
İlin bu möv sü mün də 
Cı dır dü zü nə, İsa bu la-
ğı na, Şu şa qa la sı nın ən 
uc qar yer lə ri nə sey rən ga ha 
çı xan la rın, qu zu kə sib ka bab çə kən-
lə rin, əl-ələ tu tub yal lı ge dən lə rin, 
“Çöv kən” oy na yan la rın sa yı əs la azal-
ma yıb. Sa ral mış yar paq lar yel lə nə-yel-
lə nə ye rə dü şüb xə zəl dən xa lı dö şə yə-
nə, ilk qar də nə cik lə ri də oğ run-oğ run 
bu xə zə lin üs tü nə çö küb qış yu xu su na 
ge də nə qə dər be lə da vam edə cək – na-
ğıl lar və əf sa nə lər ya ra dan bu şə hər ilin 
bü tün çağ la rın da ada mı xoş ov qa ta, bi-
tib- tü kən məz ar zu la ra, bir də sev gi yə 
səs lə yir...

Şu şa da ki min sə si yox dur ki? Şə hə rin 
do lan bac kü çə lə ri ilə qış qı rı şa raq qa çan 
ba şıaçıq, ayaq ya lın, cı lız, bur nun dan su 
axan uşaq lar dan han sı nı sax la yıb de sən  
“bir ağız oxu”, dö nüb  “Se gah” üs tə elə 
ya nıq lı oxu ya caq ki, ma tın- qu tun qu ru-
yub qa la caq, za lım uşa ğı, elə bil yüz ilin 
xa nən də si dir, vur du ğu zən gu lə lər də 
qəl bi ni riq qə tə gə ti rə cək...

Am ma o, bir baş qa aləm dir! Söh bət 
ta cir Bə bi rin şa gir di Mə cid dən ge dir. 
Gün-gü nor ta ol ma mış iri boğ ça sı nı çiy-
ni nə şə lə lə yib dü şür Şu şa nın ca nı na, 
baf ta, kof ta, ipək, çit, da ha nə bi lim nə 
sa tır! Bu qə dim şə hə rin adam la rı onu 
ar şın mal çı ki mi ta nı yır lar. Tək ta nı maq-
la iş bit mir, həm də se vir lər. “Ar şın mal 
alan” de yib son ra da məş hur qə zəl lə ri 
elə ürək dən, mə la hət lə oxu yur ki, heç 
par ça al maq is tə mə yən də ayaq sax la yıb 
ona ya xın la şır.

...Şə hə rin ba zar mey da nın da kı mey-
xa na nın ar tır ma sın da otu rub zər atan 
qo çu lar dan kim sə nö kə rə bir ne çə şa hı 
ve rib de di ki, bu nu ar şın mal çı ya çat dır, 
qoy gə lib oxu sun, bi zi fey z yab elə sin. İn-
sa fən, Mə cid kim sə ni na ra zı sal mır, ha-
mı ilə meh ri ban dav ra nır, tə bəs sü mü də 

çöh rə sin dən əs kik ol mur...   

Mə cid qo çu la ra ya xın laş dı, ədəb-ər-
kan la sa lam ver di, pul gə ti rən nö kər ona 
işa rə elə di ki, bəs bəy lər bu yu rub ki, bir 
ağız oxu sun. Mə cid oxu du, nə oxu du! 

“Və tən ba ğı” al-əl van dır,
Yox için də xa rı bül bül.
Nə dən hər ye rin əl van dır,
Kök sün al tı sa rı, bül bül?! 

