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ÖN SÖZ 
 

Bir gün İbn Yəmin dedi ki, söylə, 
Ey atəş böcəyi, nədir bu şölə? 
Gündüz olan kimi sönürsən müdam, 
Alışıb yanırsan düşəndə axşam. 
Böcək dilləndi ki: -Ey İbn Yəmin, 
Gündüz də nur saçıb yanıram həmin. 
Fəqət, günəş göydə parlayan zaman, 
Görünməz nurumdan mənim bir nişan.  

(M.Ş.Vazeh) 
 
Bəli, Gülarə Munis qadın şairələr arasında Azərbay-

can türkcəsində ilk “Divan” kitabı yazmaqla məhz 
parlayan ŞƏRQ GÜNƏŞİDİR. Günəş də nə qədər yük-
səkliyə qalxsa, ətrafı daha çox işıqlandırar. 2007-ci ildə 
nəşr olunan “Divan” kitabını diqqətlə oxudum...  

Yaxın və Orta Şərqdə o cümlədən Azərbaycanda 
qadın şairənin yazdığı ilk “Divan”... 

“Divan” kitabı barədə tarix elmləri doktoru, pro-
fessor Şahin Fazil belə yazıb: 

”XXl əsrin əvvəllərində klassik ədəbiyyat munisi 
olan şair qadın şimal Azərbaycanında təptəzə bir 
“Divan” kitabı yazdı. Əslində ölkəmizin divan ədə-
biyyatı tarixində hələ heç bir qadının cürət edib 
görə bilmədiyi son dərəcə ciddi poetik bir işi - 
“divan bağlamaq işi”ni nəhayət bir qadın şairə 
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gördü: Adı Gülarə, təxəllüsü Munisdir o şairə 
qadının.” 

(“Divan”5 səh. 3 abzas. Redaktordan) 
İstəkli oxucular, əbəs yerə günəşi xatırlamadım. Ma-

samın üstünə nur kimi səpələnən və sanki ziyası göz 
qamaşdıran Munis ocağının şöləsi qəlbimə bir hərarət 
gətirdi. Bəzən ruhları silkələyən, bəzən sevincdən 
dodaq çatladan, bəzən qəlb göynədən, ələmdən, nəşə-
dən yoğrulan, bəzən də həzin, lirik, bir qədər də emo-
sional fikirlərin burulğanında azıb qalsam da, nəzmlə 
nəsrin vəhdətində istedadlı qələm sahibi ilə tanışlığıma 
sevindim. Sözün ucuzlaşdığı, bayağılaşdığı, qiymətdən 
düşdüyü bir zamanda hələ də xiridarların, sərrafların, 
zər qədri bilənlərin xarüqələr yaratdığına bir daha əmin 
oldum. Məhz bu səbəbdən Munis külliyyatı ilə daha 
yaxından tanış olmaq üçün digər kitablarını oxumağa – 
böyük bir ümmana baş vurmağa çalışdım. Əmin oldum 
ki, bəşəri sevgi və insani duyğular, ana müqəddəsliyi 
və torpaq yanğısı, xeyirxahlıq və humanistlik yalnız 
söz əhli üçün deyil, həm də ədalət tərəfdarı və Haqq 
yolçusu olanlar üçündür. Haqqa yaxınlığı ilə seçilən 
Gülarə xanım saflığın, paklığın, milli dəyərlərin, 
birliyin, bütövlüyün və bir də müstəqilliyimizin qarantı 
olan ordumuzun gücünə bel bağlayır, ondan ilham alır. 
Torpaqlarımızın bölünməzliyi uğrunda candan keçən ər 
igidlərin rəşadəti, qorxmazlığı şairənin qəlbini riqqətə 
gətirir. 
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Dönə-dönə, sevə-sevə oxuduğum “Son dayanacaq” 
kitabı da məhz hərb tariximizin qəhrəmanlıq səhifə-
sinə işıq tutur. O qəhrəmanlar arasında ən ali məqama 
– şəhidliyə qovuşan da var, müharibənin ağrılarını vü-
cudunda gəzdirən, sağlamlığını itirərək əlil arabasına 
tapınan da... G. Munis o qəhrəmanların hər birinə 
“qardaşım” deyə müraciət edir: 

 
Rəvamı məndən ayrıla, canımda candı qardaşım, 
Axıtma qanım ey fələk, damarda qandı qardaşım. 
 
Deyirlər, insanın bəzəyi müdriklik, müdrikliyin bə-

zəyi sakitlik, sakitliyin bəzəyi igidlik, igidliyin bəzəyi 
mülayimlikdir. Oxuduğum qəhrəmanlıq hekayələrinin 
hər birində yığcamlıqla yanaşı, mülayimlik, igidlik və 
bir də çağırış var. O çağırış ki, hər bir vətən oğlunu 
yurdumuzun azadlığına səsləyir. O çağırış ki, ruhları 
inləyən, qanı axıdılan igidlərin gömüldüyü vətən tor-
pağını namərd düşməndən geri qaytarmaq üçündü. O 
çağırış ki, xalqımızı birliyə, vəhdətə çağırır. 

Kitabda cəmləşən sənədli hekayələrin hər biri dəyəri 
və sambalı ilə seçilir. Mübarizliyi, cəsurluğu və 
dəyanəti ilə qəlblərə hopan qəhrəmanların döyüş yolu 
bir ibrət, bir örnəkdir. Örnək olası ömürlər isə tarixin 
sınaqlarına sinə gərərək heykəlləşir, qranitləşir. Munis 
şeirində deyildiyi kimi: 
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Ömür bir üzükdür, qeyrətdir qaşı, 
Şəhidin zamanla ölçülmür yaşı, 
Tarixdə qalacaq bu mərmər daşı, 
Uzat əllərini şəhid qardaşım! 

 
Gülarə xanımın əsərləri çağlayan bir bulaqdır. Elə 

bir bulaq ki, hər kəs o bulaqdan istədiyi qədər içə 
bilər. Bəlkə də bir qurtum da kifayətdir ki, Munis 
külliyatına bələd olasan. G. Munis ona görə sevilir ki, 
“düzü düz, əyrini həmvar yazır.” Sözün duzunu, istio-
tunu artıq eləmir ki, nə boğaz göynəsin, nə dil pör-
şüsün. Bir daha xatırladım ki, G. Munis haqqın tərə-
zisi, zamanın saniyəölçənidir. 

Növbəti hekayənin birində: 
Müəllim soruşur: “Uşaqlar, indi Vətənin ağır gü-

nündə, Qarabağın işğal olunduğu, ana-bacıların 
girov düşdüyü bir vaxtda, aranızda elə bir oğul varmı 
ki, vətən üçün öz çanından keçməyə hazır olsun?” 
İlk öncə ayağa duran Emin olur. 
– Var, müəllim, var! Şəxsən mən Vətəni müdafiə 

etməyə, bu yolda canımdan keçməyə hazıram.  
Müəllim iftixarla Eminə baxdı... 
Az sonra Eminin səsi cəbhə bölgəsindən gəldi. 
Gülarə xanımın qəlbi nifrətlə doludur. O nifrət 

yalnız düşmənə tuşlanıb. Qələmini süngüyə çevirən 
şairənin kirpikləri bir ox, sözü qılıncdan kəsərli olub. 
Şəhidlərimizin igidliyindən, qəhrəmanlığından dastan 
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bağlayıb, tarixi salnamə yaradıb... sabahın ərməğanı 
üçün... Bəzən heyfslənib, gileylənib, bəzən də şir kimi 
döyüşlərə atılıb, namərd düşmənə tuşladığı söz dö-
yüşünə... Amma heç vaxt tükənməyib, sabaha ümid 
bağlayıb, Laçına, Şuşaya, bir sözlə Qarabağa dönəcə-
yimiz günün imidilə yaşayıb. Şəhid soydaşımız Emin 
Əliyevə yazdığı şeirlərin birində o nikbinlik özünü 
büruzə verir: 

 
Ola bir gün Şuşa azad, ola cəmi şəhidlər şad. 
Sizə rəhmət deyir Munis, səhər-axşam, Emin, amin! 

 
İbadət müəllimə tez-tez oğlu Eminin məzarına baş 

çəkməyə gedir... Bu gedişlərin birində balaca Emin 
nənəsinə bir məktub uzatdı. 

– Nənə, bu məktubu Emin əmiyə verərsən. 
Nənə diksindi, sonra özünü toparlayıb: 
– Axı o, çox uzaqdadır, bu məktubu ona necə 

verim? 
– Sən məktubu güllərin altına qoy, əmim özü tapıb 

oxuyar. 
Ananın ürəyi tir-tir əsdi. 
...Ana əzizlədi məktubu, iki gün oxuya bilmədi. Nə-

hayət, özündə güc, qüvvə tapıb məktubu açdı. Bircə 
cümlə oxuya bildi, tək bircə cümlə... Məktubda yazıl-
mışdı: “Əziz əmim Emin, mən böyüyüb sənin qisasını 
mütləq düşməndən alacağam, lap sənin kimi şəhid 
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olsam da!“ 
Gülarə xanım inanca, alın yazısına, qismətə inanır. 

Ruhu haqdan qidalandığı üçün bəsirət gözü açıqdır. 
Başına gələcəyi hadisəni qabaqlamağı bacarır. Sanki 
hansısa İlahi bir qüvvə olacaqları vaxtından əvvəl ona 
çatdırır. Qorxaqlıq ona yaddır. Qəhrəmanları kimi özü 
də mətin və mübarizdir. Deyəcəyi və dediyi sözün 
ağasıdır. O ağalıq, ağayanalıq, müdriklik saçlarının 
rənginə də hopub. Bütün bunların fonunda ürəklə 
deyərdim ki, Gülarə Munis həyat məktəbidir, çoxla-
rının keçdiyi və uğursuzluqla başa vurduğu məktəb... 
Və yalnız Munislər o məktəbin müdavimi və müəllimi 
ola bilirlər. 

G. Munis həmdərddir, xeyirxahdır, yolgöstərəndir 
və təsəlli ocağıdır. O ocaqdan od götürənlər işıqlı 
sabahın yolçularıdır. Munisi kimsəsizlərin anası kimi 
də çağırırlar. O, bu adı xeyirxah əməllərinin nəticəsin-
də qazanıb. O, həm də qəlbinin sevgi süfrəsini məz-
lumların, biçarələrin üzünə açıb. 

Məzar başında gecəsini gündüzə qatan, oğul 
həsrətilə haray çəkən Natella ananın dərdinə şərik 
olanda, “Sizi Tanrımı göndərib, qeybdənmi endiniz?”- 
deyə bir rahatlıq tapdı şəhid anası. 

Bəlkə də ilk dəfə olaraq, dərdini dilinə gətirdi.  
Elmar həyətdə iydə ağacı əkmişdi. Sanki o ağacla 

nəfəs alırdı. Amma... amma zaman fürsət vermədi. 
Qarabağ döyüşlərində həlak olandan sonra, o ağac 
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da qurudu. Oğlumun yadigarı yalnız o idi. Tanrı onu 
da əlimdən aldı-deyə Natella ana ilk dəfə gördüyü, 
bəlkə də mələk sandığı ağ geyimli, ağ çalmalı xanımı 
– Gülarə Munisi qucaqladı. 

Elə o gündən şəhid anası ilə təsəlli piri - Gülarə 
Munis bir-birinə həmdəm oldu. 

Gülarə xanım inanır ki, haqq zəfər çalacaq, düşmən 
basılacaq, al bayrağımız Qarabağımızda dalğalanacaq: 

 
Bir gün qan qusacaq qan tökən yağı, 
Azad olunacaq Vətən torpağı. 
Şuşaya sancılar zəfər bayrağı,  
Alınar düşməndən qanı Elmarın! 

 
Birliyimiz, bütövlüyümüz uğrunda minlərlə ər oğul-

larımız şəhid olub, mübarək qanları ilə torpaqlarımıza 
qeyrət suyu çiləyiblər. Onların bir amalları, bir 
məqsədləri olub: yağı düşmənləri ana yurdumuza bu-
raxmamaq, ana-bacılarımızın, qız-gəlinlərimizin, nənə-
babalarımızın namus və ismətini gözləmək, düşmən 
caynağında inləyən torpaqlarımızı geri qaytarmaq... 

...Bir zaman Bakının Qaraçuxur adlanan qəsəbə-
sinin ən görkəmli yerində ucalan Leninin heykəli Ca-
vanşirin diqqətini çəkmişdi. “Bir vaxt olacaq bu hey-
kəli götürüb, yerinə mənim heykəlimi qoya-
caqlar!”demişdi. 

O vaxt dostları bu zarafata ürəkdən gülmüşdülər. 
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Çünki o vaxt hələ Sovet İmperiyasının qılıncının dalı 
da kəsirdi, qabağı da. Amma deyirlər, Allah dərga-
hının qapısının açıq olduğu bir məqam olur. Yəqin 
Cavanşirin bu arzusunu Yaradan eşitdi və onu bu 
arzusuna çatdırdı. Doğrudan da, Sovet İmperiyası 
süquta uğrayandan sonra, həmin o parkdan Leninin 
heykəlini yıxıb, yerində Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı Cavanşir Rəhimovun heykəlini ucaltdılar. 

G. Munisin qəhrəmanları məğrur, əvəzedilməz və 
əbədiyaşardı. Onlar əməlləri ilə canda, qanda yaşayır, 
sönməz günəş kimi hər zaman parlayırlar. Şeirdə 
deyildiyi kimi: 

 
Fələk necə qıydı cavan yaşına? 
Öpüb torpağını and içdin ona. 
Başın uca oldu elin yanında, 
Ömrün Vətən üçün yetişdi sona. 

 
Raufun mərdliyi, cəsarəti, İlhamın dəyanəti və hə-

yat eşqi Munis fırçasının bənzərsiz rəngləriylə elə 
naxışlanıb ki, İlahi qüdrətindən yaranan tablonu xa-
tırladır. Elə bir tablo ki, ona nə insan əli dəyib, nə də 
insan təfəkküründən süzülüb. Döyüşlərdə sağlamlığını 
itirərək əlil arabasına ümid bağlayan bir gəncin 
sönməz ruhu qarşısında baş əyməmək mümkün deyil. 
Ciyərparasının saf sevgisində saflaşan, məsum kör-
pəsinin – Fatimənin ata məhəbbətindən qürurlanan, 
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ilham alan İlhamın alovunda pörşümək də xoşbəxt-
likdir. Şükür ki, İlham kimi oğullar hələ də var və 
olacaqdır. Vətəni də o oğulların ruhu, varlığı, və də-
yanəti qoruyacaq. İlham həm də ona görə xoşbəxtdir 
ki, ailə sarıdan bəxti gətirib. Vüsalə xanımla vüsala 
qovuşub. Hərdən Vüsalənin ifasında – kamançada 
Qarabağ şikəstəsinə də qulaq asmaqla, odlu-alovlu 
günləri xatırlamağa çalışır. Sağlamlığını itirən İlham, 
qəlbindəki Vətən sevgisini öləziməyə qoymur, əksinə 
tədbirlərdə alovlu çıxışlarıyla vətənpərvərlik toxumu 
səpməyə çalışır. 

“Son dayanacaq” kitabını vərəqlədikcə qəhrəman-
lıqlarla dolu döyüş yolundan tutmuş, müxtəlif səpkili 
yazılara da rast gəlirik. Qələm dostumuz Məhərrəm 
Zamanlının vaxtsız vəfatı, yarımçıq qalmış arzu və 
istəkləri şairəni narahat etdiyi qədər bizi də 
təəssüfləndirir. 

G. Munis “Qatilin qətli” hekayəsində xain, xəbis 
ikiüzlü, riyakar düşmənlərimiz haqqında maraqlı mə-
qamlara toxunub. Ermənilərin nəinki digər xalqlara, 
hətta özlərinə düşmən kəsildiyini, dar məqamda bir-
birini öldürməkdən sanki ləzzət aldığını, əliəyri, oğru 
və şərəfsiz olduğunu ustalıqla qeyd etmiş, onların 
kinli və xəyanətkar olduqlarını bir daha bəyan etməyə 
çalışmışdır. 
İmperiyanın və erməni qaniçənlərinin birgə törət-

diyi “Qanlı Yanvar” dəhşəti tarixi bir iz yazmaqla, 
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İlham və Fərizə məhəbbətinin sonsuz və əbədi oldu-
ğunu sübut etdi. Munis yaradıcılığında yer alan bu 
sevgi ülviliyi və müqəddəsliyi ilə hər kəsin qəlbinə 
sevgi toxumu səpdi. “Son dayanacaq”da Aydının xə-
yallar aləmində gənclik dövrünə qayıdışı, sürücünün 
yersiz, bəlkə də haqlı olaraq əsəbləşməsi, 171 nömrəli 
marşruta yox, 117-yə minməsi oxucuya gah kədərli, 
gah da nəşəli anlar yaşadır. Bəzən dramatik, bəzən də 
fantastik görünən bu süjet xətti, əslində düşünülmə-
miş, yəni bəzək-düzəksiz ssenaridir. Amma həqi-
qətdir. 

Munis dəniz vurğunudur, sevgisi də dənizdən boy 
atır, məhəbbəti də... Günəş qızılı şəfəqlərini mavi 
sulara səpəndə çiçəyi çırtlayır Gülarə xanımın, ruhu 
təzələnir. Ləpələr sahilə səpələndikcə məftunedici 
mənzərəni Tanrı möcüzəsi kimi dəyərləndirir. Ağca 
köpükləri dənizin hörükləri sayır. Bax budur Munis 
qələminin qüdrəti, Munis sözünün sehri... 

 
De nədən, mavi sulardan doğulur ağ ləpələr? 
Ləpələr göz yaşını sahilə nur tək səpələr. 
 
və yaxud 
 

Çalxalandıqca sular ağca köpüklər yaranır, 
Dənizin saçlarıdır ağca hörüklər yaranır. 
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Söz sərrafının hər bir zərrəsi məhəbbətdən su içir. 
O məhəbbət tək “Məhəbbət və mərhəmət”dən yox, 
vətən sevgisindən, torpağa bağlılıqdan valideynə hör-
mətdən doğur. Hansı sahədən yazırsa yazsın, sözünün 
əvvəli də Vətəndir, sonu da... Yoxsa: 

 
Səngərə məktub yaz, əlinə qurban 
Əsgərə “salam” de, dilinə qurban, deməzdi. 

 
O, vətənpərvər olmasaydı “Güllə” yaranmazdı... o, 

vətənpərvər olmasaydı, “Hanı ayağın, əsgər!” de-
məzdi... o, vətənpərvər olmasaydı “Apar məni, 
külək!” deyə haray salmazdı: 

 
Apar məni 
Durnanın qanadından düşən lələk kimi... 

 
yaxud 

 
Apar məni! 
Düşmən tapdağında qalan torpaqlara apar... 
.............. 
Apar məni, külək! Qurbanın olum, apar 
 

– deyə səsini ucaltmazdı. 
O bir şairdir, o bir yazıçıdır, o bir xeyirxahdır, o bir 

vətənpərvərdir, o bir müəllimdir, o bir müdrikdir, ən 
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əsası o, qayğıkeş bir ana, vətən nisgili saçlarına 
hopmuş bir nənədir... elimizin nənəsi... 

Gülarə Munisin qədirbilən xalqına nur çeşməsi 
kimi çağlayan təbi, tükənməz söz xəzinəsi, söz də-
finəsidir. İnanıram ki, elm, bilik özülünə əsaslanan, 
həyatdan, doğma torpaqdan qidalanıb şüurlara yol ta-
pan Munis sözü zamanın sınaqlarına qalib gələcək və 
oxucuları heyrətdə qoyacaq. Çünki Munis dünyası sa-
hilsiz bir ümmandır. Biz də bu ümmanda mübariz və 
yorulmaz xiridarımıza nailiyyətlər və uğurlar arzu-
layırıq. 

Nəriman Həsənzadə  
Azərbaycanın Xalq şairi  
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Müəllifdən 
 
Azərbaycan xalq dastanlarında qəhrəmanların öz 

dilindən dediyi və ya xalqın qəhrəmanlara ithaf etdiyi 
şeirlər yer alıb. Mən də “Son dayanacaq” kitabını 
yazanda belə qərara gəldim ki, Vətənin azadlığı uğ-
runda canından keçib şəhid olan və bu yolda sağ-
lamlığını itirib əlil olan igid oğullara həsr etdiyim 
şeirləri də onların kiçik həyat tarixçəsinə daxil edim. 
Bu igidlərimizin hər birinin hünəri bir dastana sığmaz.  

Allah Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 
şəhid olan bütün əsgərlərə rəhmət etsin. Əlil olanlara 
isə deyirik: ”Başını dik tut, sənin qanın hədər yerə 
axmayıb!” 

 
Bu qəzəli şəhid olan bütün qardaşlarımıza  

ithaf edirəm 
 

Rəvamı məndən ayrıla, canımda candı qardaşım, 
Axıtma qanım, ey fələk, damarda qandı qardaşım. 
 
Nə tez verib qərarını, əcəl salıb güzarını, 
Dəyiş qərarı canalan, ki çox cavandı qardaşım. 
 
Tələsmə son məkanə gəl, tutaq səninlə əlbəəl, 
Uzat bir əllərin tutum, axır zamandı, qardaşım. 
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Canında vardı dərdü qəm, dilimdə ah dəmbədəm, 
Duman yarandı ahdən, yolun dumandı, qardaşım. 
 
Sarıldı qollarım fəqət soyuqdu gördü can-cəsəd, 
Qırıldı, düşdü qollarım, halım yamandı, qardaşım. 
 
Bir an dayan vidalaşaq, bir an dayan halallaşaq, 
Görüş qalır qiyamətə, bu bir gümandı, qardaşım. 
 
Canın azar, soyuq məzar, görən məzarı kim qazar? 
Məzardən qayıtdı kim? Dayan, amandı, qardaşım. 
 
Yazan yazıbdı fərmanı, o döndəribdi dövranı, 
Qəfil dəyib oxun daşa, səbəb kamandı, qardaşım. 
 
Qərarı verdi hökmran ki, Munis, olsun imtahan, 
Apardığın iman ki var, bir ərməğandı, qardaşım. 
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ACILI-ŞIRINLI XATIRƏLƏR 
 
 

Adı kimi Hatəm olan Hatəm 
 
Hatəm adını eşidəndə 

ilk olaraq Şərqin ən sə-
xavətli şəxsi sayılan 
Hatəm yada düşür.  

Amma hər zamanın, 
hər dövrün öz Hatəmi 
olurmuş... 

1971-ci il 16 okt-
yabrda Əjdər kişinin 
ailəsində dünyaya gələn 
körpənin adını Hatəm 
qoydular. Əjdər kişi gü-
lümsəyərək dedi: ”Qoy 
oğlumuz Hatəm kimi 
səxavətli olsun!” 

Bu Hatəm səxavətlilərin ən səxavətlisi oldu. O, 
dünyada ən dəyərli, ən şirin amili- həyatını fəda elədi.  

Haşiyə. 
Təhsil aldığım məktəbə tez-tez gedirəm. Xəzər r-nu 

Buzovna qəsəbəsində yerləşən 206 saylı məktəbin 
“Fəxri Məzunu” elan olunandan sonra, məktəbdə 
keçirilən bütün tədbirlərə, ilk və son zəng dəqiqələrinə 
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dəvət olunuram. Hər dəfə məktəbin həyətinə daxil 
olanda ilk olaraq torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda 
şəhid olan Hatəm İskəndərovun abidəsini ziyarət 
edirəm. Sonra tədbir keçirilən salona daxil oluram. 

Çoxdan fikrimdə dolaşan bir məsələni bir gün 
məktəbin direktoru İbadət müəlliməyə bildirdim. 
Hatəmin ailəsi ilə tanış olmaq istədiyimi biləndə mənə 
onun ailəsinin ev telefon nömrəsini verdilər. Əllərim 
əsə-əsə həmin nömrəni yığdım. Baxmayaraq şəhid 
anaları ilə tez-tez görüşürəm, amma bilmirdim bu 
anaya fikrimi necə deyim. Söhbətə necə başlayım ki, 
onun qəlbində kök salan yaranın közü qopmasın.  

 

 
 
Dəstəyi bir qadın götürdü, səsindəki kədərdən 

bildim ki, bu Hatəmin anası Xanım anadır. Onunla 
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salamlaşıb, özümü təqdim elədim və görüşmək istə-
diyimi bildirdim. Xanım ana məmnuniyyətlə razılaşdı.  

Səhərisi gün Hatəmin böyüdüyü evdə onun anası, 
atası və qardaşı ilə bir masa arxasında əyləşmişdik.  

Xatirələr cözələndi, xəyalən uzaq illərə səyahət 
etdik. Anası Hatəmin barəsində ətraflı söhbət etdi, 
onun necə ailəcanlı, mehriban, qayğıkeş və eyni 
zamanda istedadlı olduğundan söz açdı.  

 
Xanım ananın dediklərindən:  
Uşaq vaxtından tex-

nikaya çox böyük ma-
rağı var idi. Radionu, te-
levizoru, maqnitafonu və 
başqa texniki qurğuları 
istədiyi vaxt söküb ye-
nidən yığırdı. Futbol və 
xokkey oyunlarını sevir 
və izləyirdi. Sevdiyi ko-
mandalara azarkeşlik 
edirdi. Əlinə düşdükcə 
onların şəkillərini də 
yığırdı.  

Azərbaycan 
mətbəxini çox sevirdi. 
Ən çox sevdiyi xörək toyuq qızartması və yarpaq 
dolması idi. Bu yeməklər hər gün bişirilsəydi onlardan 
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bezməzdi. Şirniyyatlardan isə şokoladı çox sevirdi. 
Bəzən ad gününə və ya toya gedəndə, evə qayıdanda 
mütləq cibindən bir konfet çıxarıb mənə verərdi. Son-
ra zarafatla deyərdi: ”Bu şirnini sənə bəy göndərib.” 

Ev işlərində mənə yaxından kömək edirdi. Hətta 
mən evdə olmayanda yuduğum paltarları da ütüləyirdi. 
Qızım olmadığı üçün mənə hər işdə köməkçi olurdu. 

