dü lər. Sa hil ya nı su lar 
fi  ru zə yə ça lır dı, xətt  in ar xa sın da isə 
ma vi dal ğa lar lə pə lə nir di. Qa ya la rın 
ba şı na fır la nan qa ğa yı la rın şıl taq səs lə-
ri eşi di lir di, quş lar ba lıq ov la maq üçün 
gah öz lə ri ni su ya vu rur, gah da səs-küy 
sa lıb ha va da pər vaz la nır dı lar. Ar tır ma-
da da yan mış qız cı ğaz elə bil ov sun-
lan mış dı, gö zü nü bu sir li mən zə rə dən 
çə kə bil mir, də ni zin hə zin sə si ni din lə-
mək dən doy mur du.

Kim bi lir, ana sı səs lə mə səy di, üs-
tüaçıq ar tır ma da hə lə nə qə dər da ya na-
caq dı.

- Bə du rə, bir sö zü nə qə dər de mək 
olar? Ni yə eşit mir sən. Ata nın gə lən 
vax tı dır. Ba cın la bir lik də dü şün hə yət-
ba ca ya əl gəz di rin, sa mo va ra da çır pı 
atın...

Ağa ma lov lar ailə si, hər yay ol du ğu ki-
mi, bu də fə də Nov xa nı da kı bağ ev lə rin də 
din cə lir di. Ailə baş çı sı Mə lik Ağa ma lov 
döv lət qul lu ğun da ça lış dı ğın dan, hər gün 
işə ge dib-gə lir di. Zi ya lı adam idi, öv lad-
la rın da el mə, ədə biy ya ta və in cə sə nə tə 
ma raq oyat ma ğa ça lı şır dı. Özü də vaxt ta-
pan da ya rəsm çə kir, ya da uşaq la rı ba şı na 
top la yıb mü ta liə edir di. Elə Bə du rə də ka-
ğız üzə rin də nə sə çək mək dən həzz alır dı.

Uşaq tə səv-
vü rü nə həkk 

olun muş bağ mən zə-
rə lə ri ni, də ni zi, bir də se vim li gə lin cik lə-
ri ni çə kir di. Ana sı bu ma ra ğa elə də əhə-
miy yət ver mir di, am ma ata sı çox bə yə nir, 
qı zı hə vəs lən di rir, ona cür bə cür rəng li 
ka ran daş lar alır dı. Ba cı sı Səy ya rə isə tor-
paq da eşə lən mə yi se vir, yaş tor paq dan 
müx tə lif fi  qur lar dü zəl dir di. Son ra kü lək 
bu zə rif fi  qur la rı uçu ran da ağ lam sı nır dı. 

...Ana sı nın tək li fi  Bə du rə nin ürə yin cə 
ol ma dı. Se vim li məş ğu liy yə tin dən – də-
ni zi seyr et mək dən ay rıl maq is tə mir di. 
Göz lə ri ni də niz dən çək mə yə rək yal nız 
bu nu de di:

- Də ni zə is tə yi rəm...
Xoş bəxt lik dən ata sı iş dən tez qa yıt dı 

və qız la rı də ni zə çim mə yə apar dı. Ba-
cı la rın se vin ci ye rə-gö yə sığ mır dı. Lə-
pə dö yən də xey li atı lıb-düş dü lər, son ra 
yo ru lub qum da uzan dı lar. Səy ya rə ye nə 
tor paq dan adam fi  qu ru dü zəlt mə yə baş-
la dı. Bə du rə isə lə pə dö yən dən ala bə zək 
ba lıq qu la ğı top la dı. Ba la ca ov cu na güc-
lə yer lə şir di. Gü nə şin ax şam şə fəq lə ri 
al tın da ba lıq qu la ğı lar min rən gə ça lır dı. 
Bə du rə ata sı na ya xın la şıb ov cu nu aç dı, 
yığ dı ğı ki çik ba lıq qu la ğı la rı nı gös tər di.