Elə ya nıq lı səs lə oxu yur du ki, zər atan 
bəy lər əl sax la yıb onu din lə mə yə baş la dı-
lar. “Se gah” və “Ba ya tı” üs tün də təs nifl  ər 
oxu yan dan son ra qo çu lar dan bi ri so ruş du:

- Kim lər dən sən, ə?
Mə cid ba şı nı aşa ğı di kib sa kit cə ca vab 

ver di:
- Beh bu də li ki şi nin oğ lu yam. Atam 

rəh mə tə ge dib, - göz lə ri dol du.
Ata sı bir müd dət Qa ra ba ğın Bo yat 

kən din də Mir za lı bəy Beh bu do vun ma-
li ka nə sin də tə sər rü fat iş lə rin də ça lış-
mış dı. Onun və fa tın dan son ra ailə nin 
bü tün ağır lı ğı Mə ci din üs tü nə düş müş-
dü. O da ge cə ni gün dü zə qa tıb iş lə yir, 
qa pı-qa pı dü şüb ar şın ma lı sa tır dı.

Qo çu lar dan bi ri dil lən di:
- Yax şı sə sin var! Vaxt gə lər ta nın mış 

xa nən də olar san. 
Di gər qo çu lar da onun la ra zı laş dı lar. 

Kim sə ye rin dən dil lən di:
- On da qoy bi ri ni də oxu sun!
Mə cid “Şu şa təs ni fi ”ni bö yük mə ha-

rət lə ifa et di.
Şu şa nın dağ la rı ba şı du man lı,
Qır mı zı kof ta lı, ya şıl tu man lı.
Dər din dən öl mə yə çox dur gü man lı,
Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel,
Ölə rəm dər din dən, onu bil,
Da nış ma san da, ba lam, ba rı gül.

Ba zar mey da nın da kim var dı sa, ha mı-
sı mey xa na nın qar şı sı na, bu sehr li sə si 
din lə mə yə top laş mış dı. Mə ci din ya nıq lı 
sə si dal ğa-dal ğa dün ya lar qə dər sev di yi 

qo ca Şu şa ya ya yı lır dı. Ar şın mal çı hə lə 
on da bil mir di ki, vaxt gə lə cək və İn gil-
tə rə nin məş hur “Qram mo fon Re kords” 

şir kə ti “Şu şa təs ni fi ”ni Mə cid Beh bu do-
vun ifa sın da va la yaz dı ra caq, val da elə 
“Şu şa təs ni fi ” ad la na caq... 

Ta cir Mə ci din qəl bi nin də rin lik lə rin də 
bir baş qa adam - xa nən də Mə cid ya şa-

yır dı. Ba şa dü şür dü ki, ta le ona əvəz-
siz sər vət ve rib və bu sər vət dən 

müt ləq ya rar lan ma lı dır. 
Mə la hət li sə si şə hə-

rin din xa dim lə ri-
nin də diq qə ti ni 

çək miş di. Mə-
ci di Yu xa rı 
Göv  hə  ra  ğa 

m ə s  c i  d i n  d ə 
mi na cat ver-
mə yə də vət 

et miş di lər. İn di ara-
sı ra mu si qi məc lis lə rin də 

və el şən lik lə rin də oxu yur, 
sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu cı ğır-

la rı ilə ya vaş-ya vaş irə li lə yir, adı Şu şa 
ca maatı nın di lin dən düş mür dü. La kin 
ailə nin do la nı şı ğı çox çə tin idi, ar şın-
mal çı lıq onun gün də lik çö rək ağa cı na 
çev ril di yi üçün bu iş dən ay rı la bil mir di.

...Bu xoş nə fəs li, gü nəş li pa yız gü nü  
Mə cid ye nə kü çə-kü çə, mə həl lə-mə həl-
lə dü şüb ar şın ma lı sat maq la məş ğul 
idi. Oxu yub müş tə ri səs lə yir, dü kan dan 
gö tür dü yü mal la rı xı rıd edir di. Ba şı-
nı qal dı ran da gör dü ki, səs li-küy lü bir 
ima rə tin qa ba ğın da da ya nıb. İs tə di dö-
nüb get sin, dü şün dü ki, bir dən ava zı 
ağa la rın xo şu na gəl məz. Çün ki ba şı çək-
miş di: bir gün baş qa mül kün qar şı sın da 
oxu yan da onu qo vub de miş di lər ki, bir 
də qa pı mı zın ağ zın da sə si nə güc ver mə!