O qədər diqqətli idi ki, bəzən haraya hansı paltarı 
geyməkdə də mənə məsləhət verirdi. Hətta mən toya 
gedən də nə geyməyi deyir və əlavə edirdi: “Ana, sən 
xanımlığınla hamından seçilməlisən!” 

Məktəbdə yaxşı oxuyurdu. Əlaçı deyildi, amma çox 
məsuliyyətli idi. Mütaliəni sevirdi. Bu xüsusiyyət ona 
məndən ötürülmüşdü. Mənim zəngin kitabxanam var 
idi. Hatəm demək olar bu kitabların hamısını oxu-
muşdu. Hətta bir dəfə məktəbdə “Kimin evində kitab 
daha çoxdur?” Müsabiqəsində demişdi ki, mənim 
kitabxanamda beş min kitab var. Buna görə mükafat 
da almışdı.  

Tez-tez fənn olimpiadalarında iştirak edir, mü-
kafatlar alırdı. Ümumiyyətlə, hər işdə birinci olmağa 
can atırdı. Bəlkə elə ona görə Buzovnadan ilk şəhid də 
o özü oldu.  

Dostları ilə bir yerə yığışmağı da xoşlayırdı. Gözlə-
nilmədən elə sürprizlər edirdi ki, adam təəccüb qa-
lırdı. Xüsusən 8 Mart bayramında mənə qeyri-adi 
sürprizləri olurdu... 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

21
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* * * 
Ana danışır, mən isə dinləyirdim. Sual verib onun 

fikirlərini qırmaq istəmirdim. Onu da öyrəndim ki, bir 
az qapalı oğlan olub. Özünə aid olan fikirlərini heç 
kiminlə bölüşməzdi. Xarici müsiqini dinləməyi çox 
sevərdi. Hətta pərəstiş etdiyi musiqi qruplarının şə-
killərini də toplayardı. 

Bu yerdə söhbətə Hatəmin atası Əjdər kişi də 
qoşuldu.  

 
Əjdər atanın dediklərindən:  
Hatəm heyvanları çox sevirdi. Bir dəfə özü üçün 

dovşan alıb evə gətirdi. Biz təəccüb qaldıq. Ondan 
soruşanda ki, bu dovşanı harada saxlayacaqsan? 
Hatəm cavab verdi ki, indi görərsiniz. Öz əlləri ilə 
dovşan üçün qəşəng bir yuva düzəltdi, onun yeməyinə 
çox diqqət edirdi. Ümumiyyətlə həyət-baca işlərinə 
böyük marağı var idi. Ağaclara qulluq etmək, 
tənəklərin quruyan budaqlarını kəsməyi xoşlayırdı.  

Təbiəti çox sevirdi, xüsusən dənizi. Dəniz qırağında 
dostları ilə futbol oynayanda heç kimə güzəşt eləmirdi. 
Ədalətli olmağı hər şeydən üstün tuturdu. Onun hər 
hərəkətində nə qədər səmimiyyət var idisə, bir o qədər 
də haqq tərəfdarı olmaq var idi. Çox sevdiyi bu sözləri 
tez-tez təkrar edərdi: ”Həddən artıq güzəşt adamı 
uçuruma aparır.” 

Bu yerdə Hatəmin qardaşı Hüseyn də söhbətimizə 
qoşuldu.  
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Hüseyn ailənin kiçik oğludur, ailəlidir bir oğlu, bir 

qızı var. Hatəmin ortancıl qardaşı olan Rüstəmin isə 
iki oğlu, bir qızı var.  

Xanım ananın üç oğlan nəvəsi olsa da heç birinə 
Hatəmin adını verməyib. Mən çəkinə-çəkinə bu 
barədə soruşanda Xanım ana dedi: ”Hər dəfə Hatəmin 
adını eşidəndə ürəyim dözməz. Bəlkə bir zamanlar 
nəvələrim öz övladlarına onun adını qoyarlar.” 

 
Hüseynin dediklərindən:  
Hatəmin çox geniş dünyagörüşü var idi. Bu bəlkə 

onun çox kitab oxumasından irəli gəlirdi. Nə barədə 
çətinliyimiz olsaydı, məsləhət verməyə hazır idi. 
Onun məsləhətlərindən həmişə xeyir görürdük. O, 
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təkcə qardaş yox, həm də əsl dost idi. Çox qayğıkeş 
insan idi. Bəzən elə sözlər deyirdi, elə misallar 
çəkirdi, lap müdrik qocalar kimi... 

Onun əsgərlik həyatı da çox maraqlı olub. Hatəm 
sərhəd qoşunlarının hərbi hissəsində xidmət edirdi. 
Keçmiş Sovetlər birliyinin vaxtında uzaq Beloru-
siyada Brest şəhərində hərbi xidmətini yerinə yetirən 
Hatəm, orada da ayıq-sayıqlığı ilə başqalarından 
fərqlənib. Gecənin qaranlığında sərhədi pozan 
naməlum şəxsin izlərini görüb. Onu tutandan sonra 
məlum olub ki, bu Vyetnam vətəndaşıdır. O, sərhəd 
pozanı sərhəd zabitlərinə təhvil verib.  

Bu barədə 1991-ci il 28 may tarixli Belorusiyada 
dərc olunan “Zarya nad Buqom” adlı sərhəd qəzetində 
geniş məqalə verilib.  

Sərhəddə xidmətin necə çətin olduğu barədə iki 
müəllifin birlikdə - Q. Kraves və Q. Çernomorskiy 
soyadlı müəlliflərin yazdığı “Tropoyu Müjestva” 
(Mərdlik cığırı) adlı kitabda Hatəmə ünvanlanmış çox 
iftixarla yazılmış fikirlər var.  

Kitabda yazılmış bu sətirləri oxuyanda bir azər-
baycanlı və bu cəsur oğlanın həmyerlisi olduğum 
üçün qürur hissi duyurdum. 

 
Haşiyə. 
Həmin kitaba çox diqqətlə baxdım. Hatəmin əsgər 

yoldaşları, dostları sərhədçilərin çətin həyatı barədə 
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yazılmış bu kitabın səhifələrində Hatəmə ünvanlanan 
o qədər saf, təmiz duyğular yazmışdılar ki, onun necə 
ehtibarlı dost olduğuna bir daha əmin oldum.  

Hatəm İskəndərovun anası mənə Hatəmin xatirə 
dəftərlərini də təqdim etmişdi. O dəftərlərin hər 
səhifəsində Hatəmin əlinin hərarəti, isti nəfəsi var idi. 
Uzun müddət bu dəftərlərə toxuna bilmədim. Nə-
hayət, onları açıb oxumağa başladım. Sinif yoldaş-
larının necə də hüsn-rəğbəti var imiş Hatəmə... 

O, 1978-ci ildə Buzovna qəsəbəsindəki 206 saylı 
məktəbə gedib, 8-ci sinfi bitirəndən sonra isə 
qəsəbədəki 26 saylı məktəbdə təhsilini davam etdirib. 
Bu səbəbdən onun iki ədəd xatirə dəftəri var. Dəftərə 
yazılan xoş sözləri oxuduqca xəyal məni öz məktəb 
illərimə apardı.  

Birinci dəftərin hər səhifəsində, hər yazıdan sonra 
gözəl gül-çiçək şəkilləri var idi. Bu şəkillər vaxtı ilə 
çox dəbdə olan və sevilən açıqcalardan kəsilib dəftərə 
yapışdırılmışdı. Hatəmin xatirə dəftəri güllü-çiçəkli 
çəmənliyə bənzəyirdi (Sonra isə o güllər igid Hatəmin 
məzarının bəzəyi oldu). 
İkinci xatirə dəftərini vərəqləyirdim, birdən elə bil 

məni ildırım vurdu. Gül-çiçək, yumorlu şəkillərin 
arasında birdən gözümə bir tank şəkli dəydi. Ürəyim 
əsdi... 
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Saçını sığallar, əsən küləklər, 
Titrəyər, sızlayar, yanar ürəklər, 
Sənə gətirilib şehli çiçəklər, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Şəhidlik əsgərin şücaətidir, 
Ləyaqət tacıdır, dəyanətidir, 
Əsgərlə görüşmək el adətidir, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Sən vətən yolunda keçdin canından,  
Vətən məhəbbəti axdı qanından, 
Ruhun ayrı düşdü can ünvanından, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Ömür bir üzükdür, qeyrətdir qaşı, 
Şəhidin zamanla ölçülmür yaşı, 
Tarixdə qalacaq bu mərmər daşı, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Yorğun surətinə bir layla çalım, 
Ruhun qarşısında diz üstə qalım, 
Əyil, qollarımı boynuna salım, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Ürəyin sönməyən məşələ döndü, 
Arzular tez solub, xəzələ döndü, 
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Qeyrətli oğullar heykələ döndü, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Sən Vətən oğlusan, Vətən övladı, 
Ucadan ucadır şəhidin adı, 
Sənə kölgə salsın Haqqın qanadı, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Adın ürəklərdə məhəbbət yeri, 
Məzarın gənclərə bir ibrət yeri, 
Bu heykəl olacaq ziyarət yeri, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım! 
 
Göz yaşı Munisin üzünə axır, 
Anan intizarla yoluna baxır, 
Yoxluğun bir eli yandırıb-yaxır, 
Uzat əllərini, şəhid qardaşım, 
Uzat, əllərini öpüm, qardaşım!!! 

 
2012-ci ilin 07 sentyabr tarixində yenə Hatəm İs-

kəndərovun ailə üzvləri və yaxınları ilə birlikdə idim. 
Vətənin mərd oğlu Hatəmin şəhidlik zirvəsinə yetiş-
məyinin 20-ci ildönümü idi. Zaman bu ailəni 20 ildə 
sanki 50 il qocaltmışdı. Yenə də xatirələr cözələndi. 
Onun uşaqlıq, gənclik illərindən sitatlar gətirildi. 
Əslində, o elə həmişə gənc qalacaq. Həmişə 21 yaşlı 
Hatəm kimi... 
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Biz belə güman edirdik...  
Amma Xanım ananın danışdığı bir yuxu bu fikirləri 

alt -üst etdi. 
 
Xanım ananın dediklərindən: 
Bir müddət əvvəl qəribə yuxu gördüm. Toyda idik, 

böyük masanın üzərində ən ləziz təamlar düzülmüşdü. 
Amma nədənsə heç kim süfrəyə əl uzatmırdı. Mənim 
əynimdə çox dəyərli, yaxası qaşlarla bəzədilmiş ağ 
paltar var idi. Paltar mənim həmişəki geyimlərimdən 
qısa idi. Özüm də təəccüb etdim ki, nə əcəb mən 
dizimdən olan bu paltarı geymişən. Ayaqlarımı masa-
nın altında gizlətməyə çalışırdım ki, paltarımın qısa 
olduğu bilinməsin.  

Hamı rəqs edirdi. Birdən uca boylu saçlarına yenicə 
dən düşən hərbi paltarlı bir oğlan gəlib məni rəqsə 
dəvət etdi. Bu dəvət o qədər nəzakətlə edildi ki, onu 
rədd edə bilmədim. Aramla rəqs edərkən o dedi: Mənə 
çox tanış gəlirsiniz, sizdə qeyri-adi bir doğmalıq hiss 
edirəm, amma tanıya bilmirəm.” 

Düzü, o da mənə çox tanış gəlirdi. Bunu ona de-
yəndə xəfifcə gülümsədi. Kənarda əyləşib bizə baxan 
bədheybət baxışlı bir nəfər qəzəblə mənə dedi: “Sənin 
onunla işin olmasın, sənin işin mənimlədir!” 

Bu sözlərdən çox incidim, üzümü yenidən hərbi 
geyimli oğlana çevirəndə artıq o əriyib yox olmuşdu. 
Çox məyus oldum. Yuxudan oyandım, amma gözlə-
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rimi açmadım ki, bəlkə yuxunun ardını görərəm. Daha 
heç nə görmədim uzun müddət özümü başqa cür hiss 
edirdim. Mənə elə gəlirdi ki, o oğlan elə balam Ha-
təmdir, sadəcə bu illər ərzində o da, mən də çox də-
yişmişdim. Ona görə də bir-birimizi tanıya bilmədik. 

* * * 
Mənim içimdə qəribə bir hiss yarandı. Demək insan 

dünyadan köçəndən sonra da qocala bilirmiş. Elə 
həmin an ikinci hiss mənə dedi ki, axı şəhidlər sağdır, 
onlar qocala da bilərlər. 

Ananın kövrəldiyini görüb Hatəmin xalası Dilarə 
xanım söhbətin səmtini dəyişdi. Onun Təranə adlı qızı 
da məclisdə iştirak edirdi. Çox həssas qız olduğu üçün 
otaqdan çıxıb həyətdə gəzişirdi. 

 
Dilarə xanımın dediklərindən: 
Hatəm Brestdən hərbi xidmətdən gələndə atamız 

yenicə vəfat etmişdi. Hatəm çox qohumcanlı idi, 
xüsusən babasını hədsiz dərəcədə sevirdi. Biz onu 
kövrətməmək üçün atamızın qəbrinin yerini ona bil-
dirmək istəmirdik, amma o, tanıyanlardan birini dilə 
tutub babasının məzarı üstünə getmişdi. Onu aparan 
adam sonralar dedi ki, Hatəm qəribə şəkildə dəfələrlə 
məzarın başına dolandı. Bununla o babasına nə demək 
istəyirdisə. Başa düşə bilmədik.  

Atamın məclisi keçirilən vaxtda qızım Təranə 
Hatəmə deyib ki, mənə günəbaxan toxumu al, o da, 
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qızıma deyib: ”Get, əyninə qız donu gey, sonra sənə 
günəbaxan toxumu alım.” 
İki-üç yaşlı qız da tez qaçıb əyninə qız paltarı 

geyinib. Hatəmin hər hərəkətində, sözündə milli hiss 
özünü büruzə verirdi.  

Hatəm şəhid olandan sonra ikinci sinifdə oxuyan 
xalası qızı Təranə tez-tez ona “məktub yazırdı”, bu 
məktublar balaca bloknota yazılır və heç vaxt sahibinə 
çatmırdı. Qızcığaz öz qəzəbini, düşmənə nifrətini belə 
bildirirdi: ”Hatəm fikir eləmə mən böyüyüb, gəlib 
sənin intiqamını ermənilərdən alacağam. Allah bütün 
erməniləri öldürsün. Onsuz da Qarabağ bizim olacaq.” 

Başqa bir məktubunda Təranə yazmışdı: ”Hatəm, 
bu yaxında anamla sənin məzarının üstünə gələcəyik, 
sənə nərgiz gülü gətirəcəyəm. Axı, nərgiz gülünün ətri 
lap uzaqlara gedir. Qoy o ətir gəlib sənə çatsın!” 

Bütün bu danışılanları dinləmək, özü də dağ kimi 
bir oğul itirən ananın yanında dinləmək çox ağır idi. 
Amma mən dinləməyə borclu idim, Hatəm İskəndə-
rovun xatirəsini balaca bir məqalədə də olsa yaşatmaq 
üçün. Bizim əlimizdən başqa heç nə gəlmir... 
İskəndərov Hatəm Əjdər oğlunun həyatı 1992-ci il 

7 sentyabr tarixində, Qarabağda- Füzulinin Qacar 
kəndində sona çatdı.  

Mənfur düşmənin gülləsi sevən bir ürəyi əbədi 
susdurdu. Onun sevdiyi, könül verdiyi qız var imiş. 
Sağlığında bu barədə heç kim heç nə bilmirmiş. 
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Xanım ana hər dəfə Hatəmin məzarı üstünə gedəndə 
orada təzə-tər güllər görürdü.  

Bir gün Xanım ana qəbiristanlığın gözətçisindən bu 
barədə soruşur. Gözətçi cavab verir ki, cavan bir qız 
balaca bir uşağın əlindən tutub buraya gəlir, başını 
məzara söykəyir, doyunca ağlayır, sonra da çıxıb 
gedir. 

Bu sözləri eşidən Xanım ananın ürəyi yarpaq kimi 
əsir. O, belə güman edir ki, bəlkə Hatəmin bir ya-
digarı var. Ana o qızın kimliyini öyrənir. Məlum olur 
ki, o, elə bu kənddə yaşayan qızdır. Oğlan da onun 
balaca qardaşıdır. Heç demə iki gəncin qəlbində saf 
bir məhəbbətin toxumları cücərirmiş. Amma, amansız 
ölüm bu məhəbbətin böyüyüb, qol-budaq atmasına 
imkan vermədi. Kim bilir bu lənətə gəlmiş müharibə-
lər nə qədər belə sevgililəri həsrətin alovuna bürüyüb.  
İlahi, gənc bir qızın qəlbində olan saf məhəbbətə 

bax! Qapısına Hatəmin elçisi gəlməyən, əlvan xon-
çalar gətirilməyən, barmağına bəxt üzüyü taxılmayan 
bir qız sevdiyi oğlana sadiq qalaraq 15 ilə yaxın heç 
kimə “hə” cavabı vermir. Yalnız Azərbaycan qızı belə 
fədakar ola bilərdi.  

Təbiətin bir qanunu var, səpilən hər toxumun cü-
cərməsi üçün müəyyən bir vaxt, zaman lazımdır. 
Amma, məhəbbət toxumu ürəyə düşəndə tez bir 
zamanda cücərir. Qol-budaq atır insanın bütün vü-
cudunu bürüyür. Bəlkə ürəyə düşən toxumu ürək öz 
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qanı ilə suvarır, ona görə belədir...  
Ürəyi xoş arzularla dolu, xoşbəxtlik istəyi ilə 

qaynayıb- coşan gənc qız Hatəmin yoxluğu ilə barışa 
bilmirdi. O, Hatəmin ruhuna xəyanət edib başqası ilə 
nikah bağlamaq istəmirdi. Sevən bir qız sevdiyinin 
ruhundan həya edirdi.  

Eşq olsun Azərbaycan qızına, qadınına! 
 

Hatəm İskəndərovun anasının dilindən 
 

Sinəm ürəyimə sanki dar gəlir, 
Sənsizəm, dilimə ahu zar gəlir. 
 
Bəxtimin taxtını çevirdi fələk, 
Ağlayıb-sızlamaq mənə ar gəlir. 
 
Həsrətdən saçıma qar ələnib, qar, 
Görənlər deyəcək dağa qar gəlir. 
 
Yuxum soraqlayır, gözüm axtarır, 
Gözümün önünə tək məzar gəlir. 
 
Dəydi qəfil güllə apardı səni, 
Dedin:-“Həqq göndərən bir nübar gəlir”. 
 
Bir gün döyüləndə məzar qapısı, 
Sənlə görüşməyə bil ki, yar gəlir. 
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Baxıram mərmərdə gülən əksinə, 
Qəlbimə gizli bir iftixar gəlir. 
 
Qara tellərini titrətdi külək, 
Bilmədin acı bir ruzigar gəlir. 
 
Munis, bəsdir daha yazdın, ağladın, 
Qübarın üstünə bir qübar gəlir. 

 
Xanım ananın dediklərindən: 
Hatəmin məzarı üstünə gül gətirən həmin qız uzun 

illər ərə getmədi. Axırda mən bir nəfərin vasitəsi ilə 
onu dilə tutub bildirdim ki, Hatəmin də ruhu narahat 
olur. O da razı olmazdı ki, subay qız ata evində 
həyatını şəhid bir oğlana həsr etsin.  

Bu sözlərdən sonra qız ailə qurdu.  
Cəbhədə olanda Hatəmlə tez-tez telefon əlaqəsi 

saxlayırdıq. O, demişdi ki, sentyabr ayının 5-də evə 
gələcək. Sonra dedi ki, ayın 11-də Buzovnada yaşayan 
bir dostumun toyudur, elə o vaxt gələrəm.  

Amma Hatəm ayın 11-ni gözləmədi, ayın 7-də 
gəldi, özü də toya gələn kimi qırmızı libasda və 
birdəfəlik... 

Onun yoxluğuna uzun müddət inana bilmirdim. Elə 
indi də, hərdən mənə elə gəlir ki, uzaq bir yerdədir, nə 
vaxtsa qayıdacaq.  

Səbirsizliklə müharibənin qurtarmasını gözləyirəm. 
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Torpaqlarımız alınsın, gedib Füzuli bölgəsində Hatə-
min qanı axan Qacar kəndinin torpağından bir ovuc 
götürüm, öpüm və Hatəmə deyim ki, sənin və bütün 
şəhidlərin qisası düşməndən alındı! 

Biz də sənin bu arzuna qoşuluruq, Xanım ana!  
Yalnız o vaxt bütün şəhidlərimizin ruhu və bütün 

oğul itirən anaların yaralı qəlbi aram olub, rahatlıq 
tapar.  

Azərbaycanın igid oğlanlarına eşq olsun! 
Mən bu qəzəli bütün şəhid olan oğulların xatirəsinə 

ithaf edirəm.  
 

Siz elə bir zirvədə tutduz qərar, 
Fəth eləmək zirvəni bir iftixar. 
 
Axdı Vətən torpağına qanınız, 
Aldı sizi qoynuna Pərvərdigar. 
 
Canını torpağa verən hər kəsin, 
İsmi şəhid oldu, özü bəxtiyar. 
 
Ağ saçına qarə ləçək bağladı, 
Ah eləyib, çəkdi Ana intizar. 
 
Qoydu üzün torpağa hər gün gəlib, 
Qarə saçı qar elədi bir nigar. 
 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

35

Bir ata övladı olan hər igid, 
Oldu Vətən torpağına yadigar. 
 
Qeyrətini etdi sipər canına, 
Canını torpağə edib sədd, divar. 
 
Qıydı çinarboylulara yad əli, 
Oldu şəhidin məzarı laləzar. 
 
Düşdü əlindən qələmi Munisin, 
Bir də qəzəl yazmağa o, etdi ar. 

12.01.2002 
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KOROĞLUNUN DAVAMÇISI OLAN EMİN 
 

O, Azərbaycanın qəhrə-
manlıq dastanlarını çox se-
virdi. Koroğlu dastanını 
demək olar ki, əvvəldən 
axıra qədər əzbərdən bi-
lirdi. Lap kiçik yaşların-
dan bu xalq qəhrəmanına 
oxşamaq arzusunda idi.  

Bəlkə də, bu səbəbdən 
yaş üstünə yaş gəldikcə 
haqsızlıqla barışmır, hər 
əməldə haqq-ədalət axta-
rırdı Əliyev Emin Rafiq 

oğlu. 
O, 1974-cü il martın 10-da Bakının Buzovna qəzə-

bəsində dünyaya gəlmişdi. Atası Rafiq və anası İbadət 
müəllimə onu Növruz bayramı ərəfəsində gözləyir-
dilər. Amma, deyəsən körpə işıqlı dünya üçün çox 
darıxmışdı. O, bayramı gözləmək istəmədi, deyəsən 
evdə bişirilən bayram şirniyyatı onun burnunu yaman 
qıcıqlandırmışdı. Ata-anası körpənin adını Emin qo-
ydular. “Emin” sözü əmin, yəni sakit təbiətli deməkdir. 
Elə bu adın sahibi də son dərəcə sakit və əmin bir uşaq 
idi. Böyüdükcə hər bir hərəkətini ölçüb-biçən Emin, 
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tələsik qərar verməyi sevmirdi. Onun səbrinə və 
təmkininə böyüklər də təəccüb edirdilər. 

Xəzərin dəli dalğalarının qoynunda böyüyən Emin 
təbiəti çox sevirdi. Dəniz sanki, qəsəbənin böyük bir 
güzgüsü idi. Günəş ilıq şəfəqlərini dənizin üzərinə 
sərən kimi Emin dostları ilə birlikdə dəniz sahilinə 
gələr, yumşaq qumun üstündə güləşər, futbol oynayar 
və müxtəlif yarışlar keçirərdilər. Bu oyunlar vaxtı 
Emin güzəştə getməyi sevməzdi. O, həmişə deyərdi: 
”Qələbə qətiyyətlə əldə olunmalıdır. Yarışda rəqibə 
güzəşt edən, bir gün düşmənə də güzəşt edər!” 

Emin dənizi çox sevirdi, o, hətta qış aylarında da, 
darıxanda dənizin sahilinə gedər, saatlarla dayanıb 
mavi sulara, ağappağ qağayıların uçuşuna tamaşa 
edərdi. 

Emin vətənə, doğma yurduna, öz el-obasına, 
torpağına çox bağlı idi.  

O, qəsəbədəki 234 saylı məktəbdə təhsil alırdı. 
Vətənpərvərlik mövzusunda inşa yazılanda Eminin 
yazısı fərqlənirdi. Onun hər cümləsində Koroğlu 
nərəsi eşidilir, qılınc zərbəsinin sədaları hiss olunurdu. 
O, yazılarında elə bil qəhrəmanlıq lövhələri yaradırdı. 
Eminin ədəbiyyat müəlliməsi həmişə deyərdi: ”Mən 
inşa yazılarını yoxlayanda birinci Eminin yazısını 
yoxlayır, sonra da gözəl əhval-ruhiyyə ilə o biri 
dəftərləri yoxlayıram.” 

Doğma Vətənimizin bir parçası olan Qarabağa 
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düşmənin qara əlləri uzananda hamı kimi Emin də 
özünə yer tapa bilmirdi. Məkrli və hiyləgər düşmənin 
axıtdığı nahaq qanlar, yurdundan, isti ocağından di-
dərgin düşən insanlar barəsində eşitdikcə, Emin ya-
şının az olduğuna təəssüf edirdi. Hamının dilində yal-
nız bir şüar var idi, Qarabağa döyüşə getmək, Vətəni 
düşməndən azad etmək. 

Həmin günlərdə bütün məktəblərdə şagirdlərlə və-
tənpərvərlik mövzusunda söhbətlər aparılırdı. Bu söh-
bətlər zamanı müəllimlər Koroğlu və başqa xalq qəh-
rəmanlarından söz açırdılar. 

Bir gün belə söhbətlər vaxtı Eminin müəllimi so-
ruşdu: ”Uşaqlar, indi vətənin ağır günündə, Qarabağın 
düşmən tərəfindən işğal olunduğu, ana-bacıların girov 
düşdüyü bir vaxtda aranızda elə bir oğul var ki, irəli 
çıxıb vətəni üçün öz canından keçsin?” 