- Ata, on la rı kim rəng lə yir?
- Də niz.
- Bəs də niz bu rəng lə ri har dan ta pır? 

Mə nim bu rəng də ka ran daş la rım yox-
dur axı. 

Ata sı gü lüm sün dü. Bə du rə nin əlin də-
ki ba lıq qu la ğın dan bi ri ni gö tü rüb gü nə-
şə tə rəf tut du. Şəff  af idi, min rən gə ça lıb 
par-par ya nır dı.

- Bun lar də ni zin ba la la rı dır, qı zım. 
Də ni zin mə həb bə tin dən ya ra nıb lar. 

Də niz on la ra öz sev gi si ni, nə va zi-
şi ni, bir də rən gi ni bəxş edib. Bu 
rəng lə rə heç bir yer də rast gəl-
məz sən. Çün ki ən bö yük rəs sam 
elə ana tə biətin özü dür. An caq 
sən bö yü yən də rəs sam ol san, 
bun dan da gö zəl rəng lər ya ra-

da bi lər sən. Ye tər ki, doğ ma la rı nı, 
əziz lə ri ni, tə biəti se və sən, on la rın 

qəl bi ni du ya bi lə sən, gö zəl li yi qiy mət-
lən dir mə yi ba ca ra san... 

İl lər ke çən dən son ra – Bə du rə ad lı-san-
lı rəs sam olan da, hə mi şə ata sı nın 

müd rik söz lə ri ni xa tır la yır dı: 
“Tə biətin ən boz, sö nük 
mən zə rə si nin də özü nə-
məx sus rəng ça la rı, gö zəl-

li yi var. Əgər rəs sam onu 
gö rüb, du yub çat dır ma ğı ba ca-

rır sa, de mə li, xoş bəxt sə nət çi dir”. 
Bə du rə Əf qan lı da be lə xoş bəxt 

sə nət çi lər dən ol du, çağ la yan də ni-
zi, kük rə yib şa hə qal xan, özü nü sa hi lin 
qum la rı na, qa ya la ra, daş la ra çır pan dal-
ğa la rı kə ta na kö çür dü, fır ça va si tə si lə 
də ni zin ne cə rəng dən-rən gə düş mə si ni 
təs vir et di. 

Hər yay tə ti lin dən dö nən dən son-
ra Bə du rə gör dük lə ri ni ka ğız üzə rin də 
can lan dır ma ğa ça lı şır dı. Çək di yi rəsm-
lər mək təb yol daş la rı nın, müəl li mi nin 
də diq qə ti ni cəlb edir di. Müəl li mi nin 
ona “is te dad lı san” de mə si Bə du rə ni 
ümid lən dir di. Rəs sam lı ğa ma ra ğı da ha 
da art dı. An caq or ta mək tə bi bi ti rən də 
sə nəd lə ri ni Ba kı Rəs sam lıq Mək tə bi nə 
ver mə yə cə sa rət et mə di – 1929-cu il də 
Ba kı Pe da qo ji Tex ni ku mu na da xil ol du. 
Rəs sam ol maq is tə yi isə onu ra hat bu-
rax mır dı. Tex ni ku mu bi tir dik dən son-
ra 5 il or ta mək təb də müəl lim lik et di. 
Elə hə min vaxt lar da – 1931-ci il də Ba kı 
Rəs sam lıq Mək tə bi nin qra fi  ka şö bə si nə 
qə bul olun du. Həm iş lə yir, həm də oxu-
yur du. İn cə sə nət vur ğu nu olan bö yük 
ba cı sı Səy ya rə isə hey kəl tə raş lı ğı seç di...