An caq ar şın mal çı nın mə la hət li sə si ni 
bu ma li ka nə də ba yaq dan eşit miş di lər 
və ev sa hi bə si qul luq çu ya tap şır mış-
dı ki, qa pı nı açıb onu içə ri də vət et sin. 
Xa nı mın əm ri dər hal ye ri nə ye ti ril di və 
ar tıq bir ne çə də qi qə dən son ra Mə cid 
çiy nin də ki ağır boğ ça ilə düz hə yə tin 
or ta sın da da yan mış dı. Elə bil cən nə-
tə düş müş dü: gö rü nür, ilin fə sil lə ri bu 
bağ ça dan yan keç miş di, çün ki gül-gü lü 
ça ğı rır dı, bül bül bül bü lü. Ye rə ya ra şıq-
lı xal ça lar dö şən miş di, iri ho vu zun ya-
nın da to vuz qu şu lar fü sun kar lə lək lə ri ni 
açıb tə kəb bür lə gə zi şir di lər. Qul luq çu 
ona bur da göz lə mə yi tap şı ran da de di:

- Bə yin ailə si to ya ha zır la şır, xe yir 
iş lə ri var, çox lu da qo naq gə lib. Qız lar 
pal tar lıq par ça al maq is tə yir lər. İn di xə-
bər ve rə rəm, dü şər lər hə yə tə.

Mə cid “baş üs tə” de yib göz lə mə yə 
baş la dı. Ta le yin onun üçün ha zır la dı ğı 
sürp riz dən hə lə xə bər siz idi... 
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I YAZI
  ...Şu şa nın gəl-gəl de yən vax tı dır. Han sı 
şu şa lı dan so ruş san ki, “ilin han sı fəs li-
ni da ha çox se vir sən”, du ru xub qa la caq, 
mat-məət təl üzü nə ba xıb de yə cək ki, “bu 
nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 
bən zə yir”.
Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
na ra hat lı ğı yox dur. Ta rix dir də, 
sa yır özü üçün! Hər ötən 
gün Şu şa nın əl çat maz 
dağ la rı nın ba şı na top-
la şan bu lud lar ki mi 
ne cə gə lib sə, elə cə 
də ge də cək...

Er mə nis tan da həbs edi lən mü xa li fət çi Ji rayr 
Sə fi l yan həbs xa na dan Er mə nis tan or du su na 
ün van la dı ğı mü ra ciətin də Serj Sər kis ya nı və-
tən xaini və sat qın ad lan dı rıb. 

Bu ya xın da er mə ni lər “Dağ lıq Qa ra bağ Res pub li ka-
sı” ad la nan qon dar ma qu ru mun 25 il li yi ni qeyd edib-
lər. Da ha doğ ru su, Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis tan tə rə-
fi n dən fak ti ki il ha qın dan 25 il ke çib.

İrə va nın mü xa li fət mət buatı ya zır ki, Er mə nis tan 
Dağ lıq Qa ra ba ğı si lah gü cü nə qa nun suz yol la ələ ke çir-
di yi ki mi, Qa ra bağ er mə ni lə rin dən iba rət bir qrup var lı 
adam da Er mə nis ta nı iş ğal edib. Qə zet ad çək mə sə də, 
de yi lən lə rə gö rə, bu, Sər kis ya nın Qa ra bağ kla nı, yə ni 
qo hum-əq rə ba sı dır. On la rın “müs tə qil” ad lan dır dı ğı 
bu “res pub li ka” üz də ni raq qon şu mu za iki pre zi dent 
“bəxş” edib. İn di də İrə van er mə ni lə ri hər gün on la rın 
(yə ni Serj və onun qul dur la rı nın) dağ lar aşıb pay tax ta 
gəl di yi gü nə lə nət yağ dı rır lar.