Elə bu vaxt Emin yerindən qalxıb dedi: 
– Var, müəllim, var! Şəxsən mən Vətəni müdafiə 

etməyə, bu yolda canımdan keçməyə hazıram.  
Müəllmi iftixarla Eminə baxdı.  
Bu söhbətdən bir müddət keçdi.  
1991-ci ildə Emin orta məktəbi bitirdi.  
1992-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə çağırılan 

Emin, əvvəlcə Daxili Qoşunların bölməsində təlim 
keçdi. Sonra isə Ağdam rayonunun döyüş zonasına 
göndərildi.  

Bir gün bütün qəsəbəyə və məktəbə xəbər yayıldı 
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ki, Emin Əliyev Qarabağ uğrunda döyüşlərdə vuruşur. 
O, həqiqətən dediyi sözün üstündə dayanmışdı. Onun 
hünəri hamını, ata-anasını və müəllimlərini çox se-
vindirirdi.  

Onun döyüş yolu Ağdam, Ağdərə, Ortakənd, Papra-
vənd, Sırxavənd, Manikli kimi odlu-alovlu yollardan 
keçdi. Eminin döyüşlərdə göstərdiyi şücaəti dildən-
dilə düşürdü. Strateji əhəmiyyətli yüksəkliyin alın-
masında hünər göstərən yeddi döyüşçüdən biri Emin 
Əliyev idi. 

Emin döyüşdən-döyüşə püxtələşir, düşmənə nifrət 
hissi onu yeni qələbələrə səsləyirdi. O inanırdı ki, 
Vətən torpağı alçaq düşmənlərdən azad olacaq. O, 
qələbə gününü səbirsizliklə gözləyirdi. Hərdən boş 
dəqiqələrində xəyalən doğma məktəbi, sinif yoldaş-
larını yada salır, yolunu gözləyən ata-anası, qardaşı 
üçün darıxırdı. Belə anlarda Emin özü-özünə təsəlli 
verib deyirdi: ”Vətən sevgisi hər sevgidən ucadır! 
Qələbəyə qədər evə getməyəcəyəm. Qələbə günü ilk 
olaraq doğma məktəbimə gedib müəllimlərimlə görü-
şəcəyəm. Qoy görsünlər ki, mən sözümün üstündə 
dayandım.” 

Emin doğrudan da sözünün üstündə dayandı... 
İlk olaraq məktəbə gəldi... 
Amma özü yox, acı xəbəri.  
1993-cü ilin iyul ayında Ağdamın Qalayçılar kən-

dində güclü döyüş oldu, qeyri-bərabər olan bu 
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döyüşdə Emin dörd qəlpə yarası aldı. Bu onun son 
döyüşü oldu. 1993-cü il iyul ayının 12-də Emin Əli-
yev şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onun vaxtsız ölümü 
bütün qəsəbə sakinlərini sarsıtdı. Heç kim bu acı 
xəbərə inanmaq istəmirdi. Məktəbdə müəllimlər şa-
girdlərə proqramda olan dərslər yox, Eminin qəhrə-
manlığı və necə şagird olduğu badərə danışırdılar. 

19 yaşlı bir gəncin həyatı yarıda qırıldı. Onun 
qaynayıb-daşan arzuları puç oldu. Lakin bir təsəlli 
vardı, Emin Vətənin azadlığı yolunda şəhid olmuşdu.  

Bizim əlimizdən yazmaqdan başqa bir şey gəlmir. 
Bu yolla şəhid oğulların xatirəsinə olan ehtiramımızı 
bildiririk. 

 
 

Şəhid anası İbadət xanıma 
 

Üzünü söykəyib məzar daşına, 
Məzarı qərq etdin gözün yaşına, 
Kədər qar ələdi sənin başına, 
Bu ağır kədərə dözə biləydin. 
 
Ana baxışından həsrət süzülür, 
Ağladıqca canın təndən üzülür, 
Qara kipriyinə inci düzülür, 
Bu ağır kədərə dözə biləydin. 
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Düzdüm misralara ürək sözümü, 
Analar öyrəndi səbri, dözümü, 
Deyirsən, “yandırır içim özümü”, 
Bu ağır kədərə dözə biləydin. 
 
Tanrı yazan zaman öz fərmanını, 
Bir də tanımasın qəm ünvanını, 
Rəhmətə qərq etsin o cavanını, 
Bu ağır kədərə dözə biləydin. 

15.06.2006 
 
Eminin təhsil aldığı məktəbə onun adı verildi, 

məktəbin qarşısında onun əzəmətli abidəsi qoyuldu. 
Məktəbin dəhlizində Vətən yolunda şəhid olan üç 
məzun xatirəsinə güşə yaradılıb. Hər gün şagirdlər 
məktəbə gələndə canını Vətən yolunda qurban verən 
bu oğullara ehtiramla baş əyir, onların xatirə günündə 
abidə önünə gül-çiçək düzürlər.  

Məktəbdə hər il Emin Əliyevin doğum günü böyük 
ehtiramla qeyd olunur. Şagirdlər onun döyüş yolundan 
səhnəciklər hazırlayır, ona həsr olunan şeirlər söy-
ləyirlər. Emin Əliyevin şəhid olan günü yay tətili 
vaxtına düşsə də, müəllimlər və şagirdləri məktəbin 
həyətinə toplaşıb Eminin xatirəsini yad edir, sonra da 
onun məzarını ziyarət edirlər. 
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Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid  
olan 19 yaşlı Əliyev Emin Rafiq 
oğlunun işıqlı xatirəsinə 

 
Səni nakam edən düşmən, ola nakam, Emin, amin! 
Görüb Allah o namərdi, edə əncam, Emin, amin! 
 
Pərişan hüsnünü görcək cigərqan oldu əhvalım, 
Dedim: “Nola dönə bir də o xoş əyyam, Emin, amin!” 
 
Bənövşə tək əyib boynun, geyib qarə o dildarın, 
Gələ bir öylə sərkərdə, ola bayram, Emin, amin! 
 
Ədalət qoy zəfər çalsın, gedən torpağı qaytarsın, 
Şəhid ruhlar zəfər vaxtı ola aram, Emin, amin! 
 
Edək fani o düşmanı, alınsın hər şəhid qanı, 
Qarabağda Şuşa boyda yana bir şam, Emin, amin! 
 
Sevincə qərq ola millət, kömək üçün gələ Hüccət*, 
Edə Allah o mövlanı bizə ənam, Emin, amin! 
 
Ola bir gün Şuşa azad, ola cəmi şəhidlər şad, 
Sizə rəhmət deyir Munis, səhər-axşam, Emin, amin! 

 
Bu acıya dözmək çox çətin idi. Oğul itkisi, özü də 

19 yaşında Emin kimi bir oğulun şəhidliyindən Rafiq 
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ata, İbadət ana uzun müddət özünə gələ bilmədilər.  
Deyirlər, Allah bir tərəfdən alanda, o biri tərəfdən 

də verir. Bu ailənin də yanan qəlbinə Allah sərin su 
çilədi. Eminin qardaşı Vüqarın oğlu dünyaya gələndə 
fikirləşmədən ona əmisi Eminin adını verdilər. İlk 
günlər İbadət ana hər dəfə bu adı eşidəndə diksinir, 
sonra özünü ələ alırdı.  

Kim deyir ki, zaman hər yaranı sağaldır? Zaman 
sadəcə yaranın üstünə bir pərdə çəkir. Yara həmişə 
göynəyir, amma onu yalnız yara sahibi hiss edir.  
İbadət ana bu günə qədər hər cümə axşamı Buzov-

na qəsəbəsindəki Şəhidlər məzarlığına gedib Eminin 
qəbrini ziyarət edir. Artıq 20 ildir ki, ana məzarlığa 
təzə çığır salıb. Emin Əliyevin məzarının qarşısına 
qədər uzanan bir cığır...  

Haşiyə. 
Emin Əliyevin anası İbadət müəllimə vaxtı ilə 

təhsil aldığım məktəbdə direktor işləyir. Məktəbdə 
keçirilən bütün tədbirlərdə mən də iştirak edirəm.  

Mənim nəvəm Emin Əliyev adına 234 saylı mək-
təbdə təhsil alır. Emin Əliyevin 35 yaşının tamam ol-
ması münasibəti ilə 234 saylı məktəbdə böyük tədbir 
keçirilirdi. İbadət müəlliməyə söz veriləndə o, dedi: 

 
İbadət ananın dediklərindən: 
Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan oğullar 

hamısı mənim balamdır. Artıq 16 ildir ki, mən Eminin 
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məzarı üstünə gedirəm. Allahdan uzun ömür yox, 
möhlət istəyirəm ki, torpaqlarımız azad olsun. Qələ-
bədən sonra Ağdamın Qalayçılar kəndinə gedib 
Eminin qanı axan torpaqdan bir ovuc götürüm, onu 
qoxlayım, öpüm, sonra da gətirib Eminin məzarına 
səpim. Mən yalnız torpaqlarımız azad olandan sonra 
sakit ola bilərəm. Oğlum şəhid olsa da, fəxr edirəm ki, 
böyüdüb tərbiyə verdiyim övladım mənə və atasına 
baş ucalığı gətirdi. 

Amma hər dəfə nəvəm Emin deyəndə ki, mənə 
əmimdən danış, çox çətin olur onun barəsində danış-
maq. Keçən həftə cümə axşamı qəbir üstünə gedəndə 
nəvəm mənə bir məktub verdi və dedi ki, bunu əmimə 
verərsən... 

Bu yerdə İbadət müəllimə qəhərləndi və bir an 
susdu. Onun sözlərindən bu məktub hekayəsi yarandı. 
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MƏKTUB 
 

Əliyev Emin Rafiq oğlu 
 
Vətən uğrunda şəhid olmuş Emin Əliyevə onun 

adını daşıyan qardaşı oğlu məktub yazmışdı  
 
Hamıya aydın olan bir söz. 
Məktub... 
Kimə isə hansı bir xəbəri çatdırmaq üçün istifadə 

olunan vasitə. 
Məktub yazırdı bir uşaq.  
Yazdıqca tez-tez balaca əllərinin arxası ilə yanağına 

süzülən göz yaşlarını silirdi. Bəzən yaş damlaları 
yanağından süzülüb vərəqin üstünə düşürdü. Yazıların 
üstündə sanki tər bənövşələr açırdı. 

Məktub yazırdı balaca bir oğlan.  
Titrəyən barmaqları bəzən onun sözünə baxmırdı. 

Arabir dayanıb xəyala dalır, elə bil nəyi isə xatırla-
mağa çalışırdı. Xatırladığını yazmağa başlayanda isə, 
qələm vərəqin üzərində elə sürətlə gəzirdi ki, onun 
əllərini görmək olmurdu.  

Məktub yazırdı bir oğlan.  
Əslində, o, artıq məktəbli idi. Əslində, o, yaşından 

çox tez böyümüşdü. Onun uşaq dünyası uşaq ikən 
böyümüşdü. Evdə eşitdikləri, gördükləri böyütmüşdü 
onu.  
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Məktub yazırdı bir uşaq. 
Göz yaşları içində, acı hıçqırıqlar içində yazılırdı 

bu məktub. Axır ki tamamlandı məktub.  
Uşaq məktubu bir neçə dəfə oxudu, bəzi yerlərdə 

düzəliş edib üzünü köçürdü. 
Sabah cümə axşamı idi. O bilirdi ki, nənəsi hər 

cümə axşamı olduğu kimi sabah da şəhid olan əmisi 
Eminin məzarını ziyarətə gedəcək. Balaca Emin də öz 
növbəsində nənəsinə təsəlli vermək istəyirdi. O, 
əmisinə yazdığı məktubu nənəsinə verib dedi: 

– Nənə, bu məktubu Emin əmiyə verərsən. 
Nənə eşitdiyi sözlərdən diksindi. Bir an özünü 

itirdi. Sonra özünü toplayıb dedi: 
– Axı, o çox uzaqdadır. Bu məktubu ona necə 

verim? 
Uşaq bir an duruxub əlavə etdi: 
– Sən məktubu güllərin altına qoy, əmim özü onu 

tapıb oxuyar. 
Ananın ürəyi titrədi, dizləri əsdi. Dünya başına 

dolandı. Axı, şəhid əmisinə məktub yazmaq bu uşağın 
ağlına haradan gəlib? Görəsən, bu məktubda nə 
yazılıb?.. 

Ana əlləri əsə-əsə nəvəsinin ona uzatdığı kağızı 
aldı. Sonra onu sinəsinə sıxdı və nəvəsinə dedi: 

– Sənin məktubunu mütləq Eminə çatdıracağam.  
Ana əzizlədi məktubu, amma iki gün onu oxuya bil-

mədi. Nəhayət, özundə güc, qüvvə tapıb məktubu açdı. 
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Bircə cümlə oxuya bildi, tək bircə cümlə... Məktubda 
yazılmışdı: “Əziz əmim Emin, mən böyüyüb mütləq 
sənin qisasını düşməndən alacağam, lap sənin kimi 
şəhid olsam da!” 

Ana daha heç nə oxuya bilmədi. Hıçqırıqlarını 
içində gizlətdi ana... 

Yağışlı, çiskinli bir mart günü idi. Ana nəvəsinin 
yazdığı məktubu Eminin məzarına düzdüyü güllərin 
altına qoydu. Sonra oğlunun ruhilə xeyli söhbətləşdi... 

Bu gün -10 mart tarixi Qarabağ uğrunda şəhid olan 
Vətən oğlu Emin Əliyevin doğum günü idi. On 
doqquz yaşında şəhid olan Eminin bu gün 35 yaşı 
tamam olurdu. Zaman keçdikcə bu tarix dəyişəcək. 
55, 65, 75 olacaq, amma Emin onu tanıyanların 
yaddaşında elə on doqquz yaşında qalacaq. Eminin 
adını daşıyan balaca Emin böyüyub tamam başqa bir 
sahədə qəhrəman olacaq. O vaxt dünyanın heç bir 
yerində müharibələr olmayacaq... 

O vaxt analar başlarına qara örpək bağlamayacaq... 
O vaxt yer üzünə nahaq qanlar axmayacaq...  
O gün uzaqda deyil, yaxındadır, lap yaxında... Əlini 

uzatsan çatar, amma gərək hamı əlini birlikdə uzatsın. 
Çünki birlik olan yerdə azadlıq olur.  

Bu qüssəli hekayəni Emin Əliyevin 35 illik 
xatirəsinə həsr etdiyim bir şeirlə tamamlayıram. 
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Ömrünü qırsa da acı ruzigar, 
Səni salamlayır hər gələn bahar, 
Həzin xatirələr qalıb yadigar, 
Çəkir qəm yükünü dostun, tanışın, 
Bu gün tamam olur 35 yaşın. 
 
Gənclərə ibrətdir gözəl əməlin, 
Oldun qəhrəmanı şeirin, qəzəlin, 
Bizə təsəllidir bu daş heykəlin, 
Əlləri var olsun heykəltaraşın, 
Bu gün tamam olur 35 yaşın. 
 
Yollara dikilib intizar baxış, 
Büstünün üstünə səpilir yağış, 
Yağışın damlası çəkir min naxış, 
İndi ağ buludlar sənin sirdaşın, 
Bu gün tamam olur 35 yaşın. 
 
Hələ at oynadır Şuşada düşmən, 
Hələ yağı düşmən geyməyib kəfən, 
Yağılardan azad olmayıb Vətən, 
Baxışında qəzəb, çatılıb qaşın, 
Bu gün tamam olur 35 yaşın. 
 
Munis qollarını boynuna salar, 
Gün gələr, ordumuz qələbə çalar, 
Sənin qisasını düşməndən alar, 
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Adını oğluna verib qardaşın, 
Bu gün tamam olur 35 yaşın. 

 
Aqillər gözəl deyib: “ Torpağın üstündə elə yaşayaq 

ki, altına köçəndə utanmayaq!” 
Emin kimi oğullar nəinki bir nəslə, hətta bütöv bir 

elə-obaya baş ucalığı gətirir. 
10.03.2009 
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ŞƏHİD MƏZARLIĞINDA İYDƏ AĞACI 
 

O, yayda - qızmar 
iyul ayının 29-da dün-
yaya gəlmişdi. Bəlkə, 
ona görə yay fəslini 
çox sevirdi. Atası Ha-
fiz kişi fikirləşmədən 
oğlunun adını Elmar 
qoydu. Anası bunun 
səbəbini soruşanda H-
afiz kişi dedi: “Elmar 
adının əvvəlində “El” 
kəlməsi var. Qoy 
oğlumuz el təəssübü 

çəkən olsun!” 
O vaxt heç kim bilmirdi ki, Elmar necə bir oğul 

olacaq. Atasından eşitdiyi bu bir cümlə ömürlük onun 
yaddaşına həkk olundu. 

Haşiyə. 
Biz onun anası Natella xanımla Buzovna qəsəbə-

sindəki Şəhidlər məzarlığında tanış olduq. Hər dəfə 
ata-anamın məzarını ziyarətə gedəndə, ilk növbədə 
Şəhidlər məzarlığını ziyarət edib, onların ruhuna dua 
edir, sonra isə valideynlərimin qəbrinə yanaşırdım.  

2003-cü ilin 9 May günü idi. Hər il Qələbə günü 
məzarlığa gəlib atamın qəbrini ziyarət edirəm. Atam 
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Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olub, Dəniz 
Donanmasında döyüşdüyü üçün müharibə qurtaran-
dan 2 il sonra, 1947-ci ildə ordudan tərxis olunub.  

Bu dəfə məzarlığa yaxınlaşanda bir qadının ürək-
yandıran səslə ağı dediyini eşitdim. Səs gələn tərəfə 
gedəndə ağ saçlı bir ananın Şəhid məzarını qucaq-
layaraq ağladığını gördüm. Onun məzarı sol tərəfdə 
dəmir məhəccərin yanında birinci qəbir idi. Məzarın 
ayaq tərəfində çox da hündür olmayan bir iydə ağacı 
var idi. Ağacın bir budağı aşağı əyilib məzara 
toxunurdu. Xəfif külək əsdikcə ağac yellənir, sanki 
məzara layla deyirdi. Ağacın üstü xırda iydə ilə dolu 
idi. Noxud boyda xırda iydələr məzarın üstünə də 
səpilmişdi.  

Yaxında heç kəsin olmadığı üçün ana oğluna ürək 
dolusu ağı deyib ağlayırdı. Yaxınlaşıb əlimi onun 
məzarı qucaqlayan əlinin üstünə qoydum. Qadın elə 
bil yuxudan ayıldı. Başını qaldırıb sual dolu nəzərlərlə 
üzümə baxdı, dərindən bir ah çəkib soruşdu: 

– Sən kimsən? 
Cavab verdim ki, sənin Şəhid balanın ziyarətçi-

lərindən biriyəm. O, minlərlə insanların rahat yaşa-
ması üçün canını qurban verdi. Mən də o insanlardan 
biriyəm.  

Ana bir az aram oldu. Bu Elmarın anası Natella 
xanım idi. Biz onunla ana-bala kimi xeyli söhbət 
etdik. Hətta ağacı anaya göstərib dedim: 
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– Bax, iydə ağacı da sənin oğlunun keşiyini çəkir, 
yellənib ona sərinlik gətirir. Budağını da Elmarın mə-
zarının üstünə uzadıb ki, günəşin qızmar şüaları onu 
narahat etməsin. 

Mən bu sözləri deyəndə, ana sanki diksindi, başını 
qaldırıb diqqətlə iydə ağacına baxdı və dedi: 

– Neçə illərdir buraya gəlirəm, amma bu ağaca heç 
fikir verməmişdim. Demək bu da iydə ağacıdır. 

Ananın bu sözləri mənə qəribə gəldi. Odur ki, 
soruşdum: 

– Necə yəni, bu da? 
O, mənə Elmar Mirzəyevin həyatından iydə ağacı 

ilə bağlı çox maraqlı əhvalatlar danışdı. 
 
Natella ananın dediklərindən: 
Sovet Ordusunda xidmət edib qayıdandan sonra 

Elmar İslam dinini dərindən öyrənməyə başladı. 
Quran oxumağı da öyrənmişdi. Namaz qılanda elə bil 
ruhu göylərdə uçurdu. Kim çağırsaydı, səsləsəydi, heç 
nə eşitməzdi. Çox qətiyyətli və sözübütov oğul idi. 
Bəzən yaşda ondan böyük olan dostları gəlib onunla 
nəyi isə məsləhət edirdilər. Elə bil o, yaşından tez 
böyümüşdü. Dostları zarafatla ona “Molla” deyirdilər. 
Elə cəbhədə də, ona “Molla” deyirdilər ki, kəşfiyyata 
gedəndə düşmən onun kimliyini bilməsin.  
İnternatda oxuduğundan onu doyunca görə bil-

məmişdim. İstəyirdim ki, evdə çox olsun, onu həmişə 
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yanımda görüm. Elmardan soruşurdum ki, nə istə-
yirsən de, onu bişirim? O, həmişə eyni cavabı verirdi: 
“Allah verəndən nə bişirsən, mənə xoşdur.” Bilirdim 
ki, badımcan-pamidor dolmasını, bir də qutabı çox 
xoşlayırdı. 

Qarabağa getməzdən bir neçə il əvvəl həyətdə bir 
iydə ağacı əkmişdi. O, cəbhəyə gedən il ağac ilk 
bəhərini verdi. Elmar noyabr ayında getmişdi, ağac 
yayda bar verdi. Çox istəyirdim ki, Elmar gəlib əkdiyi 
ağacın bəhrəsindən dadsın. Heç kim yetişən iydələrə 
toxunmadı. Yetişən bəhərlər yerə səpilirdi. Mənim 
gözüm qapıda qalmışdı, Elmardan yalnız cansız 
kağızlar gəlirdi. Ağacın sonuncu meyvələri də yerə 
səpələndi. Bu 1992-ci ilin bəhəri idi. 

Elmar 1991-ci ilin noyabr ayında getdi, 1992-ci ilin 
noyabr ayında da şəhid olan xəbəri gətirildi. Xəbəri 
gətirildi, cənazəsi yox... Hər il noyabr ayı gələndə 
ürəyim əsir.  

Ana danışır, mən də dinləyirdim. Neçə saat söhbət-
ləşdiyimizi xatırlamıram.  

Bu an Natella ana qəhərləndi, gözünün yaşı yenidən 
sel kimi axmağa başladı. Onun dediyi bir cümlə məni 
məcbur etdi ki, bu ailə ilə yaxından tanış olum. O, 
dedi: 

– Elmar şəhid olandan bu günə qədər, o ağac daha 
bar vermir. Taleyin işinə bax ki, məzarı da iydə 
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ağacının altına düşüb. 
Mən heyrət içində ananı dinləyir, beynimdə bəzi 

mövzular yaranırdı.  
Danışıb ürəyini boşaldan ana, birdən elə bil 

yuxudan ayıldı və dedi: 
– Səni heç tanımıram, bütün ürəyimdəkiləri sənə 

dedim. Elə bil yüngülləşdim. 
Nəhayət, Natella ana mənim kimliyim barədə 

soruşdu. Yaxından tanış olduq. Ona söz verdim ki, 
Elmar barədə mütləq nə isə yazacağam.  

Ana yana-yana bildirdi ki, bu rəmzi məzardır, bu-
rada Elmarın cəsədi də yoxdur. Bu daşları sığalla-
yanda elə bilirəm Elmarımın saçlarını sığallayıram. O, 
həmişə yorulanda başını dizimin üstünə qoyub deyər-
di: ”Ana, bir az başımı ovuşdur, yorulmuşam, başım 
ağrıyır. Görəsən indi onun başını kim ovuşdurur?  

Bu sözdən sonra anaya necə təsəlli verəcəyimi bil-
mədim. Ananın ev ünvanını və telefon nömrəsini 
götürdüm.  

Bu mənsur şeir həmin gün yarandı  
İydə ağacı... 

Meyvəsi əziz tutulan bir ağac. 
Novruz bayramında nəvələrə pay qoyanda, iydə 

birinci qoyular. Nişanlı qızlara bayramlıq aparanda,-
iydə ruzi-bərəkətdir, içi dolu undur, - deyib xonçaya 
qoyulan bir çərəz. İydə ağacı, bağın-bağçanın dəyərli 
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ağacı. Hətta onun barəsində tapmaca da var: ”Bir 
çuval un, içində oxlov”. 

Sənin yerin “Gülüstani-İrəm” olacaq halda, necə 
oldu ki, Şəhidlər məzarlığında cücərdin? Yoxsa, sənin 
də taleyinə şəhidlik yazıldı? Bəlkə, şəhid övladları tək 
qoymaq istəmədin... 
İydə ağacı, nə incə qəlbin var. 
Qolunu uzadıb şəhid məzarına kölgə salırsan.  
Bəlkə, onun silah tutan əlini sıxmaq istəyirsən? 
Bəlkə, bağrına basmaq istəyirsən onu, iydə ağacı? 
Şəhidlər məzarlığında bitmiş tənha bir iydə ağacı... 
Şəhidlərə keşik çəkən, onları darıxmağa qoymayan, 

onlara laylay çalan iydə ağacı... 
Məzarlığın sakitliyində şəhidlərlə söhbətləşən iydə 

ağacı. 
 

* * * 
Elmar Mirzəyev barədə yazdıqlarımın hamısını mə-

nə onun anası, bacısı və oxuduğu məktəbin müəllim-
ləri danışıb. 

Anasının dediyinə görə, Elmar kiçik yaşlarından 
şeir yazmağı sevirdi, təsadüfi deyil ki, onun ilk şeiri 
də məhz Vətən barədə idi. O, vətəni hədsiz dərəcədə 
sevirdi. 