Bə du rə hə lə tə lə bə ikən dün ya in cə sə-
nət ta ri xi ni öy rən mə yə baş la dı. Mosk va-
da, Sankt-Pe ter burq da yer lə şən qa le re ya, 
teatr və et noq ra fi  ya mu zey lə ri ni gəz di, 
dün ya in cə sə nə ti nin na dir və əvəz siz 
nü mu nə lə ri ilə ya xın dan ta nış ol du. Rəs-
sam lı ğı na dir sə nət ki mi qiy mət lən di rə-
rək ye ni əsər lər üzə rin də iş lə mə yə baş la-
dı. Am ma nə dən sə, teatr rəs sam lı ğı onu 
da ha çox cəlb edir di. Odur ki, dip lom 
işi nin möv zu su da Şeks pi rin “Otel lo” 
fa ciəsi ol du. Və “Otel lo”da kı möv zu dan 
fərq li ola raq, ona xoş bəxt lik – ömür-gün 
yol da şı bəxş et di...
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I YAZI
  - Ay qız, eşit mir sən, gün 
sə ni vu rar, keç köl gə yə! 
Ba şı mı za iş aç ma!
Ana sı ar tıq ikin ci də fə 
idi ki, ba yaq dan ar tır ma-
nın üs tüaçıq his sə sin də 
lal-din məz da yan mış qı zı-
na səs lə nir di. Gü nəş qü ru ba 
en mə yə ha zır laş sa da, qız mar 
şüala rı nı yı ğış dı rıb boğ ça sı na 
qoy ma ğa tə ləs mir di. 

Da ha bir er mə ni fəal Azər bay can, Er mə-
nis tan sülh plat for ma sı na qo şu lub. Va he 
Avet yan, Sü zan Ca gin yan və Va han Mar-
ti ros yan dan son ra Ye re van dan olan da ha 

bir fəal - Ar men Vi rab yan er mə ni-Azər bay can sülh-
mə ram lı Ba kı plat for ma sı nı dəs tək lə di yi ni bil di rib.

Ar men Vi rab yan eti raz çı “Elekt ro may dan”ın ön sı ra-
la rın da ge dən və mü xa li fət li de ri, pre zi dent li yə na mi-
zəd Raffi    Ova nis ya nın eti mad et di yi şəxs olub. La kin 
o, Serj Sər kis ya nın hər bi xun ta sı nın qur ba nı na çev ri lib 
və Al ma ni ya ya qaç maq məc bu riy yə ti qar şı sın da qa lıb.

A.Vi rab yan bil di rib ki, ya xın gün lər də sülh mə ram lı 
Ba kı plat for ma sı nı im za la ya caq və be lə lik lə, mü na qi şə-
nin sülh yo lu ilə tən zim lən mə si ni dəs tək lə yən dör dün-
cü Er mə nis tan fəalı ola caq.

A.Vi rab yan 1985-ci il də ana dan olub, Ye re van da kı 
Ma liy yə-İq ti sad İns ti tu tu nu bi ti rib, bir ne çə QHT-də 
ça lı şıb. Da ha son ra İs veç də və Al ma ni ya da iq ti sa di və 
si ya si təh sil alıb, Ye re va na qa yıt dıq dan son ra ora da kı 
Ame ri ka Uni ver si te tin də oxu yub, in gi lis, rus, İs veç və 
al man dil lə ri ni bi lir.

Sülh plat for ma sın dan da nı şar kən, A.Vi rab yan de yib: 
“Bu, gö zəl və hətt  a bir qə dər ge cik miş tə şəb büs dür. 
Ay dın mə sə lə dir ki, onu dəs tək lə yi rəm. Ar zum bu dur 
ki, gə lə cək də Er mə nis tan, Azər bay can və Gür cüs tan İs-
veç rə ki mi bir kon fe de ra si ya da ya şa sın lar”.