Er mə ni ic ti maiy yə tin də isə “qa ra bağ lı lar” (Qa ra bağ 
er mə ni lə ri) sö zü “kri mi nal-oli qar xi ya”, “in hi sar çı döv-
lət mə mur la rı”, “ban da lar”, “nar ko ti ka al ver çi lə ri”, 
klan or taq la rı” ki mi ifa də lə rin si no ni mi ola raq iş lə di lir. 
Am ma yu bi ley təd bi rin də həm Sər kis yan, həm də Ba ko 
Saak yan uta nıb-qı zar ma dan Dağ lıq Qa ra ba ğın “döv lət 
ki mi for ma laş ma sı nın ar tıq bir fakt” ol du ğu nu de yib-
lər. Hər iki kri mi nal rəh bə rin çı xı şı İrə van da acı is teh za 
do ğu rub. Məş hur er mə ni jur na lis ti Vaq ram Ağa can ya-
nın di li ilə de sək, “Qa ra bağ da “döv lət çi lik” an la yı şı nın 
məh vi nə yö nə lik kurs gö tür müş əsl xun ta for ma la şıb”.

...De yir lər, Serj mi fi k qəh rə man lar ba rə də ma cə ra ki-
tab la rı nı oxu ma ğı çox se vir. Hə səd apar dı ğı per so naj-
lar dan bi ri də Kral Ar tur dur. Serj tez-tez xə ya lən özü-
nü Ar tu ra bən zə dir, hətt  a bir də fə kef məc li sin də de yib 
ki, də rin dən araş dır sa lar, Loq res kral lı ğı nın hökm da rı, 
V-VI əsr lər də qəsb kar saks la rı məğ lu biy yə tə uğ ra dan 
Ar tu run er mə ni əsil li ol ma sı da üzə çı xa bi lər, çün ki 
adı Ar tur dur (!!!). Əv və la, er mə ni lər bu adı uşaq la rı na 
qo yur, həm də adın ilk iki hər fi  bi zə doğ ma dır! 

...Şey pur lar səs lən di. Kral Serj atın üs tün də zi reh li 
ge yim də, ba şın da də bil qə, əlin də də qı lın cı şə hər dar-
va za la rın dan öz cən ga vər lə ri ilə bir lik də içə ri da xil ol-
du. Am ma göz lə di yi nin ək si nə ola raq, onu al qış lar la, 
gül-çi çək lə qar şı la ma dı lar. Şə hər ca maatı qəm-qüs sə yə 
bat mış dı, məz lum-məz lum ona ba xır dı lar, da nış ma ğa 
ta qət lə ri də yox idi.

Kral Serj bu nu gö rüb hid dət lən di, cən ga vər lə rin bi-
rin dən so ruş du:

- Bu adam lar nə dən bi zi be lə so yuq qar şı la yır lar?
- On lar ac dır, çö rək üzü nə həs rət qa lıb lar. De yir lər, 

nə qə dər Kral Serj ha ki miy yət də ola caq, biz də, ba la la-
rı mız da çö rək və su üzü nə həs rət qa la ca ğıq.

- Yə ni doğ ru dan ye mə yə heç nə lə ri yox dur? Bəs mə-
nim qəsb et di yim tor paq lar ne cə ol du?

- On lar de yir lər ki, hökm dar bi zə iş ğal et di yi tor paq-
la rı ye dirt mək is tə yir, am ma tor paq la qa rın doy maz 
axı... Bur da yal nız 20-30 ailə nin nəin ki ya şa maq, hətt  a 
fi  ra van lıq içə ri sin də üz mək im ka nı var... Yer də qa lan-
lar acın dan ölür!

Kral Ar tur qə zəb lən di. Cən ga vər lə ri Də yir mi ma sa 
ar xa sı na top la yıb so ruş du:

- Kim dir o ailə lər? Əmr edi rəm, baş la rı vu rul sun, dar 
ağa cın dan asıl sın!