Elmar orta təhsini Bakının Xəzər r-nu Türkan qəsə-
bəsində yerləşən Nitqi Qüsurlu uşaqlar üçün internat 
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məktəbində almışdı. Onun anası tibb bacısı idi, növ-
bəli işdə işlədiyinə görə, Elmarı bu məktəbə qoymağa 
məcbur olmuşdu. Elmar ilk gündən zirəkliyi və 
səmimiliyi ilə müəllimlərin sevgisini qazanmışdı. 
Onun sinif rəhbəri Orucova Zərifə müəllimə Elmarda 
olan qeyri-adiliyi çox tez hiss etmişdi. Bəzən Elmarın 
öz aləminə qapılmasını, ən adi məsələyə böyüklərin 
düşüncə tərzi kimi yanaşması gənc müəllimənin 
diqqətindən yayınmamışdı. Hər şənbə günü Elmarın 
anası gəlib onu evə aparanda Zərifə müəllimə deyərdi: 
”Bu iki günü Elmar üçün darıxacağam”  
İllər bir göz qırpımında ötüb-keçdi. Elmar orta 

məktəbi bitirib hərbi xidmətə getdi. O, 1988-ci ildə 
Sankt-Peterburqda (O vaxt Leninqrad idi) “tankçı” 
kursunu bitirib Arxangelskdə hərbi xidmətini davam 
etdirdi. Hərbi xidmətdə olan müddətdə zabitlər və 
əsgər yoldaşları ilə son dərəcə mehriban olan Elmar, 
vətənə dönəndən sonra əmək fəaliyyətinə başladı. Bir 
müddət Broyler fabrikində işləyən Elmar, Azərbay-
canda baş verən hadisələrə biganə qala bilmir, çox 
narahat olurdu.  

Qarabağ dərdi Elmarın qəlbinə hakim kəsilmişdi. 
Onun daxilində intiqam adlı bir vulkan püsgürməkdə 
idi. Nəhayət Elmar son qərarını verdi, 1991-ci ilin 
noyabr ayında könüllü olaraq ən qaynar bölgəyə getdi. 
Onun qardaşı Vüqar Mirzəyev də bu bölgədə 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

57

döyüşürdü. İlk anlardan gördüyü mənzərələr Elmarı 
dəhşətə gətirdi. Bir millət ki, qonşu xalqın çörəyini 
yeyə, suyunu içə o, bu vəhşiliyi necə edə bilər? Belə 
qəddarlığı insana necə qıymaq olar?  

Hamının gözündə düşmənə qarşı qəzəb, qəlbində 
isə Vətənə məhəbbət hissi var idi. Elmar və qardaşı 
Vüqar Mirzəyev Şuşa, Laçın, Ağdərə, Ağdam, Gülab-
lıda dəfələrlə düşmənlə üz-üzə vuruşdu. Onun məhz 
tankçı olması döyüş zamanı böyük əhəmiyyət kəsb 
edirdi. Çünki Elmar tankın bütün sirrlərini bilirdi.  

Hələ uşaq vaxtlarından iki dəfə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı olan Həzi Aslanova böyük məhəbbəti var 
idi.  

Elmar qısa müddət ərzində üç dəfə yaralandı. Am-
ma tam sağalmasını gözləmədən yenidən odun-alovun 
içinə atıldı. O, sanki başına gələcək fəlakətdən xə-
bərdar idi, tez-tez qardaşına deyərdi: ”Özündən mu-
ğayat ol, qoca ata-anamızı bir-birinin ümidinə qoyub 
gəlmişik!” 

Onun hünəri, qoçaqlığı ilk günlərdən düşməni vəl-
vələyə salmışdı. Elmarın atdığı güllənin biri də boşa 
çıxmırdı. Hər dəfə atəş açanda o, var gücü ilə “Vətən 
uğrunda!” – deyib, qışqırırdı. Onun bu səsinə cəbhə 
yoldaşları da səs verirdi. Elmarın döyüşdüyü dəstə cə-
sarəti və sərrast atəşi ilə o birilərdən fərqlənirdi. Ona 
görə də ən çətin tapşırığa Elmarın dəstəsini gön-
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dərirdilər.  
O, tez-tez anasına məktub yazırdı. Anası fikir et-

məsin deyə, Elmar yazırdı ki, burada bekarçılıqdan 
gül-çiçək yığırıq, göldə çimirik. Amma, Natella ana 
bilirdi ki, Elmar çətinlikdən qorxub, şikayətlənən 
olmadığı üçün belə məzəli məktublar yazır. Bir növ 
anasına təsəlli verir. Həmin məktubları Natella ana indi 
də əziz bir xatirə kimi saxlayır. 

Komandiri növbəti dəfə Elmarı beş-altı döyüşçü ilə 
kəşfiyyata göndərir. Həmin gün Elmar anasından 
məktub almışdı, cavab yazmağa isə vaxt yox idi. El-
mar fikirləşdi ki, eybi yoxdur, kəşfiyyatdan qayı-
dandan sonra cavab yazaram.  

Dəstə tapşırığı yerinə yetirmək üçün yola düşdü.  
O gün adi gün deyildi. 
O gün qəhrəman bir oğulun adının tarixə düşəcəyi 

bir gün idi.  
Düşmən hiyləyə əl atıb Elmargilin dəstəsini müha-

sirəyə aldı. Mühasirəyə düşən döyüşçülər son güllə-
lərinə qədər vuruşdular. Düşmənin sayı isə çox idi. 
Elmar burada da özünü itirmədi. Yoldaşlarına tapşırdı 
ki, mən düşmənin qarşısını alaram, siz imkan tapıb 
mühasirədən çıxın. Yoldaşları əvvəl buna razı olma-
dılar. Elmar qətiyyətlə bildirdi ki, hamının yaşaması 
üçün kim isə ölməlidir!  

Yoldaşları onunla vidalaşan kimi o, düşmənin 
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fikrini yayındırıb, hədəfi başqa yerə yönəltdi. Onun 
bir gözü düşmən tərəfdə, bir gözü isə yoldaşlarında 
idi. Dostlarının mühasirədən çıxdığını görən Elmar 
düşməni yaxına buraxdı. Həmin an onun ürəyində 
bircə arzu var idi... 

Vətənin azadlığı! 
Saysız güllə yarası alan Elmar nə yaralarına, nə də 

axan isti qanına fikir vermirdi. Onun gülləsi tükən-
mişdi. Yeganə ümidi əlində qalan sonuncu qumbaraya 
idi. Elmar düşməni yaxına buraxıb əlindəki qumbaranı 
onlara tərəf atdı. Düşmənin xeyli əsgəri məhv oldu. 
Elmar özü də huşunu itirdi. 

1992-ci ilin noyabr ayının 15-i. Elmarın silahdaşları 
nə qədər axtarsalar da, Elmarın meyidini tapa bil-
mirdilər. Günortaya yaxın raditə vasitəsi ilə dəhşətli 
bir xəbər yayıldı. Ağır yaralanmış Elmarı erməni 
quldurlar əsir götürmüşdülər. Nə yeriməyə nə də 
danışmağa taqəti olmayan Elmara amansız işgəncələr 
verən vəhşi düşmən onun səsini radsiya vasitəsi ilə 
əsgərlərimizə eşitdirir və bununla əsgərlərimizi 
sarsıtmaq istəyirdilər. Elmar isə zorla da olsa iki söz 
deyirdi: “Düşmənə ölüm!” 

Düşmənin işgəncələrinə mətanətlə dözən Elmar 
onlara bir kəlmə də olsa, məlumat vermədi. Axşam 
tərəfi Azərbaycanın qeyrətli oğlu Elmar Mirzəyevi 
düşmənlər diri-diri odda yandırdılar. Onun qəhrə-
manlığı mərdliyi gənc nəsil üçün bir nümunədir.  
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Uzun illər Natella ana və atası Hafiz elə bilirdi ki, 
Elmar sonuncu qumbaranı atanda özü də həlak olub. 
Onun meyidinin tapılmaması bunu təsdiq edirdi.  

 
* * * 

Elmar Mirzəyevin xatirəsinə yaşadığı Buzovna 
qəsəbəsindəki Şəhidlər məzarlığında rəmzi qəbir 
düzəldi, orada Elmarın paltarları və onun haqqında 
yazılan məqalələr, qəzet və jurnallar dənf olundu. 

Amma 2010-cu ildə onunla birlikdə döyüşən cəbhə 
dostları axtarıb Natella ananı tapdılar. Elmarın atası 
Hafiz kişi oğul itkisinə dözməyib, artıq dünyasını 
dəyişmişdi.  

Döyüş dostları uzun müddət bu ailəni axtarıb, tapa 
bilməyiblər. Anaya bu acı xəbəri vermək çox çətin 
olsa da, onun əsl həqiqəti bilməsi vacib idi. Cəbhə 
dostları yavaş-yavaş ananı bu xəbəri eşitməyə ha-
zırladılar. Amma, ana anadır. Oğlunun diri-diri yan-
dırıldığını bilən ana huşunu itirdi. Onu çətinliklə ayıl-
dan dostlar anaya təsəlli verməyə söz tapa bilmirdilər. 
Sanki ana, oğlunun ölüm xəbərini yenidən eşidirdi. 
Ona elə gəldi ki, oğlunu elə indicə itirdi. Hətta 
qulağına, oğlunun iniltisi də gəldi. Bu müdhiş xəbər 
ananı on il qocaltdı. Bəstə boylu ana bir az da kiçildi, 
lap yumağa döndü. Elmarın cəbhə yoldaşları çıxılmaz 
vəziyyətdə qalmışdılar. Bilmirdilər bu xəbəri vermək-
də düz edirlər, ya yox. Amma həqiqət nə qədər acı 
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olsa da deyilməlidir. 
Gözlərini açan ana bircə cümlə dedi: ”Südüm sənə 

halal olsun, Elmar!” 
Elmar nişanlı idi, amma bütün arzuları yarımçıq 

qaldı, yarımçıq ömrü kimi... 
Qardaşı Vüqar ağır yaralanıb, ordudan qayıtdı. İndi 

bu ailədə Elmarın adını yaşadan bir oğlan böyüyür. 
Amma ananın qəlbindəki yaranın közünü qopar-
mamaq üçün hamı onu Eltac çağırır. 

Bakının Türkan qəsəbəsində yerləşən internat mək-
təbinə Şəhid Elmar Mirzəyevin adı verilib. Təhsil 
aldığı məktəbə şəhid Elmarın adının verilməsində 
onun sinif rəhbəri Zərifə müəllimənin böyük zəhməti 
olub. Məktəbin foyesində onun əzəmətli büstü qoyu-
lub. Hər il 29 iyul onun doğum günündə məktəbdə 
geniş proqramla tədbir keçirilir. 15 noyabr tarixində 
isə, məktəbdə Elmar Mirzəyevin anım günü qeyd 
olunur və ehsan süfrəsi verilir. 

Mən dəfələrlə bu tədbirlərdə iştirak etmişəm. 
Onun təhsil aldığı sinifdə olmuşam. Elmarın 

əyləşdiyi partada indi əlaçı şagirdlər əyləşir. Məktəbin 
fəxri olan bu igid oğlanın yerində əyləşmək üçün 
bütün şagirdlər əlaçı olmağa səy göstərir.  

Aqillər deyir ki, dünyada ən yaxşı töhfə diqqətdir. 
Əgər bir insan kölgəsində dincəldiyi ağaca təşəkkür 
edirsə, onun yarpaqlarını sığallayırsa, bu da diqqətdir. 
Övladını vətənin azadlığı yolunda şəhid verən bir 
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anaya kim isə diqqət göstərirsə, onu sevindirirsə, bu 
ölçüyəgəlməyən bir savabdır. 

2006-cı ilin noyabr ayında Elmar Mirzəyevin şəhid 
olmasının 14-cü ildönümü idi. Məni məktəbə dəvət 
etmişdilər. Tədbirə başqa qonaqlar da dəvət olun-
muşdu. Məktəbə daxil olanda bizi əsgər paltarı gey-
miş bir oğlan qarşıladı və hörmətlə Elmarın büstü qo-
yulan guşəyə apardı. Elmarın büstü tər çiçəklərə 
bürünmüşdü. Biz xatirə tədbiri keçiriləcək böyük 
salona keçdik. Burada Elmarın rəmzi məzarı, qaraya 
bürünmüş başdaşı və məzarın yanında başına qara 
örpək salmış bir qız dayanmışdı. Bu səhnə hər kəsi 
kövrəldirdi. Tədbirin əvvəlində himn səslənəndə, mən 
diqqətlə şagirdlərə baxırdım. Hamı bir nəfər kimi 
Dövlət himnimizi oxuyurdu. Onlara baxıb fikirlə-
şirdim ki, bunlar sabahın əsgərləridir.  

Tədbirdə şəhidin anasına Elmar Mirzəyevin böyü-
dülmüş şəkli və onun həyatının müxtəlif anlarını əks 
etdirən foto-albom təqdim edildi. 
Şagirdlərin hazırladığı Elmarın ölüm səhnəsinə 

baxanda Natella ana özünü saxlaya bilmədi və qeyri-
ixtiyari qışqırdı: ”Elmar, mənim balam!” 

Hamımız kövrəlmişdik. Sonra o, yerindən qalxıb 
şəhid anası obrazını yaradan qızı bağrına basdı və 
dedi: - Sən məni yenidən o günlərə apardın.  

Belə anları yaşamaq nə qədər çətin olsa da, oğlunu 
itirən, qəlbi yaralı analara bir təsəllidir. Şəhid ailəsi 
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bilməlidir ki, onların əziz balalarının xatirəsi həmişə 
yad olunur.  

Rahat yat Elmar! Vətənin hər guşəsi Vətəndir! 
Sənin və yüzlərlə sənin kimi Vətən yolunda, azadlıq 
yolunda şəhid olan oğulların qisası düşməndən mütləq 
alınacaq. O vaxt sizin ruhunuz da, aram olacaq! 

 
Şəhidlik mərdliyin nümunəsidir, 
Bu mərdlik Vətənin salnaməsidir, 
Adının əvvəli “El” kəlməsidir, 
Elə qurban getdi canı Elmarın! 
 
Qəbrini qucaqlar ağ saçlı ana, 
Şəhidlik dastandır, yetməyir sona, 
Qanınla torpağa çəkmisən xına, 
Əmanətdir adı- sanı Elmarın! 
 
Sən şəhid olmaqla zəfər eylədin, 
Adına yaraşan hünər eylədin, 
Canı Vətən üçün sipər eylədin, 
Doldu gül-çiçəklə yanı Elmarın! 
 
Aldın qarşısını gələn tufanın, 
Qorudun ömrünü neçə cavanın, 
Oldun qəhrəmanı Azərbaycanın, 
Ucaldı şöhrəti-şanı Elmarın! 
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Məzarın önündə əyildi başlar, 
İslandı kirpiklər, çatıldı qaşlar, 
Baxıb yaşınıza ağladı daşlar, 
İlə bərabərdi anı Elmarın! 
 
Bir gün qan qusacaq qan tökən yağı, 
Azad olunacaq Vətən torpağı, 
Şuşaya sancılar zəfər bayrağı, 
Alınar düşməndən qanı Elmarın! 

15.11.2011 
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ŞİR ÜRƏKLİ, ŞİR BİLƏKLİ CAVANŞIR 
 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Rəhimov Cavanşir İzzət oğlunun xatirəsinə 

 
Deyirlər insan 

dünyaya gələndə bir 
ev sevinir, dünyadan 
gedəndə isə bütün el 
kədərlənir.  

Amma, gəlin gö-
rək hər dünyadan kö-
çən üçün el kədər-
lənirmi? 

Hər dünyadan kö-
çəni son mənzilə el 
yola salırmı? 

Hər cənazənin ar-
xasınca yollara al qırmızı qərənfillər səpilirmi? 

Hər dayanan ürək min-min vuran ürəyi göynə-
dirmi? 

Yox! Əlbəttə ki, yox! 
Bu el məhəbbətini, əzizlərin sevgisini, doğmaların 

və dostların hüsn-rəğbətini qazanmaq hər insan 
oğluna nəsib olmur. Bu ülfət hər cavana qismət olmur. 
Amma Cavanşirə qismət oldu. 

Bəs, cəmi 19 il ömür sürən bir oğul necə qazandı 
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bütün bu hörmət-ehtiramı? 
Cavanşir adlı bir oğul necə yol tapdı ürəklərə? Necə 

sevdirdi özünü minlərə, milyonlara? Nə qədər insanı 
gözüyaşlı qoydu cavan ikən həyata əlvida deyən 
Cavanşir Rəhimov. 

Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurub: ”Övladlarınıza 
yaxşı adlar qoyun ki, onlar böyüyəndə öz adlarından 
xəcalət çəkməsinlər və o adları doğrultsunlar.” 

Ad valideynin övladına verdiyi ilk və əbədi 
hədiyyədir. Dünyaya gələn körpə bu adla tanınır, 
sonra zaman, həyat ona yeni adlar bəxş edir. Kim isə 
müəllim, kim isə alim, kim isə neftçi, kim isə hərbçi 
olur. Yaş üstə yaş gəldikcə, bu adların cərgəsinə yeni 
adlar da əlavə olunur. Yəni ata, ana, nənə, baba və s.  

Adlar dünyasında ucadan-uca olan bir ad da var. Bu 
ad “Şəhid” adıdır.  

Bu adın qarşısında ən vüqarlı insanların belə başı 
əyilər.  

Bu adın qarşısında təzim etmək hər bir insana 
şərəfdir. 
Şəhidin məzarı qarşısında başlar əyilər, göz yaşları 

yanaqları yandırar, dodaqlar səyriyər, ürəklər titrəyər.  
Adına layiq olan bir Vətən oğlunun da adı şəhid 

olanların sırasına əbədi yazıldı! Özü də təkcə şəhid 
yox, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cavanşir İzzət 
oğlu Rəhimov!  
Şir biləkli, şir ürəkli Cavanşir... Dünyaya gələndə 
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ona bu adı babası Musa kişi verdi. Musa dayı özü də 
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olmuşdu. Bu 
müdrik qoca körpəyə ad verəndə demişdi:” Cavanşir 
tarixi bir addır. Mən əminəm ki, bu uşaq adını ucal-
dacaq!” Cavanşir bu adı elə şərəfləndirdi, elə ucaltdı 
ki, o zirvədən baxanda bütün Azərbaycan görünür.  

O, Azərbaycanın səfalı guşələrindən birində Qaxın 
Qaşqaçay kəndində dünyaya gəlmişdi. Valideynləri 
adını Cavanşir qoyub, taleyini Allahdan istədilər.  

1973 –cü il 5 iyun tarixində dünyaya gələn balaca 
körpənin alnına nə kimi bir tale yazıldığını da 
Allahdan başqa bilən yox idi. Bu körpə Qaxın səfalı 
havasını udub, Qaşqaçayın sərin suyundan içib iki 
yaşa çatdı. Vəziyyət elə gətirdi ki, ailə Bakıya köçdü. 
Cavanşir Qaraçuxur qəsəbəsindəki 104 saylı orta 
məktəbdə təhsil aldı. O, oxuduğu məktəbdə nəinki öz 
sinif yoldaşları ilə, hətta başqa siniflərdə oxuyan şa-
girdlərlə ünsiyyət qurub, dostluq edirdi. Bu xüsusiyyət 
yəqin ki, evdə bacı-qardaşı ilə olan səmimiyyətdən və 
mehribanlıqdan irəli gəlirdi.  

Cavanşir Rəhimov idmanı çox sevirdi. O, yüngül 
atletika ilə, sərbəst güləşlə məşğul olurdu. İdmana 
olan bu marağı onu EƏQC-nə (Ehtiyat Əmək 
Qüvvələri Cəmiyyəti) aparıb çıxardı. İftixarla demək 
olar ki, Cavanşir 13 yaşında, 54 kq çəkidə Minsk 
şəhərində keçirilən SSRİ birinciliyində Azərbaycanı 
təmsil edib. O, belə çətin və məsuliyyətli yarışda 3-cü 
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yeri tutub, “Çepkin” adına mükafat və Fəxri Fərmanla 
Azərbaycana qayıdıb.  
İllər su kimi ötüb keçir, arzuları ilə birlikdə 

Cavanşir Rəhimov da böyüyürdü.  
O, tez-tez yoldaşları ilə birlikdə Qaraçuxur qəsə-

bəsindəki parkda gəzirdi.  
Bir dəfə Cavanşir parkın ən görkəmli yerində 

qoyulan Leninin heykəli qarşısında dayanıb diqqətlə 
abidəyə baxdı, sonra üzünü dostlarına tutub dedi: ”Bir 
vaxt olacaq bu heykəli götürüb, yerinə mənim hey-
kəlimi qoyacaqlar!” 

O vaxt dostları bu zarafata ürəkdən gülmüşdülər. 
Çünki o vaxt hələ Sovet İmperiyası hakimiyyətdə idi. 
Amma deyirlər Allah dərgahının qapısının açıq 
olduğu bir məqam olur, yəqin Cavanşirin bu arzusunu 
Yaradan eşitdi və onu bu arzusuna çatdırdı. Doğrudan 
da Sovet İmperiyası süquta uğrayandan sonra, həmin 
o parkdan Leninin heykəlini yıxıb, yerində 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cavanşir Rəhimovun 
heykəlini ucaltdılar.  

Vətənin başı üzərini qara buludlar alanda Cavanşir 
özünə yer tapa bilmirdi. Meydan hadisələrində o da, 
xalqın içərisində idi.  

20 Yanvar gecəsi Cavanşir evə gəlmədi. Evdəkilər 
səhərə qədər göz yummadılar. Meydana gedəndə 
anası Lalə xanım ona demişdi: ”Getmə, Cavanşir, 
nigaran qalıram.”  
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Cavanşir isə cavabında demişdi: ”Ana, mən orada 
olan oğlanların heç birindən artıq deyiləm. Bilirsən 
meydanda necə oğullar mərdanə dayanıb? Mən də bu 
vətənin övladıyam. Belə dar gündə evdə rahat əyləşib 
qala bilmərəm.” 

Bu sözlərdən sonra Lalə ana təkcə bunu demişdi: 
”Hamınızı Allah qorusun!”  

Yanvarın 21-də axşam evə gələndə onun gözlərində 
qəzəb qığılcımı parlayırdı. O, heç kimə bir söz de-
mədi. Lalə ananın hazırladığı çox sevdiyi qozlu plova 
əlini də vurmadı. 

 
Lalə ananın dediklərindən:  
Cavanşir qozlu plovu çox sevirdi. Hər gün o 

plovdan bişirsəydim bəh-bəhlə yeyərdi. Hətta bir-iki 
gün bişirməyəndə zarafatla deyərdi: “Ay ana, çox-
dandır evdən qozlu plovun ətri gəlmir” 

1992-ci il 6 avqustda şəhid olandan sonra mən bir 
dəfə də olsun o plovdan bişirmədim.  

Bişirə bilmədim. Elə bilirdim o plov boğazımızdan 
keçməz.  

Bir gün Şəkidə yaşayan qardaşım əlində ağır zənbil 
bizə qonaq gəldi. Qapıdan girəndə ilk sözü bu oldu: 
”Cavanşir anamızın yuxusuna gəlib. Ona deyib ki, 
anam qozlu plov bişirmir, nə qədər evə gedirəmsə, 
qozlu plovun ətrini ala bilmirəm. Nənə, sən mənə 
qozlu plov bişir!” 
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Qardaşımın dilindən bu sözləri eşidəndə elə bil 
məni ildırım vurdu.  

Anam qozlu plov üçün lazım olan bütün ərzaqları, 
zəfərana qədər alıb qardaşımla bizə göndərmişdi. Özü 
də tapşırmışdı ki, plovu bişirib Cavanşirin bütün 
dostlarını, yoldaşlarını çağırıb ona ehsan verim. Mən 
belə də etdim.  

O plovu bişirənə qədər nə qədər göz yaşı tökdü-
yümü bir Allah bilir. Elə bilirdim indicə Cavanşir 
qapıdan içəri girib həmişəki kimi deyəcək: ”Bəh-bəh, 
plovun ətri hələ küçədən keçəndən burnumu qıcıq-
landırıb.” 

Bütün dostlarını, sinif yoldaşlarını evə dəvət etmiş-
dim. Hamı gəlmişdi. Plovu süfrəyə verəndə özümdən 
asılı olmayaraq masanın ətrafına göz gəzdirib 
Cavanşiri axtardım. Elə bilirdim balam da dostlarının 
arasında olacaq. Plov əlimdə qalmışdı, gözüm isə 
axtarırdı. Az qaldı deyim ki, bəs Cavanşir hara getdi? 
Elə bil yuxudan ayıldım, özümü ələ alıb plov dolu 
sinini süfrəyə qoydum. Sonra qapının ağzında dayanıb 
uşaqlara baxırdım. Qəribəsi bu idi ki, həmişə Cavan-
şirin əyləşdiyi yerdə heç kim əyləşməmişdi. Mənə elə 
gəldi ki, indi o yerdə Cavanşirin ruhu əyləşib və o, 
yenə dostlarının arasındadır.  
İndi ara-bir cümə axşamları qozlu plov bişirirəm. O 

da Cavanşirin xatirinə.  
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* * * 
Nədənsə, şəhid anaları ilə görüşəndə onların 

gözlərinin içinə dik baxa bilmirəm, çalışıram nəzər-
lərimi gizlədim. Elə bilirəm ki, onların məyus baxış-
larında bu sualı görərəm: ”Bəs, sən nə etmişən?” 
Mənim isə yazmaqdan başqa əlimdən bir şey gəlmir... 

 

Ey Xuda, rəhmət elə sən bu igid insanı, 
Yenə cəm oldu qonaqlar, qəbul et ehsanı, 
 

Bir zamanlar döyüşən dostlara mehman oldu, 
İndi üqbada şəhidlərdi onun mehmanı. 
 

Yaradan çəkdi sınağa, o, hünər göstərdi, 
Nə səbəbdən belə tez gəldi əcəl fərmanı?! 
 

O ömür söylədiyin uçdu, əlindən getdi, 
Canını etdi fəda, oldu Vətən ünvanı. 
 

Bir evin oğlu idi, oldu elin övladı. 
Qaldı tarixdə adı, getdi ömür karvanı. 
 

Adına vurdu möhür, oldu Cavanşir hər an, 
Ucalıb ərşə səda, heyran edib Subhanı. 
 

Adı dillərdə gəzir, düşmənə dağ çəkdirdi, 
Olum o cürətinin, qeyrətinin qurbanı. 
 