Am ma gö rü nür, S.Sər kis ya nın sülh mə ram lı plat for ma 
ba rə də, ümu miy yət lə, an la yı şı yox dur. Onu sülh yox, qan-
lı mü ha ri bə, mən fur iş ğal çı lıq si ya sə ti dü şün dü rür. Bur-
nun dan o ya nı gör mə yən dar dü şün cə li “si ya sət çi” dün ya 
ic ti maiy yə ti ni və er mə ni xal qı nı al da da raq, Azər bay ca nın 
sülh da nı şıq la rın dan bo yun qa çır dı ğı nı söy lə yir. Əməl də 
isə, bu da nı şıq la ra hər va si tə ilə ən gəl tö rət mə yə ça lı şır.

Bugün lər də Azər bay ca nın iş ğal al tın da kı əra zi lə ri-
nə sə fər edən Sər kis yan  “Azad lıq” ra diosu nun er mə ni 
xid mə ti nə bə yan edib ki, ha zır da tə mas xətt  in də xü su-
si bir gər gin lik yox dur: “Adi və ziy yət dir, be lə de mək 
olar sa, bir il əv vəl kin dən xey li sa kit lik dir”.

İrə van Kuk la Teat rı nın di rek to ru (!) Ru ben Ba ba yan 
Sər kis ya na Qa ra ba ğa ni yə məhz bu gün lər də get di yi ni 
sual edib. Sər kis yan da bil di rib ki, bu sə fər onun üçün 
bir və zi fə bor cu dur. “Çün ki in di elə dövr dür ki, or du, 
əha li, Dağ lıq Qa ra ba ğın sa kin lə ri ar tıq çə tin döv rə ha-
zır ol ma lı dır. Or du nun çox lu tə lə ba tı var və bu tə lə ba tı 
də yər lən dir mək la zım dır. Çün ki bi zim im kan la rı mız 
hü dud suz de yil ki, bü tün prob lem lə ri, bü tün mə sə lə lər 
həll edək. Ona gö rə də tə lə ba tı qiy mət lən dir mək, han sı 
prob le min ilk növ bə də həll olun ma lı ol du ğu nu müəy-
yən ləş dir mək və on la rı həll et mək la zım dır. Sə fə ri min 
məq sə di bu nun la bağ lı dır”.

Bun dan son ra Serj əsl üzü nü nü ma yiş et di rib. Onun 
gös tə ri şi ilə er mə ni fəalı A.Vi rab ya nın ailə si nə qar şı rep-
res si ya ma şı nı işə dü şüb. Ana sı Ka ri na, qar da şı Ye la ken, 
hətt  a xa la sı da cid di sor ğu-suala çə ki lib. Ser ji da ha çox qə-
zəb lən di rən bu olub ki, Ar me nin xa la sı Er mə nis tan mü-
da fi ə na zi ri nin bi rin ci müavi ni nin hə yat yol da şı imiş.

Onun ailə üzv lə ri nə təz yiq lər hə lə də da vam edir. Ser-
jin əlal tı la rı on lar dan tə ləb edir lər ki, Ar me ni fi k rin dən 
da şın dır sın lar. Baş qa söz lə de sək, er mə ni, fəal bə ya nat la 
səhv yo la düş dü yü nü, er mə ni-Azər bay can sülh mə ram lı 
Ba kı plat for ma sı nı dəs tək lə mə di yi ni elan et mə li dir. 

Ar me nin ana sı jur na list lə rə bil di rib ki, təz yiq lər elə  
həd də ça tıb ki, onun in ti har et mək dən baş qa, ça rə si 
qal ma yıb: “Ser jin rep res si ya ma şı nı bü tün çir kin va-
si tə lər dən is ti fa də edir: şan taj, ul ti ma tum, hə də-qor-
xu. Hətt  a iş o ye rə ça tıb ki, res pub li ka mət buatın da 
həm oğ lu mu, həm də ba cı mın hə yat yol da şı nı – na zir 
müavi ni ni “və tən xaini” ad lan dı rır lar. La kin Ar men 
məs lə kin dən dön mə yə cə yi ni və tək zib ver mə yə cə yi ni 
de yir. Ailə miz  də Ser jin hə də lə rin dən qorx mur. Ov la-
dı mı so na qə dər dəs tək lə yə cə yəm”. 