- Ha mı sı si zin qo hum-əq rə ba nız dır, möh tə rəm kral!
- Qo hum la rı nı zın dəb də bə li ev-eşi yi, var-döv lə ti, xa-

ri ci bank lar da he sab la rı var! Yer li ca maatı zor la kö çür-
düb tor paq la rı nı əl lə rin dən alır lar...

- Bəs in di nə is tə yir lər?
- Ha ki miy yət!
- Ver mə rəm! Özü mə la zım dır!
- Ac la rın ara sın da bi ri var, Ji rayr Sə fi l yan, özü də elə 

sə fe hin bi ri dir, si zi Və tən xaini ad lan dı rır...
De yir lər, şi rin na ğı lın bu ye rin də Ser ji ağ la maq tu-

tur. Ya dı na dü şür ki, doğ ma şə hə ri nə öm rü bo yu atın 
üs tün də yox, “Ji qu li-03” mar ka lı ma şın la gə lib-ge dib. 
Son ra da fi  kir lə şir ki, Azər bay can or du su on suz da gec-
tez iş ğal al tın da olan tor paq la rı ge ri ala caq. Bu za man 
Ser jin da dı na kim ça ta caq? Ye yib ha rın la mış qo hum la-
rı? Ay-hay! De mə li, Serj ola caq Və tən siz Və tən xaini!

Fərhad
ABDULLAYEV

Vətənsiz
vətən xaini

Ba zar mey da nın da kim var dı sa, ha mı-
sı mey xa na nın qar şı sı na, bu sehr li sə si 
din lə mə yə top laş mış dı. Mə ci din ya nıq lı 
sə si dal ğa-dal ğa dün ya lar qə dər sev di yi 

qo ca Şu şa ya ya yı lır dı. Ar şın mal çı hə lə 
on da bil mir di ki, vaxt gə lə cək və İn gil-
tə rə nin məş hur “Qram mo fon Re kords” 

şir kə ti “Şu şa təs ni fi ”ni Mə cid Beh bu do-
vun ifa sın da va la yaz dı ra caq, val da elə 

Ta cir Mə ci din qəl bi nin də rin lik lə rin də 
bir baş qa adam - xa nən də Mə cid ya şa-

yır dı. Ba şa dü şür dü ki, ta le ona əvəz-
siz sər vət ve rib və bu sər vət dən 

müt ləq ya rar lan ma lı dır. 
Mə la hət li sə si şə hə-

rin din xa dim lə ri-
nin də diq qə ti ni 

çək miş di. Mə-
ci di Yu xa rı 
Göv  hə  ra  ğa 

m ə s  c i  d i n  d ə 
mi na cat ver-
mə yə də vət 

et miş di lər. İn di ara-
sı ra mu si qi məc lis lə rin də 

və el şən lik lə rin də oxu yur, 
sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu cı ğır-
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ğı na, Şu şa qa la sı nın ən 
uc qar yer lə ri nə sey rən ga ha 
çı xan la rın, qu zu kə sib ka bab çə kən-
lə rin, əl-ələ tu tub yal lı ge dən lə rin, 
“Çöv kən” oy na yan la rın sa yı əs la azal-
ma yıb. Sa ral mış yar paq lar yel lə nə-yel-
lə nə ye rə dü şüb xə zəl dən xa lı dö şə yə-
nə, ilk qar də nə cik lə ri də oğ run-oğ run 
bu xə zə lin üs tü nə çö küb qış yu xu su na 
ge də nə qə dər be lə da vam edə cək – na-
ğıl lar və əf sa nə lər ya ra dan bu şə hər ilin 
bü tün çağ la rın da ada mı xoş ov qa ta, bi-

Mə cid qo çu la ra ya xın laş dı, ədəb-ər-
kan la sa lam ver di, pul gə ti rən nö kər ona 
işa rə elə di ki, bəs bəy lər bu yu rub ki, bir 
ağız oxu sun. Mə cid oxu du, nə oxu du! 