Şəninə yazdı qəzəl, ehtiram edib Munis, 
Yazacaq bil adına, tazə “Şəhid dastanı”! 
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Onun qısa həyatına 1992-ci il 6 avqust tarixində 
nöqtə qoyuldu. Qarabağda-Ağdərənin əlçatmaz yük-
səkliyində (erməni adı olduğu üçün o yerin adını 
yazmaq istəmədim) Azərbaycan oğlunun nahaq qanı 
axıdıldı.  

O, hava şahini idi. Vertolyotda ondan başqa iki 
nəfər də var idi. Məcidov Zakir və Polovinka Ruslan, 
onlar qartal kimi doyuşur, düşmənin başına od 
ələyirdilər. Mənfur düşmənə olan sonsuz nifrət hissi 
bu vətən oğullarının qanını coşdurmuşdu. Onlar ətraf-
da olan heç nəyi görmur, heç nə barədə düşünmür-
dülər. Yalnız bir məqsədləri var idi, düşməni məhv 
etmək! 

Amma müharibə ağzından od püskürən əldaha kimi 
nə qocaya baxır, nə də cavana. Mənfur düşmən bu üç 
cavanın həyatının da yarıda qırdı. Düşmənin atdığı 
mərmidən vertolyot göydə alışdı. Bu üç məslək, əqidə 
qardaşlarından heç biri paraşütlə yerə tullanmadılar. 
Onlar rəzil erməni düşmənin əlinə əsir kimi 
düşməkdənsə, vertolyotda ölməyi üstün tutdular.  

Üç arzu dünyasının sarayı uçuldu.  
Üç döyünən ürək bir anda susdu.  
Üç evin dayağı bir anda yıxıldı.  
Lənətə gəlsin bütün müharibə qızışdıranlar və 

onlara havadar olanlar.  
Bu ədalətsiz müharibələr nə qədər evləri başsız, 

anaları oğulsuz, gəlinləri ərsiz, uşaqları atasız qoydu. 
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Bu igid oğulların hər biri bir evin yox, bir elin dayağı 
idi.  

Yazının bu yerində Lalə ananın Cavanşirlə bağlı 
danışdığı bir əhvalatı xatırladım. Heç demə o, lap 
kiçik yaşlarından ədalətsizliklə barışa bilmirmiş. 

 
Lalə ananın dediklərindən:  
Hər il yayda Cavanşir son zəngdən sonra Şəkiyə 

dincəlməyə gedirdi. Orada Başlaysk adlanan yer var, 
Cavanşir oranı çox sevirdi. Məşhur Molla Cumanın da 
məzarı oradadır.  

Cavanşir orada da bekar qalmırdı. O, meşədən odun 
gətirir, həyətdə yer belləyirdi. Hətta ona deyəndə ki, 
axı sən bura istirahətə gəlmisən. Cavanşir cavab 
verərdi ki, bu da bir növ idmandır. Kənd yerində 
idman belə olur. 

Bir dəfə meşədən qayıdanda o, görür ki, qoca bir 
qarı yolun kənarında ağlayır. Cavanşir yaxınlaşıb 
ondan soruşur ki, nə olub, niyə ağlayırsan? Qarı cavab 
verir ki, həyətdə bir az göy-göyərti əkmişəm gəlib 
suyun ağzını açıram ki, su mənim həyətimə gəlsin, 
mən gedib evə çatana kimi, kim isə suyun yolunu 
dəyişir. Evdə bir adam yoxdur ki, bu başda dayansın, 
görsün kimdir mənim bu suyumu kəsən.  

Cavanşir qoca arvadın əlindən beli alıb suyun 
yolunu açır, özünə də deyir ki, get evə, məhsulunu 
suvar, mən burada dayanmışam.  
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Bir az keçəndən sonra bığıburma bir kişi gəlib baxır 
ki, cavan bir oğlan suyun yolunu dəyişib. Qəzəblə 
oğlanın üstünə qışqırıb deyir: ”Sən kimsən ki, suyun 
yolunu dəyişmisən?” 

Cavanşir mərd-mərdanə deyir: ”Mən bir Allah bən-
dəsiyəm, özü də sənin işini görürəm. O qoca arvadın 
suyunu kəsməkdənsə, gedib ona kömək edəydin.” 

Bu sözləri eşidən kişi əlini havaya qaldırıb Ca-
vanşiri vurmaq istəyir. Cavanşir onun biləyindən tutub 
elə bərkdən sıxır ki, kişi ağrıdan yerə çökür. O gündən 
qoca arvadın narahat həyatına son qoyulur. Kənddə 
hamı bilir ki, o arvadın şir kimi bir müdafiəçisi var.  

Həmin bığıburma kişi öyrənəndə ki, onun qolunu 
sıxan Lalənin oğludur, yarı qəzəb, yarı fərəhlə deyir: 
”Lalənin oğlu elə belə olar!” 

Bütün bunları danışdıqca Lalə xanım gah gövrəlir, 
gah da qürur hissi keçirirdi.  

Söhbətimizin sonunda astaca soruşdum: 
– Lalə xanım, Cavanşirin sevdiyi qız var idimi? 
Lalə xanım bir an duruxdu. Gözlərini gizlətməyə 

çalışdı. Üzünə baxanda ala gözlərində iri yaş dam-
laları gördüm. O, boğazına dirənib qalan qəhəri ud-
maq istədi. Dodaqları səyridi. Mən bu sualı verdiyimə 
görə peşman oldum. Amma yenə sualımın cavabını 
gözləyirdim. 

Lalə xanım bir az uzaqdan başladı. Xəyal onu 20 il 
əvvələ apardı.  
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Lalə xanımın dediklərindən:  
Onu dəfn edəndən sonra hər cümə axşamı məza-

rının üstünə gedib onunla söhbət edirdim. Bununla 
təsəlli tapırdım.  

Onun məzarı Şəhidlər Xiyabanındadır. Təsəlli 
yerim bu idi ki, Cavanşir burada tək deyil, döyüş 
dostları ilə birlikdədir.  

Bir fikir məni çox narahat edirdi. Xiyabana səhər 
tezdən gedirdim, amma hər dəfə görürdüm ki, məndən 
əvvəl kim isə Cavanşirin məzarı üstünə təzə, tər güllər 
qoyub. Uzun müddət bu adamın kim olduğunu öyrənə 
bilmədim. Axırda oranın gözətçisindən bu barədə 
soruşdum. Gözətçi dedi ki, cavan, çox qəşəng bir qız 
hər cümə axşamı buraya gəlir. Üzünü məzarın baş 
daşına söykəyib doyunca ağlayır, sonra da çıxıb gedir.  

Bu sözləri eşidəndə az qaldı ürəyim getsin. Sonralar 
öyrəndim ki, bu qız Cavanşirlə bir sinifdə oxuyurmuş 
və aralarında saf bir sevgi var imiş. Nakam bir sevgi.  

Həmin qız uzun illər ailə qurmadı. Nəhayət, mənim 
təkidimlə ailə qurdu. İndi övladları da var. 

Mən razı ola bilməzdim ki, subay bir qız qara saçını 
ata evində ağartsın. 

Cavanşirin ayrılığına çox çətinliklə alışdım. Atası 
isə oğul dərdinə dözmədi. Qısa bir vaxtdan sonra ürək 
infarktından vəfat etdi. Hətta o vaxt mənə elə gəldi ki, 
ata oğlunu o biri dünyada tək qoymaq istəmədi. İki 
övladımızı mənə tapşırıb Cavanşirin yanına köçdü.  
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İndi təsəlli yerim odur ki, nəvəm Cavanşirin adını 
yaşadır. Cavanşirin 14 yaşı var. Onu öz oğlum kimi 
üstümə yazdırmışam. Arzu edirəm ki, oğlum Cavan-
şirin həyata keçməyən arzularını nəvəm Cavanşir 
həyata keçirsin.  

Beləcə, bir qəlbi yaralı ana ilə söhbətimi yekunlaş-
dırdım. Söhbətim yekunlaşsa da, vətən uğrunda canın-
dan keçən bu igidlərin barəsində olan yazılar heç vaxt 
yekunlaşmayacaq. Onların adı Azərbaycanın hərb 
tarixində əbədi qalacaq.  

Bu şeiri də şəhid qardaşımız Milli Qəhrəman Ca-
vanşir Rəhimovun xatirəsinə həsr edirəm.  

 
Qapandı kirpiyin, gizləndi gözün, 
Beləcə bəxtinin günəşi söndü. 
Sıxıldı dodağın, tükəndi sözün, 
Ruhun uçdu, bir ağ buluda döndü. 
 
Daha əllərimi səndən üzmüşəm, 
Uçdun asimana bir mələk kimi. 
Sənin məzarına çiçək düzmüşəm,  
Gəl, qon çiçəklərə kəpənək kimi.  
 
Fələk necə qıydı cavan yaşına? 
Niyə qəfil gəldi əcəlin sənin? 
Göz yaşı süzülür məzar daşına, 
Yaddaşlarda qaldı əməlin sənin. 
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Vətən məhəbbəti coşdu qanında, 
Öpüb torpağını and içdin ona. 
Başın uca oldu elin yanında, 
Ömrün vətən üçün yetişdi sona. 
 
Adına dedilər:- Vətən övladı, 
Bu ad hər oğulun qisməti olmaz. 
Sənə çox yaraşır Cavanşir adı, 
Bu adın heç zaman mənası solmaz. 
 
Gələn getməlidir, belədir yazı, 
Torpaq sızlayacaq səni görəndə. 
Titrəyir ananın səsi, avazı, 
Torpaq da ağlayır cavan öləndə. 
 
Ömür sarayının uçdu divarı, 
Kimsə cavan yaşda şəhid olmasın. 
Munis yazdı sənə bu yadigarı, 
Ananın gözləri yaşla dolmasın. 

13.10.2011 
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SILAH TUTA BİLMƏYƏN BARMAQLAR... 
 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirən 

Rauf Musayevə həsr olunub 
 
...onunla təsadüfən tanış olduq... 
Dostluq etdiyimiz bir ailədə hüzr məclisində saç-

larına təzə-təzə dən düşən bir cavan əyləşmişdi. Ala 
gözlərində bir dünya kədər var idi.  

Hərəkətlərində olan qeyri-sabitlik nəzərimi cəlb et-
di. Nədənsə, sağ əlini gizlətməyə çalışırdı. Azdanışan 
olduğu o dəqiqə hiss olunurdu.  

Adama elə gəlirdi ki, onun cismi burada olsa da, 
ruhu çox uzaqlarda idi. Bütünlüklə öz aləminə qapılan 
bu oğlanla yaxından tanış olmaq qərarına gəldim. Fi-
kirləşdim ki, bəlkə bu mənim yeni bir əsərimin qəh-
rəmanıdır. 

Bəlkə onun tale yazısı oxucular üçün maraqlı olar. 
Odur ki, məclisdən sonra onunla yaxından tanış 
oldum.  

Musayev Rauf Viktor oğlu. 1969-cu il 26 fevral ta-
rixində Bakı şəhərində dünyaya gəlib. İlk təhsilini 
Nizami r-nunda yerləşən 214 saylı məktəbdə alıb. 
Natamam orta təhsili başa vurandan sonra ixtisas 
qazanmaq məqsədi ilə Binə qəsəbəsində yerləşən 101 
saylı Texniki Peşə Məktəbinə daxil olub. Orada həm 
sürücü, həm də çilingər ixtisasına yiyələnib. Əsgərlik 
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yaşına qədər öz peşəsi üzrə çalışıb. Onu da qeyd edək 
ki, Rauf Musayev dəqiqliyi və ədaləti sevən bir insan-
dır. Çalışdığı sahələrdə iş yoldaşları elə ilk günlərdən 
bunu hiss edirdilər.  

Onun əsgərlik həyatı Sovet dönəminə təsadüf edib. 
O, 1987-ci ildə “kişilik məktəbi” deyilən əsgəri borcu-
nu Türkmənistanın Krasnavodsk şəhərində Nibidak 
adlanan səhra ərazisində keçib. Rauf raket bazasında 
havadan müdafiə batalyonunda xidmət edib. 1989-cu 
ildə ordudan tərxis olunub.  

O vaxt Azərbaycanda Qarabağ adlı qaynayan vul-
kan hələ təzə-təzə püskürməyə başlayırdı. Vətənin 
üzərini qara buludlar almışdı. Nankor qonşular (hər-
çənd ki, onlara qonşu deməyə də adamın dili gəlmir) 
Azərbaycanın ürəyi olan Qarabağı yağlı tikə kimi ələ 
keçirməyə can atırdılar. Yaxşı bir el sözü var: “Arxalı 
köpək qurd basar!” Arxalandıqlarına güvənən bu 
köpəklər də Azərbaycanda öz yurd-yuvalarında rahat 
yaşayan həmvətənlərimizin qanını su yerinə axıdıb, 
onları doğma torpaqlarından didərgin saldılar.  

Rauf da bütün yaşıdları kimi bu hadisələri görür və 
düşmənin bu haqsızlığına dözə bilmirdi. O, Vətənini, 
torpağını sevən bir vətəndaş kimi 1992-ci ilin iyul 
ayında Qarabağda gedən döyüşlərə atıldı. Onun döyüş 
yolu Füzuli bölgəsinin əvvəl Aşağı Veysəlli, sonra 
Yuxarı Veysəlli kəndindən başlayıb, daha sonra 
Xocavənd ərazisində gedən qanlı döyüşlərdə davam 
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edirdi. Rauf piyada qoşunlarında döyüşürdü, həmişə 
də hücum mövqeyində idi.  

1994-cü ilin yanvar ayında onun sorağı Kəlbə-
cərdən gəlirdi.  

Fevral ayının 15-də, ad gününə düz 11 gün qalmış 
minamyotdan atılan atəş nəticəsində Rauf iki yerdən-
sağ qolundan və sol ayağından ağır yaralandı. O, 
kəşfiyyat dəstəsinin tərkibində idi. Onunla birlikdə əlli 
nəfərlik dəstə Çiçəkli dağında tuneldə qalmışdılar. 
Döyüşçülər arasında 15 nəfərə yaxın yaralı əsgər var 
idi. Rauf da onlarla birlikdə dava-dərmansız və sar-
ğısız halda yerə sərilib qalmışdı. Mərkəzə xəbər 
vermək üçün rabitə əlaqəsi yox idi. Raditə əlaqəsi 
olmadığına görə Rəhman adlı komandir əsgərlərə 
yardım etmək üçün çıxış yolu axtarırdı.  

 
Haşiyə:  
Sumqayıtdan olan bu komandirin soyadını Rauf heç 

cür xatırlaya bilmədi, amma, onun hərbi rütbəsinin ka-
pitan olduğunu qeyd etdi. Rəhman komandir var qüv-
vəsi ilə əsgərləri ruhlandırırdı ki, tuneli qorumaq va-
cibdir. Ermənilərin bu tuneli keçməsinə yol vermək 
olmaz.  

 
Raufun dediklərindən: 
Biz yaralılar düz bir həftə ac-susuz qanımız axa-axa 

tuneldə qaldıq. Nəhayət, raditə vasitəsi ilə məlumat 
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verildi ki, Kəlbəcərin Qamışlı deyilən ərazisinə sizə 
kömək üçün QAZ 66 markalı maşın göndərilib, amma 
maşın dağlara qalxa bilmir. Qəlbimizdə bir ümid 
qığılcımı parladı. Biz piyada Daşkəsən tərəfə üz 
tutduq. Xeyli yol gedəndən sonra yerin altında qazılan 
bir çoban yatağına rast gəldik. Aramızda 15 nəfər 
yaralı döyüşçü var idi. Bir təhər çoban yatağında yer-
ləşdik. Düz yeddi gün orada qaldıq. Yalnız 8-ci gün 
məlumat verildi ki, sizə kömək üçün vertolyotlar 
göndərilib, amma onlar stadiona enə bilib. Yaralı və 
taqətsiz əsgərlərlə stadiona piyada az qala sürünə-
sürünə gedirdik. Birtəhər özümüzü vertalyotlara çat-
dırdıq. Vertolyotdan düşəndə bizi Təcili Yardım 
maşınları gözləyirdi. Sağ qalanları Daşkəsəndə olan 
xəstəxanaya yerləşdirdilər.  
İki gündən sonra gözümü açanda başımın üstündə 

valideynlərimi gördüm. Mən Bakıda Papanin adlanan 
hospitalda idim. Təkidlə valideynlərimə evə getmək 
istədiyimi bildirdim. Təfərrüatı ilə demək istəmirəm. 
Fikirləşdim ki, doğmalarımın yanında olsam yaxşıdır. 

Bu sözlərdən sonra Rauf susdu və başını aşağı 
saldı, gözlərini bir nöqtəyə zilləyib xeyli hərəkətsiz 
dayandı. Adama elə gəlirdi ki, o nəfəs də almır. 
Nəhayət ağır-ağır başını qaldırıb boğuq səslə dedi:  

– Təəssüf ki, daha silah tuta bilmirəm, sağ əlimin 
üç barmağını itirmişəm, sol ayağımı don vurub. 
Ayağımı demək olar ki, hiss etmirəm. 3-cü qrup əlillik 
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dərəcəm var. Ailəliyəm, bir oğlum var. Vəssalam!!! 
Bu sözlərdən sonra hiss etdim ki, o, daha heç bir 

söz demək istəmir. Mənə elə bu da kifayət edərdi. 
Azərbaycanın mərd oğullarından biri Rauf Viktor 
oğlu Musayev barədə yazı hazırlamaq üçün bu 
məlumat bəs edərdi. Təəssüf ki, bu insanların yaralı 
qəlbini ovutmaq üçün əlimizdən başqa heç nə gəlmir.  

Başını uca tut, qardaşım! Sən Vətən yolunda bacar-
dığından da çox işlər görmüsən!  

Qoy sağlamlığını Vətən, xalq yolunda itirənlərin 
övladları bir vaxt bu yazılanları oxuyub ataları, 
qardaşları ilə fəxr etsinlər!  

Belə övladları böyüdən ata-anaların qarşısında hər 
birimiz ehtiramla baş əyirik.  

Biz əminik ki, belə oğulların sayəsində işğal olunan 
torpaqlarımız azad olunacaq və axıdılan nahaq qanlar 
yerdə qalmayacaq.  

Bu məqamda düşmənə nifrət hissi ilə yazdığım bir 
qəzəli də Rauf qardaşımızın barəsində olan yazıya 
əlavə edirəm.  

 
Ey salan qovğa-ədavət, millətimdən çək əlin! 
Qan töküb batdın günaha, sərvətimdən çək əlin! 
 
Niyyətin dövlət yaratmaq, məqsədin işğalçılıq, 
Hiylə ilə dövlət olmaz, dövlətimdən çək əlin! 
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Qeyrətə bir əl uzansa, kəsməli-doğranmalı, 
Söyləməz dünyada heç kim”qeyrətimdən çək əlin!” 
 
Nərə çəksə, nərəsindən titrəyər Ağdam, Şuşa, 
Hökm edər bir gün Pənah xan “cənnətimdən çək əlin”! 
 
Heç görünmə böylə məzlum, qismətin olmaz zəfər, 
Qismətim bir gün zəfərdir, qismətimdən çək əlin! 
 
Millətim coşmuş qəzəbdən, kükrəyir cismində qan, 
Od saçır Munis dilindən: ”Millətimdən çək əlin!” 

16. 10.2012 
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HƏYAT EŞQİ SÖNMƏYƏN,  
HƏYAT AŞİQİ OLAN İLHAM 

 

 
 
Deyirlər, bütün zərurətlər təsadüfdən yaranır. Bu 

qanunauyğunluğa bir daha əmin oldum. 
2010-cu ilin isti yay günlərindən birində yaxın 

rəfiqəm, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə səkkiz il 
döyüşən Aidə Şirinova mənə zəng vurdu.  

O, ən qaynar nöqtələrdə batalyon komandirinin 
müavini olub. Batalyonda hamı onu Aidə qardaş deyə 
çağırırdılar.  

Aidə xanım dedi: 
– Sabah səhər saat 11-də Şəhidlər Xiyabanına gəl, 

Milli Qəhrəman Cavanşir Rəhimovun xatirə günüdür.  
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Mən gələcəyimi bildirdim. Səhər 11-in yarısında 
mən artıq Xiyabanda idim. Milli Qəhrəmanımızın 
anası Lalə xanımla tanış oldum. Cavanşir Rəhimovun 
məzarını ziyarət edəndən sonra Lalə xanım bizi 
evlərinə apardı. Ehsan süfrəsi ətrafında o, Cavanşirin 
döyüş dostlarından danışdı. İlham adlı bir oğlanın 
adını çəkəndə ürək ağrısı ilə qeyd etdi ki, indi İlham 
əlil arabasındadır. Bu kəlmələr ilişib beynimdə qaldı. 
Məclisdən sonra Lalə xanımdan İlhamın telefon 
nömrəsini aldım. 

Evə gələn kimi İlhama zəng vurub qiyabi tanış 
oldum və onunla görüşmək istədiyimi bildirdim. 
Qərara aldıq ki, havalar bir az sərinləşəndən sonra 
görüşək. Nədənsə, bu görüş düz bir ildən sonra baş 
tutdu, özü də müqəddəs Qurban bayramı gününə 
təsadüf etdi.  

Qızımla birlikdə İlhamın yaşadığı evi axtarırdıq. O, 
Bakıətrafı qəsəbələrdən birində Ramanada yaşayır. 
Nəhayət, onun evini bizə göstərdilər, İlhamla telefon 
əlaqəsi yaratdığımız üçün o, bizi əlil arabasında 
küçədə qarşıladı.  

Üzündə xoş bir təbəssüm olan bu qarayanız oğlan 
hörmətlə bizi həyətə dəvət etdi. Həyətdə bizi nurani 
simalı, orta yaşlı bir qadın qarşıladı. Qollarını açıb 
məni və qızımı bağrına elə basdı ki, sanki uzun illərin 
dostu idik. Sonra əlavə etdi:  

– Oğlumu yada salan hər kəs mənə oğlum qədər 
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əzizdir.  
Ananın bu xoş sözlərindən sonra qəlbimdə bir 

rahatlıq hiss etdim. Belə ananın oğlu bu cür 
vətənpərvər olar. Bizi belə ürəklə qarşılayan İlhamın 
anası Nişanə Məhərrəmova idi. 

Nişanə ana bizi evə ötürdü, gəlininə nə isə dedi. 
İlham bizi evə dəvət edəndə çox cavan, qamətli bir 

qız da yaxına gəlib bizimlə çox səmimi görüşdü. Ana 
fərəhlə qeyd etdi ki, gəlinimdir- İlhamın yoldaşı.  

Sonra ana hara isə yox oldu. Biz axşam sağollaşana 
qədər daha onu görmədik... 

Beləcə İlham Məhərrəmovun ailəsi ilə tanış olduq. 
İlham Azərbaycanın Şirvan bölgəsində (əvvəllər 
Əlibayramlı adlanırdı) dünyaya gəlib. Şirvan barədə 
belə bir deyim var: “Şirvan şirlər üçün Şirvandır, 
şərlər üçün şərvan”. Elə ilk görüşdən əmin oldum ki, 
biz şir ürəkli bir oğlanla görüşə gəlmişik.  

Evə daxil olanda İlham utana-utana qeyd etdi ki, 
bura qardaşımın evidir. Tez-tez Əlilləri Bərpa Mər-
kəzinə müalicəyə gedirəm deyə, burada qalırıq.  
İlhamla bir az yaxından tanış olaq.  
Məhərrəmov İlham Nadir oğlu 1971-ci ildə 10 aprel 

tarixində Şirvanda dünyaya gəlib. Bacı-qardaşlarının 
ən sevimlisidir. Bütün yaşıdlar kimi orta məktəbə 
gedib, amma 1987-ci ildə gözlənilməz hadisələr baş-
layanda, Bakını mitinq dalğaları bürüyəndə 16 yaşlı 
İlham özünə yer tapa bilmirdi. O vaxtı İlham 8-ci 
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sinifdə oxuyur və Şirvanda yaşayırdılar. 
Mitinqlərdə iştirak etdiyinə görə, məktəbdə onu və 

bu hərəkata qoşulan yeniyetmələri sıxışdırırdılar. 
Vəziyyət elə həddə çatır ki, yaxşı oxuyan və ali təhsil 
almaq eşqi ilə yaşayan İlham otra məktəbdən uzaq-
laşmalı olur. O, məktəbdən uzaqlaşır, amma əqidəsin-
dən, amalından uzaqlaşmır. İlham sənədlərini 152 
saylı Texniki Peşə məktəbinə verir və texniki ava-
danlıqlar üzrə operator sənətinə yiyələnməyə başlayır. 
Ona dərs deyən müəllimlər İlhamın savadını və 
bacarığını görəndə çox təəccüb edirlər ki, nə əcəb belə 
yaxşı oxuyan oğlan məktəbi 8-ci sinifdən tərk edib. 
Amma İlham heç kimə heç nə demir. Ümumiyyətlə, 
qısa tanışlıqdan hiss etdim ki, bu insan şikayətlənməyi 
sevmir. O, ilk tanışlıqdan həmsöhbətində qətiyyətli və 
mərd insan təəssüratı yaradırdı. 