Ötən həf tə A.Vi rab yan Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye və mü ra ciət edə rək on dan kö-
mək is tə yib.

Bax be lə! Er mə ni lər gec də ol sa, ba şa dü şüb lər ki, 
mü na qi şə nin dinc yol la, qan tö kül mə dən həl li on lar 
üçün ən mü na sib va riant dır. Və Serj ki mi ib lis lər bu 
pro se sin qar şı sı nı ala bil mə yə cək lər!

Fərhad
ABDULLAYEV

Ən münasib
variant
Ən münasib

1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 
idi. Ab şe ro nun Nov xa nı bağ la rı na, gü-
nor ta ol du ğu ki mi, in di də od ələ nir di. 
Am ma Xə zər dən əsən yün gül meh 
ya ğış həs rə ti ilə çır pı nan üzüm tə-
nək lə ri nin, tut, ən cir, püs tə və 
ba dam ağac la rı nın, xı şıl da-
yan qı zıl qum lu bağ lar da 
din cə lən adam la rın da dı-

yan dır ma ğa ma cal tap ma mış-
dı lar, kü lək də on la rı na rın qum la 
bir lik də ha va ya so vur muş, ət ra fa sə pə-

Uşaq tə səv-
vü rü nə həkk 

olun muş bağ mən zə-
rə lə ri ni, də ni zi, bir də se vim li gə lin cik lə-
ri ni çə kir di. Ana sı bu ma ra ğa elə də əhə-

- Bun lar də ni zin ba la la rı dır, qı zım. 
Də ni zin mə həb bə tin dən ya ra nıb lar. 

Də niz on la ra öz sev gi si ni, nə va zi-
şi ni, bir də rən gi ni bəxş edib. Bu 
rəng lə rə heç bir yer də rast gəl-
məz sən. Çün ki ən bö yük rəs sam 
elə ana tə biətin özü dür. An caq 
sən bö yü yən də rəs sam ol san, 
bun dan da gö zəl rəng lər ya ra-

da bi lər sən. Ye tər ki, doğ ma la rı nı, 
əziz lə ri ni, tə biəti se və sən, on la rın 

qəl bi ni du ya bi lə sən, gö zəl li yi qiy mət-
lən dir mə yi ba ca ra san... 

İl lər ke çən dən son ra – Bə du rə ad lı-san-
lı rəs sam olan da, hə mi şə ata sı nın 

müd rik söz lə ri ni xa tır la yır dı: 

gö rüb, du yub çat dır ma ğı ba ca-
rır sa, de mə li, xoş bəxt sə nət çi dir”. 
Bə du rə Əf qan lı da be lə xoş bəxt 

sə nət çi lər dən ol du, çağ la yan də ni-
zi, kük rə yib şa hə qal xan, özü nü sa hi lin 
qum la rı na, qa ya la ra, daş la ra çır pan dal-
ğa la rı kə ta na kö çür dü, fır ça va si tə si lə 
də ni zin ne cə rəng dən-rən gə düş mə si ni 
təs vir et di. 

1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 

- Ay qız, eşit mir sən, gün 
sə ni vu rar, keç köl gə yə! 

Ana sı ar tıq ikin ci də fə 
idi ki, ba yaq dan ar tır ma-
nın üs tüaçıq his sə sin də 
lal-din məz da yan mış qı zı-
na səs lə nir di. Gü nəş qü ru ba 
en mə yə ha zır laş sa da, qız mar 
şüala rı nı yı ğış dı rıb boğ ça sı na 
qoy ma ğa tə ləs mir di. 

Aygun
Машинописный текст

Aygun
Машинописный текст
Aydın yol.-2017.-17 dekabr.-S.5.