“Və tən ba ğı” al-əl van dır,“Və tən ba ğı” al-əl van dır,“Və tən ba
Yox için də xa rı bül bül.
Nə dən hər ye rin əl van dır,

la rı ilə ya vaş-ya vaş irə li lə yir, adı Şu şa 
ca maatı nın di lin dən düş mür dü. La kin 
ailə nin do la nı şı ğı çox çə tin idi, ar şın-
mal çı lıq onun gün də lik çö rək ağa cı na 
çev ril di yi üçün bu iş dən ay rı la bil mir di.

...Bu xoş nə fəs li, gü nəş li pa yız gü nü  
Mə cid ye nə kü çə-kü çə, mə həl lə-mə həl-
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...Şu şa nın gəl-gəl de yən vax tı dır. Han sı 
şu şa lı dan so ruş san ki, “ilin han sı fəs li-
ni da ha çox se vir sən”, du ru xub qa la caq, 
mat-məət təl üzü nə ba xıb de yə cək ki, “bu 
nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 

Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
na ra hat lı ğı yox dur. Ta rix dir də, 
sa yır özü üçün! Hər ötən 
gün Şu şa nın əl çat maz 
dağ la rı nın ba şı na top-
la şan bu lud lar ki mi 
ne cə gə lib sə, elə cə 
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ğı na, Şu şa qa la sı nın ən 
uc qar yer lə ri nə sey rən ga ha 
çı xan la rın, qu zu kə sib ka bab çə kən-
lə rin, əl-ələ tu tub yal lı ge dən lə rin, 
“Çöv kən” oy na yan la rın sa yı əs la azal- Mə cid qo çu la ra ya xın laş dı, ədəb-ər-

Ba zar mey da nın da kim var dı sa, ha mı-
sı mey xa na nın qar şı sı na, bu sehr li sə si 
din lə mə yə top laş mış dı. Mə ci din ya nıq lı 
sə si dal ğa-dal ğa dün ya lar qə dər sev di yi 

qo ca Şu şa ya ya yı lır dı. Ar şın mal çı hə lə 
on da bil mir di ki, vaxt gə lə cək və İn gil-
tə rə nin məş hur “Qram mo fon Re kords” 

şir kə ti “Şu şa təs ni fi ”ni Mə cid Beh bu do-
vun ifa sın da va la yaz dı ra caq, val da elə 
“Şu şa təs ni fi ” ad la na caq... 

Ta cir Mə ci din qəl bi nin də rin lik lə rin də 
bir baş qa adam - xa nən də Mə cid ya şa-

yır dı. Ba şa dü şür dü ki, ta le ona əvəz-
siz sər vət ve rib və bu sər vət dən 

müt ləq ya rar lan ma lı dır. 
Mə la hət li sə si şə hə-

rin din xa dim lə ri-
nin də diq qə ti ni 

çək miş di. Mə-

m ə s  c i  d i n  d ə 
mi na cat ver-
mə yə də vət 

et miş di lər. İn di ara-
sı ra mu si qi məc lis lə rin də 

və el şən lik lə rin də oxu yur, 
sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu cı ğır-

İlin bu möv sü mün də 

I YAZI
...Şu şa nın gəl-gəl de yən vax tı dır. Han sı 
şu şa lı dan so ruş san ki, “ilin han sı fəs li-
ni da ha çox se vir sən”, du ru xub qa la caq, 
mat-məət təl üzü nə ba xıb de yə cək ki, “bu 
nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 

Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
na ra hat lı ğı yox dur. Ta rix dir də, 
sa yır özü üçün! Hər ötən 
gün Şu şa nın əl çat maz 
dağ la rı nın ba şı na top-
la şan bu lud lar ki mi 
ne cə gə lib sə, elə cə 

çöh rə sin dən əs kik ol mur...   Ölə rəm dər din dən, onu bil,
Da nış ma san da, ba lam, ba rı gül.

baş la dı. Ta le yin onun üçün ha zır la dı ğı 
sürp riz dən hə lə xə bər siz idi... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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