1989-cu ildə İlham hərbi xidmətə gedir. O, Sovet 
dövründə Daxili Qoşunlarda xidmət edir. Əsgərlik 
həyatı İlhamı Moldoviya Respublikasının Orqeyevsk 
rayonu Broneşt kəndinə aparıb çıxardı. İki il əsgəri 
xidmətini başa vuran İlham 1991-ci ildə ən ağır 
günlərdə Vətənə döndü.  
Şirvan torpağı, doğma el-oba onu əziz bir övlad 

kimi qarşılasa da, İlhamın eyni açılmır, Vətəndə baş 
verən hadisələr ona rahatlıq vermirdi. İlham vətən-
pərvər yoldaşları ilə tez-tez çayxanada əyləşib götür-
qoy edir, bir çıxış yolu axtarırdılar.  
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İlhamgilin qonşuluğuna Qarabağdan bir qaçqın 
ailəsi yerləşdirilmişdi. Onlar “Hərbi Komissarlığın 
evi” deyilən evdə məskunlaşmışdılar. Böyük ailənin 
14-15 yaşlı oğlu 20 yaşlı İlhamla dostlaşmışdı. İlham 
ondan Qarabağda baş verən hadisələr barədə soruşur, 
oğlan da bildiklərini ətraflı danışırdı. Həmin oğlan 
söhbət əsnasında tez-tez İbad, Əbülfət, İlyas adlı 
döyüşçülərin qəhrəmanlığından söz açar və deyərdi ki, 
onlar doğma qardaşdırlar. Bütün bu söhbətlərdən 
İlham bir çox döyüşçülərlə, o cümlədən İbad, Əbülfət, 
Müşfiq, və İlyasla qiyabi olaraq tanış olmuşdu. İbad 
Hüseynov “Azərbaycan Bayrağı Ordeni”nə layiq 
görülüb. İlham o qardaşlarla şəxsən görüşmək, tanış 
olmaq arzusunda idi.  
İlhamın qəlbində Qarabağa getmək igid oğullarla 

çiyin-çiyinə döyüşmək arzusu vulkan kimi püskü-
rürdü. Nəhayət o, Şirvanda olan Hərbi Komissarlığa 
gedib könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə yollandı. İlha-
mın xidmət etdiyi hərbi hissə 1992-1993-cü illərdə 
əvvəlcə Qaraheybətli, sonra Pirəküşküldə yerləşən 
hərbi hissələrdə xüsusi təlim keçdi.  

O vaxtlar artıq Azərbaycanın ağır günləri idi. Mu-
rovda və Kəlbəcərdə qanlı döyüşlər gedirdi.  
Şirvanın (vaxtı ilə Əlibayramlı adlanırdı) ilk şəhid-

ləri Əmrah, Elnur, Vüqar və Dünyamalı idi. İlk şəhid 
oğulları görəndən sonra saysız-hesabsız könüllülər 
Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşlərə atıldılar.  
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İlham Məhərrəmov ən qaynar nöqtələrdə vuru-
şurdu. Onun atdığı bir güllə də boşa çıxmırdı. Onun 
sərrast atmaq bacarığı çoxunu heyran edirdi. Lakin bu 
uzun sürmədi. Düşmən çox hiyləgər və amansız idi. 
Düşmən tərəf ən aktiv döyüşən nöqtələri qeydə alır və 
oraya ağır zərbələr endirirdi.  

1994-cü ilin yanvar ayının 11-i idi. Qanlı döyüşlər 
gedirdi. Döyüşçülərimiz bir addım da geri çəkilmək 
istəmirdi. Amma mənfur düşməni ən müasir silahlarla 
təmin edənlər, onlara hədsiz hərbi sursat göndərənlər 
düşməni ruhlandırmışdı. İlham Ağdərə, Tərtər uğrun-
da döyüşlərdə şir kimi vuruşurdu. Qəfildən hər şey 
onun gözündə qaraldı. Hər şey eşidilməz oldu. Toz-
duman ətrafı görünməz etdi. İlhamın ilk ürəyindən 
keçən anası oldu. O, öz-özünə düşündü: “Görəsən 
sağammı?” 

Yaxınlığa düşən minamyot hər şeyi alt-üst etdi. 
Göz-gözü görmürdü. İlhamın bütün bədəni gizildə-
yirdi. Sanki minlərlə bıçaq bir anda onun bədəninə 
sancılmışdı. Onun ayaqlarına otuza yaxın qəlpə 
sancılmışdı. Ən çox zədələnən yer məhz ayaqları idi. 
Xəyalları dumanlandı və o yıxıldı.  

 
İlhamın dediklərindən: 
Biz mühasirəyə düşən yoldaşlarımıza kömək etmə-

yə getmişdik. Güclü atışmaya tuş gəldik. Orada yara-
lanan Firdovsi adlı bir döyüşçü iki gün meyitxanada 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

90

qalandan, sonra ayılmışdı. 
Necə yaralandığımı bilmədim. Hiss etdim ki, artıq 

nəfəs ala bilmirəm. Dilimi tərpədib heç nə deyə bil-
mirdim. Ürəyimdə kəlmeyi – şəhadətimi dedim və 
gözlərim yumuldu.  

Bir azdan hiss etdim ki, silkələnirəm. Zorla göz-
lərimi araladım. Cəbhə dostlarım məni xərəkdə hara 
isə aparırdılar. Ağrıdan zarıya da bilmirdim. Bədə-
nimdən qanımın necə axıb getdiyini hiss edirdim. 
Bütün bədənim isti mayeyə bulanmışdı. Yanvar ayının 
soyuğu da qanı dondura bilmirdi. Ayılan kimi yenidən 
huşumu itirdim. Nə qədər getdiyimizi bilmirəm, təkcə 
onu bilirəm ki, yol boyu üç dəfə ayıldım, hər dəfə də 
kəlmeyi-şəhadətimi deyib yenidən huşumu itirirdim. 

Növbəti dəfə ayılanda dostlarımın dediyi iki kəlmə 
sözü eşitdim: “Deyəsən azmışıq!” Bu iki kəlmə söz 
məni tamam ayıltdı. Tərpənə bilmirdim, zarıya-zarıya 
soruşdum ki, mənə nə olub? Yoldaşlarım bildirdi ki, 
yaralanmısan çoxlu qan itirmisən. Səni tibbi yardım 
almaq üçün aparırdıq, azmışıq. Mən Ağdərəni, Tərtəri 
yaxşı tanıyırdım. Yoldaşlarıma dedim ki, mənim çi-
yinlərimi qaldırın yola baxım. Onlar zorla mənim 
çiyinlərimdən qaldırdılar, dəhşətli ağrılar içində yola 
baxdım və dedim: Düz ermənilərin üstünə gedirsiz. 
Geri qayıdın. 3 km geri qayıdandan sonra, sola dönüb 
üzüaşağı getmək lazımdır. Sonra da əlavə etdim ki, 
orada sınıq bir su maşını olmalıdır, oradan dönərsiniz. 
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Bu sözləri deyib yenidən huşumu itirdim.  
Deyirəm insan qəribə məxluqdur, “azmışıq” sözünü 

eşidən kimi beynim oyandı. İndi də bu barədə düşü-
nəndə təəccüb edirəm. Necə oldu ki, mən ayıldım. 
Əgər mən ayılmasaydım bizim aqibətimiz necə 
olardı? Düz ermənilərin mövqeyinə gedib çıxacaqdıq. 

Nə isə məni vertolyotla Bakıya apardılar... 
Haşiyə. 
Bu yerdə İlhamın ömür-gün yoldaşı Vüsalə xanım 

əlində sini otağa daxil oldu. Təzə dəm çayın ətri ətrafa 
yayıldı. Son dərəcə mehriban və qayğıkeşliklə İlhama 
dedi: 

– Sənə soyuq olar, pencəyi çiyninə salımmı? 
İlham etiraz etmədi. 
Vüsalə xanım pencəyi gətirib İlhamın çiyninə saldı, 

sonra üzünü bizə tutub dedi: 
– Mən sizə mane olmaq istəmirəm, ona görə 

mətbəxdəyəm. Amma İlhamı çox yormayın. 
İlahi, dünyada qadın qayğıkeşliyindən gözəl nə ola 

bilər? Onu da xüsusi qeyd edim ki, Vüsalənin fədakar-
lığına heyran qalmışdım. İlham 1994-cü ildən əlil ara-
basında gəzir. Onlar Vüsalə ilə 2006-cı ildə ailə həyatı 
qurublar. Tam sağlam və yaraşıqlı bir qız əlil araba-
sında olan bir oğlanla ailə qurursa, onun qarşısında 
ehtiramla baş əyməyə dəyər. Yalnız Azərbaycanlı qızı 
belə fədakarlıq edə bilər. Vətən, el yolunda sağlam-
lığını qurban verən bir oğula belə yüksək qiymət 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

92

verən qızlarımıza eşq olsun! 
Allah da onların bu məhəbbətini müjdələyib. Bu 

evdə Fatimə adlı bir qız böyüyür. Fatimə yaşyarım-
lıqdır. Atasını dünyalar qədər sevir. Tez-tez yaxınlaşıb 
başını atasının ayaqlarına söykəyirdi. Bu yazıya 
sığmayan bir mənzərədir. Əlil arabasında olan bir 
insan üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərmi?  

Söhbət əsnasında onu da öyrəndim ki, Vüsalə çox 
incə qəlbli bir xanımdır. Müsiqini çox sevir. Vaxtı ilə 
kamança ifaçılığı ilə də məşğul olub. İlhamın nara-
hatlığı olanda Vüsalə onu kaman səsi ilə sakitləşdirir.  

 
İlhamın dediklərindən: 
Məni yaralı halda əvvəl Əhmədlidəki hospitala 

gətirdilər, orada yer olmadığına görə, Papaninə apar-
dılar. Mən tərpənə bilmirdim. Yanımda kimlərin oldu-
ğundan xəbərim yox idi. Ətrafımda olanların söhbət-
lərdən İbadın, Əbülfətin, Müşfiqin adını eşidirdim. 
Başa düşdüm ki, yanımda yatan yaralılardan biri 
həmin İbad Hüseynovdur. Üzünü görmədiyim İbadla 
ilk dəfə hospitalda görüşdük. Mən onların Xocavənd-
də necə döyüşdüyü barədə bildiklərimi deyəndə, onlar 
çox heyrət etdilər. Mən bildirdim ki, bizim qonşu-
luqda “Hərbi Komissarlığın evi”ndə yerləşən qaçqın 
ailəsində olan bir oğlan bu barədə mənə danışıb. 
İbadgili həmin ailə ilə əlaqə yaratdı, hətta onlar 
hospitala gəlib mənə baş çəkdilər. Hospitanla yadda 
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qalan hadisələr çox olub.  
Mən burada bir ananın xidmətini xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Hospitalda xidmətçi işləyən yaşlı bir qadın 
var idi. Onun əsl adını heç kim bilmirdi, hamı onu 
“Mamaşa”-deyə çağırırdı. Onun yaralılar üçün elədik-
lərini bəlkə doğma ana eləməzdi. Bu qadın dincəlmək, 
yemək, içmək nədir bilməzdi. Ağır yaralıların yanın-
dan bir an da olsa çəkilməzdi. Biz bilmirdik, ümumiy-
yətlə, o evə gedir, ya yox, kim inildəsəydi mamaşanı 
yanında görərdi. Birini sığallamaqla, birinin tərini 
silməklə, birinin ayaqlarını ovmaqla, bir başqasının 
uzanmış saçlarını kəsib səliqəyə salmaqla hamıya 
yardım edir, ana qayğısı göstərirdi. İndi çox təəssüf 
edirəm ki, onun adını bilmirəm. Adını, yerini bilsəy-
dim, gedib onun əllərini öpərdim. 

Bu sözləri deyəndə İlham çox kövrəldi, göz yaş-
larını gizlətmək üçün başını aşağı saldı. Bir an susub 
əlavə etdi: 

– O mamaşanın barəsində mütləq ətraflı yazın. O, 
ağır günlərimizdə bizə analıq etdi. Mən ölənə qədər 
bu qadının yaxşılıqlarını unuda bilmərəm.  

 
Səsini qat səsinə sən də həqiqət səsinin, 
Özünü etmə kənar, indi qətiyyət dəmidir. 
 
Gör Vətən torpağının qan axıdan yarəsini, 
Qana-qan, zülmə qisas, səy elə qüdrət dəmidir. 
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Göstər öz qeyrətini, ey vətən oğlu yağıya, 
Tükənib göz yaşımız, qeyz ilə qeyrət dəmidir. 
 
Gəl opüm bir də silahdan yapışan əllərini, 
Qız-gəlin darda qalıb, gəl ki, şücaət dəmidir. 
 
Gör, Şuşa nalə çəkir, qan axıdır yarələri, 
Oyan, ey millət, oyan, bunca nə qəflət dəmidir! 
 
Uzanır düşmən əli torpağa yox, qeyrətinə, 
Kəs onun əllərini, kəs ki, ləyaqət dəmidir. 

 
Ey ədalət yaradan, sən də zühur eylə daha, 
Munisin səbri bitib, gəl ki, ədalət dəmidir. 

 
Analar hər cür acılara hazır olurlar. Mənim öz anam 

da uzun illər mənə çiyin yoldaşı olub. Mənə dayaq 
olurdu ki, qalxa bilim. Anama söykənib ayaq üstə da-
yanmaq istəyirdim. Anamın zəhmətini qiymətləndir-
mək üçün ayağa qalxmağım lazımdır. Əhd eləmişəm 
ki, ayağa qalxan kimi anamı Məkkəyə aparım və 
birlikdə müqəddəs məkanı ziyarət edək. (Allah səni 
arzuna çatdırsın, İlham!) 

Mən sual verib onun fikirlərini qırmaq istəmirdim. 
O, danışdıqca sanki keçmiş günləri yenidən yaşıyırdı. 
Biz çay içə-içə xeyli söhbət etdik. Onun həyatsevər-
liyinə, mərdliyinə heyran qalmışdım. Böyük ümidlə 
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ayağa qalxan gününü gözləyirdi. Deyirlər, inam 
möcüzə yaradır, mən inanıram ki, bu möcüzə olacaq. 
İlham Məhərrəmov əlil arabasında olsa da, ümidini 
itirməyib, o, qələbənin yaxında olacağına inanır. Bir 
az fasilədən sonra, o yenidən danışmağa başladı. 

 
İlhamın dediklərindən:  
Uzun müddət müalicə olundum. İlk əməliyyatı et-

məyə həkimlər risq edə bilmirdilər. Doğmalarım ya-
zılı razılıq verəndən sonra əməliyyata başladılar. 
Vəziyyət çox ağır idi, heç kim bilmirdi ki, əməliy-
yatdan necə çıxacağam. 

Aylar ötür, ayaqlarımın şişi çəkilmək bilmirdi. 
Otuzdan artıq böyük, saysız-hesabsız kiçik qəlpələri 
çıxarmq məqsədi ilə üzərimdə o qədər əməliyyat 
aparmışdılar ki, sayını həkimlər də itirmişdi. Hər aya-
ğım təxminən bədənimin həcmində idi. Ayaqlarımı 
hiss etmirdim, əl vurmağa isə qorxurdum. Düşünür-
düm ki, əl vursam görərəm ayaqlarım yoxdur. Palata 
yoldaşlarım deyirdi ki, ayaqlarım yerindədir, amma 
mən inanmırdım. Elə bilirdim mənə təsəlli verirlər. 
Bir gün gecə bütün iradəmi toplayıb ehtiyatla əlimi 
ayaqlarıma sarı uzatdım. O anı heç vaxt unutmaram, 
əvvəl bir ayağımı yoxladım, inana bilmədim. Sonra 
ikinci ayağımı yoxladım o da yerində idi. Sevincim-
dən var gücümlə qışqırmaq istədim ki, ey insanlar 
mənim ayaqlarım yerindədir, düşmən bizə diz çökdürə 
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bilməyib. Sonra fikirləşdim ki, palatada məndən də 
ağır vəziyyətdə olanlar var. Onları narahat etməyim. 
Həmin gecə sevincimdən yata bilmədim. Axı neçə 
aylar idi ki, nigarançılıq çəkirdim. Nəhayət, müalicə 
başa çatdı. Bacılarım bütün qızıl, zinət əşyalarını satıb 
müalicəmə verdilər.  

Artıq taleyimlə barışmalı oldum, mən gəzə bil-
məyəcəkdim. Təkcə ona heyifsilənirəm ki, şəhid olan 
qardaşlarımızın qisasını alanların sırasında ola bilmə-
yəcəyəm.  

Söhbətin bu yerində qeyrətli kişilərə həsr etdiyim 
bir qəzəl yerinə düşər. 

 
Bu hünər meydanını fəth edəcək nər kişilər, 
Bəlli ki, fəth eləməkçün tökəcək tər kişilər. 
 
Düşsə fürsət əlinə düşməni yeksan edəcək, 
Babəki mat qoyacaq cəngdə əsgər kişilər. 
 
İçəcək şövq ilə bir gün o zəfər badəsini, 
Çünki rəhbərlik edir orduya rəhbər kişilər. 
 
Sevəcək bir gözəli qeyriyə baxmaz gözucu, 
Bir könül sahibini heyran edən ər kişilər. 
 
Çox qadınlar sözünü səpdi hədər dünyadə, 
Deyəcək öz sözünü sonda dilavər kişilər. 
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Bəzisi yazdığını höccələyir dəftərdən, 
Torpaq altında yatır çox sinədəftər kişilər. 
 
Munisin yazdığı layiqdi ki, zər qiymətinə, 
Gətirib şerinə qiymət qoya zərgər kişilər. 

 
Söhbətimizin şirin yerində İlhamdan soruşdum: 
– Əgər bir gün ayağa qalxsanız ilk getdiyiniz yer 

hara olardı? İlk olaraq hara üz tutardınız? 
O fikirləşmədən dedi: 
– Şəhidlər Xiyabanına gedərdim. Bir-bir bütün mə-

zarları ziyarət edərdim. Məzarların üstündə göz yaşı 
tökən anaların əllərindən öpərdim.  

Bu sözləri deyib susdu, İlham. Mən bu igidin qəl-
bində olan həyat eşqinə, ümidə məəttəl qalmışdım. 
İşimlə əlaqədar mən çox döyüşçülərlə, şəhid ailələri 
ilə görüşürəm. İndiyə qədər belə qətiyyətli, həyatsevər 
döyüşçüyə (ona əlil deməyə dilim gəlmir) rast gəl-
məmişdim.  

Nəyə marağı olduğunu soruşanda, dedi: 
– Ticarət işini və təşkilatçılıq işini yaxşı bacarıram. 

Əlil arabasına əyləşəndən sonra da xəstəliyə təslim 
olmadım. İndi yaşadığım bu Ramanaya gəlib burada 
Əlillər Cəmiyyətinin dayaq nöqtəsini yaratdım. Eyni 
vaxtda şəhərin mərkəzində bir çay evi yaratmışdım. 
Əlimdə vəsait olmadığı üçün Şirvandakı evimi satmalı 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

98

oldum. Amma məqsədimə çatdım. Həmin çay evini 
işlətməyi yaxın bir dostuma tapşırdım. Ona ilk sözüm 
bu oldu ki, buraya gələn bütün əlillərdən və qoca-
lardan pul alma. Onlara ehsan kimi çay verərsən.  

O vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rəfael Allahveydiyev idi. Onunla görüşdüm və onu 
Cəmiyyətimizə dəvət etdim. O da verdiyi sözə əməl 
edib bizimlə görüşə gəldi. Həmin gün Rəfael müəllim 
120 nəfər əlil ilə görüşdü, onların nəyə ehtiyacı 
olduğunu öyrəndi və onlara lazım olan köməkliyi etdi. 
İlham danışdıqca mən gözlərim önündə onun sağ-

lam vaxtlarını canlandırmağa çalışırdım. Fikirləşirdim 
ki, belə oğlanların ayağları yer tutsaydı, onlar nələr 
edərdi? Bu məqamda mən hər ay yardım gözləyən 
bığıburma kişiləri, tinlərdə dayanıb xırdavat satan nər 
kimi oğlanları xatırladım... 

Hava artıq qaralmışdı, amma İlhamın söhbətindən 
ayrılmaq olmurdu. Yoldaşı Vüsalə süfrə açmağa baş-
layanda biz ayağa qalxdıq. Axı bu gün Qurban Bay-
ramı idi, biz evdə qonaqlar qoyub buraya gəlmişdik. 
Onlarla sağollaşıb getmək istəyirdik ki, İlhamdan 
anasının niyə görünmədiyini soruşdum. O, cavab 
verdi ki, o dəhşətli hadisələri eşidəndə halı pis olur, 
ona görə qonşuya gedib.  

Yazıq analar... 
Övladı üçün hər cür əzaba qatlaşır, amma onun acı 

günləri barədə eşidə bilmir. 
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İlham və onun həyat yoldaşı Vüsalə xanım bizi 
küçəyə qədər yola saldı. Qəlbimdə xoş bir rahatlıq var 
idi. Rahat idim ki, iki ayağını itirən bir vətən oğlu qü-
rurunu, mətanətini, mərdanəliyini itirməyib. O inanır 
ki, bir gün ayağa qalxacaq. Qələbəni ayaqüstə qar-
şılayacaq. 

Biz də bunu arzulayırıq. Arzu edirik ki, növbəti 
görüşümüzdə İlham balaca Fatiməsinin əlindən tutub 
bizi küçədə qarşılasın. Vüsalə xanım da İlhamın pen-
cəyi əlində ona desin: ”Soyuq olar sənə!” 

 

 
 
Amma, İlhama soyuq olmur, onun qəlbini isidən 

ailəsindəki mehribanlıq, ömür-gün yoldaşının səmi-
miyyəti və sonsuz sevgisidir. 
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Bu ailə ilə yaxından tanış olandan sonra, İlham 
kimi oğulları görəndən sonra uzun müddət özümə yer 
tapa bilmirdim. Görəsən, öz mənfəətləri üçün hər şeyi 
qurban verməyə hazır olan, öz evindən və cibindən 
başqa heç nə ilə maraqlanmayan insanlar İlham kimi 
vətən oğullarını görəndə heç xəcalət çəkirlərmi? 
 

Kim deyir, həq deyənə zülm- rəzalət olacaq? 
Sözü həq söyləyənə rəhm-kəramət olacaq. 
 
Sal nəzər tarixə bir, Qacarı susdurdu fələk, 
Sanma ki, zülm edənə mehr-məhəbbət olacaq. 
 
Səbr edənlər yorulub, cəng edəcək mərdanə, 
Tükənib səbr daha, indi qiyamət olacaq. 
 
Qurtaran olsa əgər ol Qarabağ torpağını, 
Gələcək nəslə çatan töhfə-əmanət olacaq. 
 
Göstərib qüdrətini od vuracaq düşmanə, 
Salacaq çox işi səhmana, nəzarət olacaq. 
 
Verəcək hökmünü rəhbər, edəcək ordunu şad, 
Munisa, səbr elə ki, haqq-ədalət olacaq. 
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QƏLƏM DOSTUMUZ  
MƏHƏRRƏM ZAMANLI 

 
Deyirlər, bütün zərurət-

lər təsadüfdən yaranır. Belə 
bir təsadüf yeni bir zərurət 
yaratdı. Ailəmizin yaxın 
dostu Mirələkbər Seyidov 
bir gün mənə zəng vurub 
dedi: 

– Sabah “Neftçilər” met-
rostansiyasının yanına gəl, 
ziyalı, etibarlı dostumuz 
Məhərrəm Zamanlının nəşriyyatına gedək. 
Şübhəsiz ki, razılaşdım. Mirələkbər müəllim çox 

həssas və arif insandır, o, hər adam barədə belə sözlər 
deməz. 

Məhərrəm müəllimin nəşriyyatına çatanda Mir-
ələkbər müəllim dedi: 

– Mən bu insanla təzə tanış olmuşam, təəssüf 
edirəm ki, onu 30-40 il əvvəl tanımamışam. 

Biz çox da böyük olmayan mağazaya daxil olduq. 
Ucaboylu, şax qamətli saçlarını gümüşü tellər bəzəyən 
gülərüzlü bir şəxs hörmət və nəzakətlə bizə 
yaxınlaşdı. Salamlaşıb: xoş gəlmisiniz-dedi. 

Mirələkbər müəllim üzünü mənə tütüb- Məhərrəm 
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Zamanlıdır-dedi və eyni nəzakətlə məni ona təqdim 
etdi. 

Məhərrəm müəllim çox səmimi görüşüb, bizə 
əyləşmək üçün yer göstərdi. İlk görüşdən Mirələkbər 
müəllimin Məhərrəm Zamanlı barədə dedikləri özünü 
doğrultdu. Söhbət əsnasında hiss etdim ki, onun 
poeziyaya böyük məhəbbəti var. Bir neçə şeir və 
qəzəli əzbər söylədi, bir necə qəzəl də mən dedim. 
Çox xoşuna gəldi. Azərbaycanda qadın şairələr ara-
sında ilk “Divan” kitabını mənim yazdığımı biləndə, 
böyük fəxrlə məni təbrik etdi. Sonra yazdığı 
kitablardan bir neçəsi ilə məni tanış etdi. Kitabları 
vərəqlədikcə, sətirlərə göz gəzdirdikcə Məhərrəm 
müəllimin daxili aləmi, iç dünyası gözlərim önündə 
canlanırdı. Onun hər sətirindən vətən eşqi boylanırdı. 
Əsərləri barədə ürək dolusu danışırdı. Xüsusən 

“Altun saç” kitabından danışanda bir an susdu, sanki 
özü bizim yanımızda olsa da, xəyalı çox uzaq bir 
aləmdə qanad çalmaqda idi. 

Onun söhbəti o qədər maraqlı idi ki, nə Mirələkbər 
müəllim, nə də mən qarşımızda soyumaqda olan 
pürrəngi çaya əl uzada bilmirdik. Baxmayaraq ki, 
qızmar yay günü idi... 

Bir az söhbətləşəndən sonra sağollaşıb getmək istə-
yirdik ki, Məhərrəm müəllim bizə xatırlatdı ki, bu ya-
xınlarda çox maraqlı bir kitabın təqdimat mərasimi 
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keçiriləçək. 
Gözəl təəssüratla ondan ayrıldıq. 
Bir neçə gündən sonra Məhərrəm müəllim zəng 

vurub təqdimatın “Divani-Hikmət” adlanan məkanda 
keçiriləcəyini bildirdi. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 
bura çox ecaskar bir məkandır. İnsan orada özünü 
tamam başqa aləmdə hiss edir. Qədimlik, ululuq, 
sadəlik və keçmişə qayıdış... “Divani- Hikmət”-i 
yalnız belə təsvir etmək olar. 

Nəhayət, təqdimat günü gəlib çatdı. Məhərrəm 
Zamanlının “Maxtalı” tarixi romanının təqdimatı çox 
yüksək səviyyədə hazırlanmışdı. Kitabı əvvəlcədən 
oxuyanlar çıxış edərkən bu barədə geniş məlumat 
verirdilər. Bu, kitabı oxumayanlarda çox böyük maraq 
oyadırdı. Bütün dəvət olunanlara “Maxtalı” kitabı 
hədiyyə edildi, özü də Məhərrəm müəllimin imzası ilə 
(İndi bu kitab əziz bir xatirə kimi onun dostlarının 
kitab rəfini bəzəyir). 

Çıxışları dinlədikcə, Məhərrəm müəllimi daha ya-
xından tanıyırdıq. Onun daxili aləmi, mənəviyyatı və 
mədəniyyəti son dərəcə zəngin, dünyagörüşü geniş, 
yaradıcılığı çoxşaxəli, insanlığı təqdirəlayiq idi. Bir 
məqamı xüsusi qeyd etmək mütləqdir, Məhərrəm 
Zamanlının bütün varlığını Milli təəssübkeşlik hissi 
idarə edirdi. 

Yaşının o qədər də çox olmamasına baxmayaraq, 
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simasında nurani və müdrik əsl azərbaycanlı kişisinin 
surəti əks olunmuşdu. Hərəkətlərində kübarlıq, nəza-
kət, və alicənablıq ilk dəqiqələrdən özünü büruzə 
verirdi. Bu təqdimatda Məhərrəm müəllimin çoxuna 
məlum olmayan bir sıra gözəl xüsusiyyətləri aşkara 
çıxdı. Onun elmi məqalələrindən və publisist yazıların 
geniş söhbət açıldı... 

Tədbirin təəssüratından tamam ayrılmamışdıq ki, 
acı bir xəbər Məhərrəm müəllimin dostlarını sarsıtdı. 
Heç kim eşitdiyinə inanmaq istəmirdi. Məhərrəm 
müəllim qəflətən sevdiyi həyata “əlvida”- demişdi... 

Heç kimin inanmağı gəlmirdi ki, qəlbində həyat 
eşqi qaynayıb daşan, yazıb-yaratmaq həvəsi vulkan 
kimi püskürən bir insan belə tez dünyasını dəyişə 
bilər. Amma, təbiətin yazılmayan qanunları var. Heç 
kim bilmir ki, əcəl nə vaxt qapını döyəcək... 

Belə bir deyim var: “Kişi var evdən gedir, kişi var 
eldən ”! 

Məhərrəm Zamanlı eldən getdi, qeyrəti ilə dağ 
yaran bir oğlunu itirdi Azərbayca. 

Onun vaxtsız vəfatı hamını məyus edib, sarsıtdı. 
Ailəsini, övladlarını, əzizlərini, dostlarını, doğma-
larını, qələm yoldaşlarını və bütün onu tanıyanları... 

Ürəyində bir məşəl şölələnirdi, yazıb-yaratmaq 
məşəli. Kim bilir nə qədər əsərləri, publisist yazıları, 
şeirləri yarımçıq qaldı. Onun yarımçıq qalan ömrü 
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kimi. Yaxşı ki, qələm sahibləri dünyasını dəyişəndə 
onun yazdığı əsərlər, öz xətti ilə yazdığı xoş sözlər 
tarixin yaddaşında qalır. 

Məhərrəm Zamanlının vəfatının 2-ci cümə axşamı 
mərasimi idi. Mirələkbər müəllim məni də dəvət 
etmişdi. Məclisdə bütün iştirakçılar Məhərrəm Za-
manlının və Elman Əliyevin ruhuna “Fatihə” sürəsini 
deyib, rəhmət dilədilər. Sonra onların həyat və 
yaradıcılığını əks etdirən video-çarx nümayiş edildi. 
Yarıqaranlıq məkana sanki bir nur seli axdı. 

Kim deyir ki, insan gözü nuru görmür? Biz həmin 
gün o nur selini gördük və o nura qərq oldur. Mən 
bilmirəm bu nuru o rəhmətliklər özləri ilə bu 
dünyadan aparmışdılar, yoxsa Yaradanın onlara o biri 
dünyanın töhfəsi idi... 

Hüznlü məclisdə musiqi yasaq olsa da, bu gün 
Elman və Məhərrəm müəllim qəmli, kədərli muğam 
parçaları ilə yad edilirdi. Daxilində, iç dünyasında bir 
yaratmaq ümmanı olan bu iki insanın ruhunu yalnız 
Ulu Muğamın möhtəşəm sədaları aram edə bilərdi. 

Qələm dostları Elman və Məhərrəm müəllimə həsr 
etdiyi şeirlərlə onları anır və qəlbən yanırdılar. Mən 
də öz növbəmdə Məhərrəm Zamanlıya həsr etdiyim 
bu şeiri oxumaqla qələm dostumuza son ehtiramımı 
bildirdim. 
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Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman 

 
Bir xəbər gətirdi acı küləklər, 
Titrədi, üşüdü, əsdi ürəklər, 
Yarı yolda qaldı arzu –diləklər. 
Dostlar nalə çəkib dedi:-Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman! 
 
Sahibsiz qoyduğu qələm ağladı, 
Doğmalar çəkdi dərd, ələm, ağladı. 
Bu dərdə el-oba, aləm ağladı, 
Dostlar nalə çəkib dedi:-Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman! 
 
Həyat meyarıydı nəzakət onun, 
Mənəviyyat onun, sədaqət onun, 
Qaldı kitabları əmanət onun, 
Dostlar nalə çəkib dedi:-Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman! 
 
“Maxtalı” ağladı “Altun saç” kimi, 
Qırıldı kamanın, tarın da simi, 
Necə qıydı sənə əcəl hakimi? 
Dostlar nalə çəkib dedi:- Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman! 
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Nə tez tərk elədi vücudunu can, 
Soyuq məzar oldu adına ünvan, 
Bir oğul itirdi Azəribaycan, 
Dostlar nalə çəkib dedi:-Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman! 
 
Qaldı doğmaların üzünə həsrət, 
Bu alın yazısı, bu da bir qismət, 
Munis göz yaşıyla söylədi: “Rəhmət” 
Dostlar nalə çəkib dedi:-Ay aman! 
Getdi aramızdan Məhərrəm Zaman, 
Tərk etdi dostları, gözəl bir insan!!! 

 
Rahat yat, Vətən oğlu, Allah səni rəhmət nuruna 

qərq etsin! Sən özündən sonra böyük bir xəzinə qoyub 
getdin, elə bir xəzinə ki, oradan xərclədikcə, söz 
sərvəti tükənməz! 
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HEKAYƏLƏR 
 
 

Qatilin qətli 
 
Atışma kəsilmişdi. 
Qara tüstü lay-lay havaya qalxırdı. Havadan acı 

barıt qoxusu gəlirdi. Viran olan kənd birdən-birə dul 
qalan gəlinə bənzəyirdi.  

Ağacların yaşıl budaqları atılan mərmilərdən qırılıb 
yerə tökülmüşdü. Evlərin çilik-çilik olmuş şüşələri 
ətrafa səpələnmiş, dam örtükləri xeyli kənara düş-
müşdü. Yanan pərdələr hələ də tüstülənirdi. Həyət-
lərdə qışa tədarük görülən ot tayaları yanıb kül olmuş-
du. Tövlələrdə qalan heyvanlar mələşir, kimdənsə 
imdad gözləyirdi. Zəncirdəki itlər yazıq-yazıq 
zingildəyirdi. Bəzi məhəllələrdə sahibsiz qalan toyuq-
cücələr hara gəldi qaçışırdılar.  

Kənddə ölü bir sükut var idi. Elə bil burada heç 
vaxt insan səsi, insan həniri olmamışdı.  

Daş-kəsəkli yolda təkərləri cırıldayan bir araba 
göründü. Arabaya qoşulan uzunqulaq onu güclə çəkir-
di. Heyvanın ağzından köpük axır, gözləri yumulurdu. 
Hiss olunurdu ki, arabanın yükü çox ağırdır. Arabanı 
sürən adam elə hey yazıq uzunqulağı qamçılasa da, o, 
sürətini artıra bilmirdi.  

Arabanı sürən adam yanan evi görəndə üzünü 
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yükün üstündə əyləşən adama tutub dedi: 
– Ara, ay Aşot, bu ki, Salmanın evidir.  
Arabada əyləşən kişi təəccüblə soruşdu: 
– Na Salman? Hansı Salman? 
Birinci kişi deyinə-deyinə əlavə etdi: 
– Eh! Sanin da yaddaşın lap xarab olub. Har il galıb 

bizim tanakları kasırdı ha, biz ona Samvel deyirdik 
onun evidir. 
İkinci adam cavabında dedi: 
– Ha, yadıma duşdu. Zalım oğlunun alı hansı 

tanaya dayırdısa salxımın biri 1 kq olurdu. 
Onlar viran olan evin qarşısında arabanı saxladılar. 

Ovanes yaşına yaraşmayan cəldliklə yerə hoppandı. 
Aşot da arabadan düşdü. Hər ikisi yorğun görünürdü. 
Ovanes dedi: 

– Ay Aşot, burada gor na qadar veş var. Araba da 
doludur, bunları neca aparacağıq?  

Araba doğrudan da dolu idi. Orada xalçalar, qədimi 
samovarlar, müxtəlif ev əşyaları, çil-çıraqlar, hətta 
yorğan-döşək də var idi.  

Aşot üzünü Ovanesə tutub dedi: 
– Duz deyirsan, araba ağırlaşıb. Gal evi axtarıb 

qiymatlı na varsa goturax. Sonra gedib arabanı 
boşaldarıq, yena qayıdarıq. 

Bu dəfə Ovanes rişxəndlə dedi: 
– Qayıdarsan, amma heç na tapmazsan. Heç 

bilirsan boşalan kandlarda na qadar arabalar veş yığır? 
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Amma, bu Samvelin qolunda bir qızıl saat var idi, onu 
çoxdan gozum tutmuşdu. Bir da arvadı Masmanın 
boynunda qalın bir qızıl zancir var idi, ustunda da 
qızıl medalyon. Har dafa onu goranda ağzımın suyu 
axırdı.  

Aşot sırtıq bir gülüşlə soruşdu: 
– Ara, ağzının suyu medalyon uçun axırdı, yoxsa 

arvad uçun? 
Ovanes irişə-irişə dedi: 
– Ela ikisi uçun da... 
Sonra əlini ürəyinin üstünə qoyub dedi: 
– Aşot, inan ki, onu cavanlıqdan burada saxla-

mışam. Buraya koçanda onlarla qonşu olduq. Har dafa 
o Masmanı goranda ağlım başımdan çıxırdı. Hardan o, 
tandıra çorak yapanda çaparın arasından ona baxır-
dım. Bir dafa bizim arvad Siranuş bunu gordu, manı 
macbur etdi ki, evi satıb başqa yera koçum.  

Bu söhbətdən bezən Aşot dedi: 
– Ara, san bura nağıl danışmağa galmısan, yoxsa 

veş yığmağa? Tez ol keç eva, bax gor na tapırsan? Bu 
turklara inanmaq olmaz. Onlar evlarını çox istiyirlar, 
birdan qayıdarlar.  

Ovanes özü üçün şirin olan xəyanətkar xəyallardan 
ayrıldı. O, əvvəl həyəti axtardı, talvarın altından bö-
yük bir mis qazan və bir mis səhəng tapdı. Onları 
gətirib arabaya atdı. Sonra həyətdəki zirzəmiyə girdi, 
əlində döymə naxışlı mis məcməyi həyətə çıxdı. 
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Məcməyini də arabaya atmaq istəyəndə Aşot onun 
qolundan tutdu: 

– Ara, na edirsan? Bu ki, asıl muzey malıdır, ela 
yera qoy azılmasın.  

Ovanes məcməyini xalçaların altına qoydu. Sonra 
qayıdıb evə girdi. Evə qumbara düşsə də, bəzi şeylər 
salamat qalmışdı. Ovanesin ilk gözünə dəyən uçulan 
damın dirəkləri altında qalan bəzəkli sandıq oldu. O, 
cəld sandığa tərəf cumdu. Dirəkləri kənara çəkib 
sandığın üstünü təmizlədi. Sandığın ağzı bağlı idi. O, 
nə qədər çalışsa da, sandığın kilidini aça bilmədi.  

Ovanes əvvəl istədi ki, Aşotu köməyə çağırsın, 
sonra fikirləşdi ki, Aşot gəlsə, arzusunda olduğu saat 
və medalyon əlindən çıxacaq. Odur ki, sandığın ki-
lidini qırmağa çalışdı. Kilid çox möhkəm idi. Ovanes 
sandığı düzəldən ustanın qarasınca o ki, var söyüş 
yağdırdı.  

Ovanesin yubandığını görən Aşot da evə girdi. O, 
sandığı görəndə gözləri parladı. Ovanes hirslə dedi: 

– Zahırmarı aça bilmirəm. Balka sındıraq? 
Aşot: 
– Na danışırsan? Bu ki, antikvardır. Bilirsan onun 

na qadar qiymatı var? 
Onlar bir qədər fikirləşəndən sonra qərara aldılar ki, 

sandığı elə ağzı bağlı aparıb arabaya qoysunlar. 
Amma nə qədər çalışsalar da sandığı yerindən tərpədə 
bilmədilər. Hirsindən hər ikisi bığlarını gəmirirdi. 
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Çox qəribə vəziyyət yaranmışdı. İki bığıburma kişi 
bir sandığın əlində aciz qalmışdı.  

Ovanes qəzəblə sandığı güclü bir təpik vurdu, sonra 
da ayağını tutub ufuldadı. Aşot tərs-tərs ona baxıb 
dedi: 

– Bilirsan bunun na qadar qiymatı var? 
Ovanes gözlərini döyərək Aşotun üzünə baxdı, 

sonra udqunaraq dedi: 
– Bas na edak? Çox ağırdır axı? 
Onlar əlacsız qalıb yerə bir xalça sərdilər, sandığı 

itələyib xalçanın üstünə saldılar. Xalçanı zorla dartıb 
həyətə çıxartdılar. Amma sandığı arabaya qoymaq 
mümkün olmadı. Birdən Aşot nə isə xatırlayıb dedi: 

– Ara, sanın oğlun idmançıdır. Onu çağıraq galsin.  
Ovanes cavabında: 
– Ara, o hardan idmançı oldu? Har dafa yarışa 

gedanda bir alam pul verirdim ki, qalib olsun.  
Aşot təəccüblə: 
– Bəs o medal? 
Ovanes sırtıq bir gülüşlə: 
– Ara, biz ermaniyik. Biz har şeyi pul ila hall eda 

bilirik.  
Aşot daha heç nə demədi. O yan, bu yana baxıb 

kömək axtardı. Amma ətrafda heç kəs yox idi. Birdən 
o sevincək dedi: 

– Ara, gal sandığın altını sokub içindakiları boşal-
daq, sonra yerinə mıxlarıq.  
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Onlar min bir əziyyətlə sandığı altını sökdülər. Qoz 
ağacından hazırlanmış taxtaları çıxaranda hər ikisi 
heyrətdən yerində donub qaldı. Sandığın içi adi çay 
daşı ilə dolu idi. Onlar hər ikisi lopa bığlarını gəmirə-
gəmirə qalmışdılar. Onları heyrətləndirən o idi ki, çay 
daşını sandığa kim və nə məqsədlə yığmışdı. Aşot və 
Ovanes köməkləşib sandığı böyrü üstə yıxdılar. Daş-
lar dağılananda orada bir zərf göründü. Pəzəvəng er-
mənilər bir-birini itələyib zərfi götürməyə tələsdilər. 
Ovanes zirək çıxıb Aşotu kənara itələdi və zərfi gö-
türdü. O, zərfi cibinə basmaq istəyəndə Aşot hiddətlə 
dedi: 

– Ara, vicdanın olsun! Onu ikimiz tapmışıq. Aç 
gorax orada na var.  

Ovanes könülsüz zərfi açdı. Qalın bir kağızda bu 
sözlər yazılmışdı:”Ey alçaq erməni dığası, bu daşları 
apar özünə və özün kimilərə məzar tikdir! Sizin 
sonunuza az qalıb!” 

Qəzəbdən Ovanesin əlləri əsirdi. Kağızda yazılan 
iki cümlə ona yağlı sillə kimi dəymişdi. Aşot da onun 
vəziyyətində idi. O, kağızı dostunun əlindən alıb tikə-
tikə elədi, sonra onları yerə çırpıb ayaqladı. Amma 
Aşotun ürəyi bununla da soyumadı. O, sağ ayağı ilə 
sandığa tutarlı bir təpik vurdu. Necə oldusa, çay 
daşlarındam biri diyirlənib Aşota tərəf gəldi, onun 
dalınca bütün daşlar axınla gəlib Aşotun sol ayağının 
üstünə töküldü. Aşot dəhşətli səslə bağırıb yerə çökdü.  
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Gözlənilməz hadisədən özünü itirən Ovanes əvvəl 
nə edəcəyini bilmədi. Aşotun bağırtısı kəsilmirdi. O, 
Ovanesi köməyə çağırırdı. Ovanes yaxına gəlib iri 
daşları kənara atmağa başladı. Daşlar çox böyük 
olduğundan o, təngənəfəs olmuşdü. Aşot isə 
yeddimərtəbəli söyüşlərlə onu tələsdirirdi. Ovanes 
mırıldanırdı: 

– Zahirmara qalsın bu sandıq! Qarak xalçaları 
qoturub qedaydıq.  

Aşot çox çətinliklə ayağını daş yığınının altından 
çəkib çıxara bildi. O, cəld şalvarının balağını yuxarı 
çəkib ayağına baxdı. Aşot gördüyündən dəhşətə gəldi. 
Ayağı dizə qədər qan-qançır idi, topuqdan aşağı hissə 
elə bil dəridən asılıb qalmışdı. O, bu dəfə Ovanesə 
baxıb yalvarıcı səslə zarıdı: 

– Ovanes, mani hakima çatdır! Doza bilmiram.  
Ovanes laqeydliklə dedi: 
– Sani neca aparım, axı arabada yer yoxdur?  
Aşot yenə zarıdı: 
– Yuku boşalt yera, mani apar. Sonra qayıdıb yuku 

qoturarsan.  
Ovanes qeyzlə dedi: 
– Na danışırsan? Bilirsan orada na qadar mal var? 

O qadar evları gazıb mal yığmışam, indi yera tokum?  
Aşot məzlum baxışlarla dostuna baxıb ondan 

yardım diləyirdi. Ovanesin isə ürəyi yumşalmırdı.  
Aşotun ayağının qanı kəsmək bilmirdi. O, həm 
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qorxur, həm də ağrıdan qıvrılırdı. Aşot bütün qəzəbini 
bir təhər boğub Ovanesə dedi: 

– Gal, qolumdakı qızıl saatı aç sanın olsun, amma 
mani xastaxanaya çatdır.  

Bu sözləri eşidən Ovanes irişə-irişə dedi: 
– San boynundakı qızıl xaçı da ora alava ela. Onda 

sana komak edaram. 
Aşot zənnlə köhnə dostunun gözlərinin içinə baxdı. 

Ovanesin gözlərində bir şeytan baxışı var idi. Aşot bu 
baxışlardan çox qorxdu, o, bütün varlığı ilə sarsıldı. 
Onun sonuncu ümidi də puç oldu.  

Aşotun ayağı artıq qaralırdı. O, bütün qüvvəsini 
toplayıb var gücü ilə qışqırdı: 

– Komak edin! Kim var yaxında? Komaya galın! 
Ovanesin zəhimli səsi onun səsini kəsdi: 
– Kas sasini! Yaxında musurmanlar ola bilar! Sana 

kim dedi ki, o sandığı açasan? Öz cazandır çak!  
Aşot əlacsız qalıb, ürək dolusu:”Tfu!”- deyib, 

Ovanesin üzünə tüpürdü və dedi:  
– Yaxında musurmanlar olsaydı, mana komak 

edardılar. Onlar sanın kimi qatil olmurlar.  
Onun bu sözləri Ovanesi lap özündən çıxartdı. O, 

yerdəki iri daşlardan birini əlinə götürüb, var gücü ilə 
Aşotun başına çırpmaq istədi. Bunu görən Aşot zirək 
tərpənib qoltuq cibindən tapancanı çıxartdı və dərhal 
atəş açdı. Ovanes dəli bir nərə çəkib kökündən kəsilən 
ağac kimi yerə sərildi.  
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Aşot nifrətlə onun ağaran dişlərinə baxdı. Sonra o, 
öz ayağına göz gəzdirdi. Qan hələ də axırdı. O, 
zəiflədiyini hiss edirdi. Aşot özündən asılı olmayaraq 
ağır-ağır göz qapaqlarını yumdu... 

 
Yığıb göy üzünün ağ buludunu, 
Qarabağ tərəfə ünvan edərdim. 
Görəndə düşmənin boz vücudunu, 
Axıdıb qanını ümman edərdim. 
 
Bircə yol Pənah xan etsəydi güzar, 
Şikayət edərdi “İsa bulağı”. 
Şuşanı görsəydi edərdi qübar, 
Viranə görünür tərlan oylağı. 
 
Bülbüllər tərk edib xarıbülbülü, 
İndi Cıdır düzü tək xar bitirir. 
Namərdin nəfəsi soldurub gülü, 
Xarıbülbül daha adın itirir. 

28.05.2011 
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20 YANVAR GECƏSI 
 

İlham və Fərizənin xatirəsinə 
 

 
 
...üzülürdü ana... 
Heç cür özünə yer tapa bilmirdi. Hərdən pəncərə-

dən küçəyə baxırdı. Gecədən yağan qar hələ də 
kəsmək bilmirdi. Yerdə bir qarışdan çox qar var idi. 
Ana qarlı yoldan gözlərini çəkmirdi. O, nə fikirləş-
disə, qalxıb sobaya bir-iki odun atdı. Əslində, ev 
kifayət qədər isti idi, amma ana üşüyürdü. Elə bil 
bütün dünyanın soyuğu ananın içinə dolmuşdu.  

Ana oğlundan nigaran idi. O, bu gecə də evə gəl-
məmişdi. Artıq bir həftə idi ki, oğlu İlham əqidə, məs-
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lək dostları ilə birlikdə şəhərin baş meydanında 
gecələyirdi. İmkan olanda günortalar ayaqüstü evə baş 
çəkir, ailəsi ilə görüşür, sonra yenə meydana gedirdi.  

Bu uzun qış gecələrində ananın gözünə yuxu 
getmirdi. Elə bil yatağına qor dolmuşdu sağa-sola 
döndükcə onu yandırırdı.  

Böyük çillənin bitməyinə on gün qalmışdı.  
Son günlər şəhərdə aləm bir-birinə qarışmışdı. Bö-

yüklü-kiçikli hamı şəhərin baş meydanına axışırdı. Elə 
bil adamlar çillənin soyuğunu, şaxtasını hiss 
etmirdilər.  

Ana isə isti evində üşüyürdü. O, öz-özünə dedi: 
”Böyük çillə belə keçdisə, gör kiçik çillə necə 
olacaq?!” Sonra ana əllərini yuxarı qaldırıb uca səslə 
dedi: ”Allahım, sən hamının balasını amanda saxla, 
mənim İlhamım da onların içində! Amin!” 

Səhər yavaş-yavaş açılırdı. Ana darıxdığından 
divardan asılan təqvimə yaxınlaşdı, 19 Yanvar yazılan 
vərəqi cırıb arxasını oxudu və öz-özünə dedi: 
”Əvvəllər bu vərəqlərdə maraqlı şeylər yazılardı, indi 
o da yaddan çıxıb...” 

Ana yenə öz-özünə dedi: ”Bu gün şənbədir, sabah 
bazar günü. İlham gəlsəydi sabah ona yaxşı bir aş 
dəmləyərdim. Bu il heç onun sevdiyi lobyalı aş bişir-
məmişəm.” 

Ana qonşu otaqdan ayaq səsləri eşitdi. Gələn onun 
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gəlini Fərizə idi. Onun gözləri qızarmışdı. Ana 
soruşdu: 

– Ay bala, niyə belə tezdən durmusan? 
Fərizə cavabında: 
– Səhərə kimi yata bilməmişəm. Yaman nigaranam. 

Ana, bu gün İlham gəlsin, daha onu meydana qoyma. 
Mən bu işin sonundan qorxuram.  

Ana dedi: 
– Ay qızım, sən bilirsən ki, İlhamı fikrindən heç 

kim döndərə bilməz. İnşallah hər şey yaxşı olar!  
Ana özü də çox nigaran idi, amma bunu gəlinə 

bildirmək istəmirdi. Gəlin, qayınana pəncərədən qarla 
örtülmüş yola baxırdılar. Uzaqdan bir qaraltı göründü. 
Hər ikisi: ”İlham gəlir!” – deyib, qapıya getdilər.  

Nədənsə, qaraltı çox asta-asta gəlirdi. Ananın ürəyi 
tez-tez çırpınmağa başladı. O, göz qırpmadan gələn 
adama baxırdı. Gələn adam elə bil sürünürdü, yaxın-
laşmaq bilmirdi. Ana dözməyib onu qarşılamağa 
getdi. Gələn adam ayaq saxladı, bu ananı lap 
qorxutdu. Fərizə də iti addımlarla gəlib anaya çatdı. 
Ana diqqətlə gələn adamın üzünə baxdı, gələn adam 
baxışlarını gizlətdi. Birdən sanki ananın ayaqları 
keyləşdi, daha bir addım da ata bilmədi. Əlini uzadıb 
gəlinin qolundan tutdu. Pıçıltı ilə bu sözləri dedi: 
”Allah, sən saxla!” 

Ana bu sözləri deyib, Fərizənin üzünə baxdı. Gə-
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linin bənizi ağappağ idi, o tez-tez udqunur, boğazına 
dirənən qəhəri udmaq istəyirdi. Gələn adam başını 
aşağı salıb dayanmışdı. Deyəsən, o, gətirdiyi xəbəri 
deməyə çətinlik çəkirdi. Uzaqdan bir dəstə adam 
göründü, onlar çiyinlərində kimi isə gətirirdilər. Ana-
nın gözləri qaraldı, əllərini yana açıb havadan tutmaq 
istədi və üzüstə təzə yağan qarın üstünə sərildi... 

20.01.1990 
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Son dayanacaq 
 
– Ay oğul, sonuncu dayanacaqda mənə deyərsən! 
– Əyləş dayı, ora hələ çox var.  
Qəddi əyilən qoca qapıya yaxın oturacaqda əyləşdi. 

O, çənəsini əl ağacına dirəyib avtobusun pəncərə-
sindən küçəyə baxmağa başladı. Əslində, küçədə 
baxmalı heç bir şey yox idi. Ətraf zülmət qaranlıq idi. 
Qoca öz-özünə dedi: ”Yəqin bu axırıncı avtobusdur, 
ona görə adam azdır.”  

Qoca nimdaş pencəyinin cibindən çıxartdığı çirkli 
dəsmalla gözlərini sildi. Başa düşmək olmurdu ki, o, 
ağlayır, yoxsa gözünün suyu axır. Avtobus yırğalan-
dıqca sanki ona layla çalırdı. Qoca yavaş-yavaş mür-
güləyirdi. Bir azdan onu yuxu apardı.  

...üzünə atılan sərin sudan diksinib ayıldı. Gözlərini 
açanda qonşunun dəcəl, şıltaq qızı Ayseli başının 
üstündə gördü. Cəld ayağa qalxmaq istədi, amma 
yadına düşdü ki, alt paltarındadır. Qız şaqqanaq çəkib 
ürək dolusu güldü. Sonra qaçıb həyətdəki böyük 
hovuzun arxasında dayandı və dedi: 

– Bu, dünənki borcumdur, onu qaytarmağa gəlmiş-
dim. Dünən dəniz qırağında sən su atıb mənim pal-
tarımı islatdın, mən evə yaş paltarda gəldim. İndi 
hesab oldu 1:1, əgər yaxın gəlsən hovuzun suyu ilə 
səni çimdirəcəyəm. 

Oğlan vəziyyətdən çıxmaq üçün dedi: 
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– Əvvəla hovuzda su yoxdur. İkincisi bu su lap 
yerinə düşdü, səhərə kimi istidən yata bilməmişəm. 
Bir yandan da ağcaqanadlar mənə toy tutub. Həyətdə 
yatmağın da bu işi pisdir.  

Qız hiss etdi ki, oğlanın ayağa qalxmaq fikri yox-
dur. Odur ki, arxayınlıqla yaxına gəlib düz oğlanın 
qarşısında dayandı. İri qara gözlərini oğlanın gözlə-
rinə zilləyib dedi: 

– Tamam yadımdan çıxıb, anam dedi ki, Aydın 
gəlsin tut ağacını çırpmağa kömək etsin.  

Qız dönüb getmək istəyəndə oğlan onun əlindən 
tutdu. Qız dartındı, Aydının əli məngənə kimi onun 
biləyini sıxdı. Qız ufuldadı, oğlan pıçıltı ilə dedi: 

– Bu hayıfı səndə qoymayacağam. 
Aydın qızın əlini buraxan kimi o, sıx ağacların 

arasında gözdən itdi. 
Onlar uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşdülər. Bəzən 

gecə yarıya qədər həyətdə, ağacların altında oynayar, 
kitab oxuyar, yorulmaq bilməzdilər. Aysel Aydından 
bir yaş böyük idi. Amma arıq, cılız olduğu üçün ya-
şından kiçik görünürdü. Ona görə anası həmişə 
Aydına deyərdi: 

– Aydın, qurban sənə, Ayseldən muğayat ol, çox 
yorulmasın.  
İki il əvvəl isə qız elə bil birdən-birə dəyişdi. O, 

böyüdü, ətə-qana doldu. Surəti çox dəyişdi. Arıq-
çəlimsiz qız sanki ayparçasına döndü. Ağ bənizi, iri 
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qara gözləri, uzun kirpikləri, danışanda allanan yanaq-
ları, zoğal rəngində olan dodaqları, ən əsası isə az qala 
dizinə qədər uzanan xurmayı hörükləri baxanı heyran 
edirdi. Bu dəyişiklik Aydının qəlbində şirin duyğular 
oyatmışdı.  

Aysel məhəllədə təkcə Aydınla dostluq edir, onlar 
heç vaxt bir-birinin zarafatından incimirdilər. Ayselin 
qardaşı yox idi, onlar üç bacı idilər. Ona görə də anası 
Məleykə hər dəfə tut çırpmaq lazım olanda Aydını 
çağırırdı.  
İndi də Aysel Aydını çağırmağa gələndə onu yatmış 

görüb dünənki hayıfını ondan almışdı.  
Aysel gedən kimi Aydın yerindən qalxıb cəld ge-

yindi və qonşunun çağırışına getdi. Qızlar üçü də 
həyətdə idi. Məleykə ana Aydına dedi: 

– Sən atanın canı, ağaca çıx budaqları silkələ. Biz 
aşağıdan yelkəni tutarıq. Bu gün doşab bişirmək is-
təyirəm.  

Aydın cəld ağaca çıxdı. Qızlar və Məleykə qalın 
yelkəni tutub Aydının ağacı silkələməyini gözləyirdi.  

Aydın bir neçə dəfə ağacı silkələdi. Hamının başı 
tutları yığmağa qarışanda Aydın şirəyə dolan ağ tutun 
iri bir dənəsini nişan alıb düz Ayselin burnuna vurdu.  

Bu gözlənilməz “atəşdən” qız dik atıldı. Başını 
yuxarı qaldıranda Aydın barmağı ilə ona 2:1 işarəsini 
göstərdi. Aysel pərt olsa da, üstünü vurmadı. 

Barmaq boyda, şirəsi axan ağ tut Ayselin burnuna 
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necə dəymişdisə, bir tikəsi yapışıb orada qalmışdı. 
Qızın bundan xəbəri yox idi.  

Aydın ağacı çırpandan sonra hoppanıb yerə düşdü. 
O, Ayselin üzünə baxanda bərkdən güldü. Gülüşün 
səbəbini başa düşməyən Məleykə ana təəccüblə 
Aydının üzünə baxdı. Aydın dedi: 

– Məleykə xala, Buratino sizə nə vaxt gəlib? 
Məleykə xala bir şey başa düşməyib soruşdu: 
– Buratino kimdir, ay bala? 
Aydın Ayseli göstərib dedi: 
– Bu burnu uzun qızı deyirəm də. Sonra da bar-

maqları ilə Ayselə 3:1 işarəsini göstərdi. 
Məleykə xala qızının üzünə baxanda onu da gülmək 

tutdu, zarafatla dedi: 
– Camaat tutu ağzı ilə yerəndə, bu qız burnu ilə 

yeyir. 
Bu sözə Aydın lap qəh-qəhə çəkdi. Aysel əməlli-

başlı pərt olmuşdu. Aydın ona 4:1 işarəsini göstərəndə 
qız lap cin atına mindi. O, bir ovuc tut götürüb 
xəbərsiz Aydının yaxalığından köynəyinin içinə 
tökdü, üstündən də əli ilə tutları əzdi. Əzilən tutun 
şirəsi tərtəmiz köynəyi islatdı. Yaxşı ki, bunu anası 
görmədi. Qız yavaşca pıçıldadı: 

– Hesab bərabər oldu. Bu 11 metrlik cərimə idi.  
Aydının şirədən zəhləsi gedirdi. Odur ki, tez sağol-

laşıb evə getdi. O, bir əli ilə şirəli köynəyini bədə-
nindən aralı tutmuşdu. İndi Aydının bir fikri var idi, 
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tez evə çatıb hamama girmək. 
Aydın həyət qapısında anası ilə üz-üzə gəldi. Onun 

əlində vedrəni görüb soruşdu: 
– Ay ana, hara gedirsən? 
Anası cavabında: 
– Axşam kranı açıq qoymuşdum ki, su gəlsə çən 

dolsun. Su gəlməyib, olan su da axıb gedib. Gedirəm 
Məleykəgildən bir vedrə su gətirim.  

Aydını elə bil ildırım vurdu. O, tez vedrəni anasının 
əlindən alıb: 

– Mən gətirərəm, - dedi. 
Aydın düşündü ki, indiki halda anası su üçün 

Ayselgilə getsə, qızın əlinə fürsət düşəcək. İmkan 
düşən kimi onu məsxərəyə qoyacaq. Odur ki, özü 
kəndin kənarında olan bulağa tərəf üz tutdu. O şəhid 
bulağından həmişə su gəlirdi. Aydın vedrəni doldurub 
geri qayıdanda, artıq onun köynəyinin şirəsi quru-
muşdu. İndi də taxta kimi olan köynək onu narahat 
edirdi. Həyətə çatan kimi onun ilk sözü bu oldu: 

– Ana, bu suyun yarısını tez isit, mən yaxalanım. 
Tamam şirə içindəyəm.  

Anası:- bu dəqiqə -deyib suyu mətbəxə apardı.  
Aydın öz otağına keçib təmiz pal-paltar götürdü. O, 

həyətdə əyləşib suyun isinməyini gözləyirdi.  
...ay dayı, dur! Çatmışıq! Ay kişi, oyan! Çatmışıq, 

ey, sonuncu dayanacaqdır.  
Qoca narazı halda gözlərini açdı. Təəccüblə onu 
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şirin xəyallardan ayıran bu insafsız adamın üzünə 
baxdı. Yenidən gözlərini yummaq istəyəndə sürücü 
əsəbi halda dedi: 

– Ay kişi, mənim də evim-eşiyim var! Dur düş, 
mən də gedim evimə. 

Qoca indi başa düşdü ki, yuxuda imiş, düz 64 il 
əvvəl baş verən hadisələri yuxuda görürmüş.  

O vaxt onun 20 yaşı var idi. Bu gün isə 84 yaşı 
tamam olurdu. Yuxuda gördüyü bütün hadisələr onun 
20 yaşı tamam olan gün baş vermişdi. Həmin gün 
bütün dostları onu təbrik etməyə gələcəkdi. Aysel də 
gəlməli idi. Amma acı bir xəbər hər şeyi alt-üst etdi.  

...Aydın çimməyə macal tapmamış Məleykə xala-
nın ah-naləsi eşidildi. Bütün qonşular Ayselgilin hə-
yətinə cumdular. Aysel mağazaya gedəndə onu maşın 
vurmuşdu. Hamı eşitdiyi xəbərdən dəhşətə gəlmişdi. 
Gül kimi qız bir anın içində tələf oldu... 

...Qoca tamam ayıldı. Qapıya yaxınlaşanda nə isə 
xatırladı. Əlini cibinə salıb xırda pul çıxartdı. Sürü-
cüyə verəndə, oğlan pulu götürmədi və dedi: 

– Ay dayı, tez elə, düş, maşını qaraja qoymalıyam.  
Qoca qapıdan küçəyə baxdı, dönüb sürücüyə dedi: 
– Bura son dayanacaq deyil axı. 
Sürücü lap əsəbiləşdi: 
– Ay kişi, məni ələ salmısan? Necə yəni son 

dayanacaq deyil?  
Qoca təəccüblə soruşdu: 
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– Bəs qəbiristanlıq hanı? 
Sürücü də təəccüblə qocaya baxdı: 
– Hansı qəbiristanlıq? Burada qəbiristanlıq yoxdur.  
Qoca əsəbi halda dilləndi: 
– Altımış dörd ildir ki, mən bu avtobusdan düşüb 

qəbiristanlığa gedirəm. İndi deyirsən qəbiristanlıq 
yoxdur, bu necə olur? 

Sürücü elə bil yuxudan ayıldı. O, qocadan soruşdu: 
- Sən hansı avtobusla gedirdin? 
Qoca cavabında dedi: 
– 171 nömrəli avtobusla. 
Sürücü işin nə yerdə olduğunu başa düşdü və 

peşman halda dedi: 
– Ay dayı, bu 171-deyil, 117-dir.  
Qocanın elə bil başına qaynar su tökdülər. O, 

həyatında ikinci dəfə idi ki, ad günündə belə sarsılırdı. 
O, ömrünün sona yetdiyini hiss etdiyi üçün bu gün 
sonuncu dəfə Ayselin məzarını ziyarət etmək istəyirdi. 
Bu gün onun ad günü, Ayselin isə vəfat günü idi.  

Qoca bu gün ömrünün son dayanacağına, son 
mənzilinə gəlmişdi. O, son dəfə nakam məhəbbəti ilə 
vidalaşmağa gəlmişdi. Taleyin işinə bax ki, bu da ona 
qismət olmadı.  

Qoca astaca yerə çökdü. Sürücü özünü itirdi, 
qocanın qolundan tutub onu qaldırmaq istədi. Amma, 
artıq gec idi... 

29.10.2011 
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Məhkumlar 
 
Zaman öz işini görmüşdü... 
Onun şax qamətini əymiş, uzun qara hörüklərini 

ağartmış, gözəl surətini əlindən almışdı. Bir vaxtlar 
baxanı heyran edən iri, şəhla gözlərin yerində indi pa-
rıltısını və nurunu itirmiş, dərin çuxurda özünə yer 
tapmış bir cüt göz öləziməkdə idi. Üzünün almaçıq 
sümükləri irəli çıxdığından görkəmi adamda ikrah və 
vahimə yaradırdı. Beli əyildiyindən o, ayağının 
altından başqa heç yeri görmürdü. Əslində o heç yerə 
və heç kəsə baxmaq istəmirdi. Amma ona baxanlar, 
onu seyr edənlər var idi. Xüsusən də onu çoxdan 
tanıyanlar... 

Qarı həmişəki skamyada əyləşib diqqətlə qırışmış, 
titrəyən əllərinə baxırdı. Hər dəfə əllərinə baxandan 
sonra onları məhəbbətlə sığallayar, öpüb əzizləyərdi. 
Kənardan baxana qəribə görünən bu mənzərənin çox 
böyük mənası var idi.  

Qarı xüsusən də sağ əlinin biləyini təkrar-təkrar 
öpər və göz yaşı tökərdi. Bəzən o, pıçıltı ilə sağ əlinə 
nə isə deyərdi, amma bunu özündən başqa heç kəs 
eşitməzdi.  

Onun taleyi çox qəribə, həyat yolu çox keşməkeşli 
olmuşdu.  

Ailənin dördüncü övladı idi. Atasının ona məhəb-
bəti hədsiz idi. O, da atasını çox sevirdi. Qarşılıqlı 
olan bu sevgi ananı hiddətləndirirdi. Ana yerli-yersiz 
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qızını danlayır hətta ata evdə olmayanda onu döyürdü. 
Bu haqsızlıqlar qızın ürəyində olan ata məhəbbətini 
azaltmır, əksinə bir az da artırırdı. O biri bacı-qar-
daşlarının da əvəzinə çox vaxt onun üzü danlanırdı. 
Hərdən ona elə gəlirdi ki, bu evdə yaddır, özgədir. 
Fikirləşirdi ki, bəlkə onu uşaq evindən götürüblər. 
Axı, necə ola bilər ki, doğma ana övladlarından birini 
o birilərdən belə fərqləndirsin, incitsin, təhqir etsin.  

Qız bütün bunlar barədə atasına heç bir şey 
demirdi. Bilirdi ki, bunun nəticəsi nə ola bilər.  

Qarı dərin fikirlər içində idi. Birdən o, yoldan 
keçən bir qadının əlində balaca vedrədə əncir apardı-
ğını gördü. Gözü əncir dolu vedrədə qalan qarını 
xəyal lap uzaqlara apardı.  

On yaşı var idi. Arıq, çəlimsiz bir qız idi. Məktəbə 
altı yaşında getdiyindən on yaşında artıq 4-cü sinifdə 
oxuyurdu. Bir gün anası ona dörd ədəd iri dəmir vedrə 
verib, uzaq bir məhəlləyə əncir almağa göndərdi. Hələ 
üstəlik ənciri ağacdan qız özü dərməli idi. Qırx kq 
ənciri dərmək bir yana, qız dərsə gecikməkdən 
qorxurdu. Axı o, günorta oxuyurdu. Balaca qızın iki 
əli olduğu halda dörd vedrəni necə gətirə bilərdi? Axı, 
niyə anası bunu fikirləşmirdi. Qız bu barədə anasına 
deyəndə, anası cavab vermişdi ki, bir təhər gətirərsən. 
İki vedrəni gətir yerə qoy, sonra get o biri iki vedrəni 
gətir. 

Qarı bu acı xatirədən tez uzaqlaşmaq istədi. Odur 
ki, yerindən qalxıb yavaş-yavaş evinə tərəf getməyə 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

130

başladı.  
Əslində isə, o, evinə yox, yaşamağa məhkum 

olduğu yerə gedirdi.  
O yerə ki, 40 illik həyatını orada məhv etmişdi.  
O yerə ki, qönçə arzuları orada solub xəzəl 

olmuşdu.  
O yerə ki, divarlarından və tavanından heç vaxt 

əriməyən buz sırsıraları asılmışdı.  
Onlar ömür-gün yoldaşı ilə uzun illər idi ki, yad 

adamlar kimi dolanırdılar.  
Bütün qızlar kimi o da sevib ailə qurmuşdu. O, xə-

yalında yaratdığı xoşbəxt ailə həyatını elə yuxularında 
gördü. Birinci gecədən hiss etdi ki, ailə qurduğu 
adama qərar verməkdə nə qədər səhv edib. Bu səhvi 
düzəltmək isə qeyri-mümkün idi.  

Birinci gecədən bir-birinə deməyə sözləri olmadı.  
Birinci gecədən hərə üzünü bir tərəfə çevirib 

yatdı... 
O, bu gecənin əsrarəngizliyini düz on doqquz il 

gözləmişdi. Oxuduğu kitablarda, xüsusən sevgi ro-
manlarında birinci gecə elə füsünkar, ürəyi titrədən, 
ecaskar tərzdə təsvir olunmuşdu ki, onun şirinliyini 
duymaq üçün bir ömür gözləməyə də dəyərdi... 

Heyhat... 
İnsanın gözlədiyi həmişə əlçatmaz olur. Gənc qızın 

xəyalında yaratdığı nağıla bənzər zifaf gecəsi büllur 
güzgü kimi yerə düşüb çilik-çilik oldu. Həmin qırın-
tıları süpürüb atmaqdan başqa çarə olmadı. Beləcə, bir 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

131

ömür elə birinci gecədən məhv oldu.  
Qarı bütün bunları düşündükcə sanki boğulmağa 

başladı. Sonra özünü ələ alıb: ”Lənət şeytana”- dedi. 
Lal-dinməz və mənasız keçən bu ömür yolu düz 40-

il davam etdi. Onlar sadəcə, bir damın altında 
yaşamağa məhkum idilər.  

Qarı evə yetişəndə əri evdə idi. Onlar həmişəki ki-
mi soyuq və ötəri salamlaşdılar. Qarı paltarını dəyişib 
mətbəxə keçdi. Əslində, onun mətbəxdə heç bir işi 
yox idi. Sadəcə mətbəx onun ən doğma yeri idi. Orada 
olan qab-qacaq, qaz pilətəsi, dolablar hətta stəkan-
nəlbəkilər də qarı üçün həmsöhbət idi. Axı bu evdə 
onunla həmsöhbət ola biləcək başqa kimsə yox idi.  

Qarı ən yaxın, ən doğma varlıq hesab etdiyi köhnə 
radionu işə saldı. Qarıya elə gəlirdi ki, dünyada onu 
başa düşən yeganə varlıq bu radiodur. Bəzən radioda 
sevdiyi verilişi dinləyəndə hazırladığı xörəyin yan-
dığına da əhəmiyyət vermirdi. Qarı yemək hazırlamaq 
üçün kiçik qazanı əlinə götürdü, elə bu an radionun 
səsi eşidildi: ”Əziz dinləyicilər, poeziya dəqiqələrini 
dinləyin!” 

Qarının ürəyi əsdi, ruhu pərvaz etdi. Axı poeziya 
onun həyatının mənası idi. O, qazan əlində köhnə 
kətilin üstündə əyləşdi. Mətbəxə gözəl, incə bir 
müsiqi yayıldı, sonra zərif bir səs qəzəl deməyə 
başladı. Qarını elə bil ildırım vurdu. Bu onun qəzəli 
idi, düz qırx il əvvəl yazdığı bir qəzəl. Onun əlləri 
titrədi, əlindəki qazan tappıltı ilə yerə düşdü. Amma 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

132

yan otaqda televizora baxan ömür-gün yoldaşı 
həmişəki kimi buna heç bir əhəmiyyət vermədi. Əgər 
qarının özü də beləcə yerə yıxılsaydı, yəqin ki, bu 
hissiz adam ona da fikir verməzdi. 

Qarının bütün vücudu təlatümə gəldi. Onun qəzəli 
efirdə səslənir, demək onun yazdığı əsərlər unudul-
mayıb. Demək onun zəhməti hədərə getməyib. 

Onun göz yaşları sel kimi axıb taxtaya dönmüş 
sinəsinə səpilirdi. Qarı səbirsizliklə qəzəlin sonuncu 
beytini gözlədi. Öz təxəllüsünü eşidəndə hönkür-hön-
kür ağladı. Qarı niyə ağladığını özü də bilmirdi. 
Ağladıqca qəlbi rahatlaşır, sanki yanan sinəsinə su 
çilənirdi.  

Qəzəl söyləyən aktrisanın səsi onu valeh etmişdi. 
Sonra ikinci, üçüncü qəzəl səsləndi. Beləcə, düz 20 
dəqiqə onun radioda səslənən qəzəlləri dinləyiciləri 
məst etdi.  

Diktorun səsi onu diksindirdi:”Siz poeziya dəqi-
qələrini dinlədiniz.” 

Qarı rahat nəfəs aldı. O, yalnız indi əyilib yerə 
düşən qazanı qaldırdı. Xörək hazırlamaq tamam 
yadından çıxmışdı. Qarı mənəvi qidadan elə siyrab 
olmuşdu ki, maddi qidaya heç ehtiyac qalmamışdı.  

O, mətbəxin balaca pəncərəsindən yaxınlıqdakı 
hündür ağaclara baxdı və sinə dolusu nəfəs aldı. Ona 
elə gəldi ki, çoxdan, lap çoxdan belə rahat nəfəs 
almamışdı.  

30.12.2000 
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Dənizlə sevişən qadın 
 
Səhər yenicə açılırdı. 
Günəş öz qızılı şəfəqlərini mavi suların üzərinə 

səpmişdi. Onun parlaq siniyə bənzəyən çöhrəsinin 
yarısı hələ üfüqdə asta-asta titrəyən suların içində 
gizlənmişdi. Günəş sanki təzə gəlin kimi tül pərdədən 
boylanır, hələ aşkara çıxmaq istəmirdi. Nəhayət, o 
yavaş-yavaş, nazlana-nazlana səmaya tərəf üz tutdu. 
Günəş yüksəldikcə onun su üzərinə səpələnən 
şəfəqləri də uzanır böyük bir sahəni nura qərq edirdi. 
Göm-goy sular sahilə yan aldıqca rəngi maviləşir, bu 
sulardan doğulan zərif, titrək ləpələr sahilə tərəf can 
atırdı. Lakin anasından uzaqlaşan körpə anasına tərəf 
qaçan kimi bu ləpələr də sahildəki qumları sığallayır, 
tumarlayır və tez geri qayıdıb doğma Xəzərə qovuşur-
dular. 

Bu ləpələrin ən sevimli oyunu idi.  
Xəzər öz körpə “balarının” sədaqətinə heyranlıqla 

baxırdı. 
 

De nədən, mavi sulardan doğulur ağ ləpələr? 
Ləpələr göz yaşını sahilə nur tək səpələr. 
 
Səpələr daşlara-çınqıllara əsdikcə külək, 
Küləyi hansı məkandan yerə göndərdi fələk? 
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Fələyin çərxi dolandıqca dəniz dalğalanır, 
Dalğalar qaynayıb aşdıqca sular çalxalanır. 
 
Çalxalandıqca sular ağca köpüklər yaranır, 
Dənizin saçlarıdır ağca hörüklər, yaranır. 

 
Ləpələrin sahilə atdığı xırda çınqıllar və balıqqulaq-

ları dənizə tərəf boylanır, növbəti ləpənin gəlişini göz-
ləyirdilər. Axı, hər dəfə ləpə gələndə özü ilə təzə çın-
qıllar gətirib onları sahildəkilərlə görüşdürürdü. Duzlu 
suların bu xeyirxahlığı çınğılları çox sevindirirdi.  

Günəşin isti şəfəqlərindən məst olan xırda balıqlar 
özləri də bilmədən lap ləpədöyəndə üzürdülər. Apa-
bir ləpə onları da özü ilə sahilə aparır, sonra tez də 
dənizin qoynuna qaytarırdı.  

Sahildə dayanan qadın bayaqdan bütün bu gözəl-
likləri seyr edir və düşüncələr içində Xəzərə baxırdı.  

Xəzərin suyu yavaş-yavaş isinirdi. 
Qadın yaxına gəlib ayağını suya saldı, sonra tez 

geri çəkildi və öz-özünə: ”Su hələ soyuqdur”-dedi...  
O, başını qaldırıb Günəşə baxdı. Günəş bir boy 

qalxmışdı, amma dənizin suyu hələ isinməmişdi. 
Qadın gözlərini çox sevdiyi səmadan ayıra bilmirdi. 
Mavi səmada olan ağ topa buludlar pambıq taylarına 
bənzəyirdilər.  

Qadın xatırladı ki, gecə yağış yağıb. Yenə öz-
özünə: ”Yəqin yağış dənizin suyunu soyudub, dünən 
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bu vaxt su əməlli-başlı isti idi”- dedi. 
Artıq bir ay idi ki, qadın hər səhər gün çıxmamış 

sahilə gəlir, dənizlə xeyli söhbət edəndən sonra mavi 
suların qoynuna atılırdı. O, dənizdə hamı kimi 
çimmirdi. Qadın sanki dənizlə sevişirdi. O, ağ mərmər 
kimi qollarını geniş açıb dənizin mavi sularını bağrına 
basır, sonra qoşa ovcunu su ilə doldurub ağzına yaxın-
laşdırırdı. Əvvəl suyu yavaşca üfürür, sonra öpür, 
daha sonra isə barmaqlarını aralayıb ovcundakı suyu 
aramla bədəninə axıdırdı. Duzlu dəniz suyu onun 
çənəsindən süzülərək düz yaraşıqlı sinəsinə, oradan da 
büllur kimi ağ bədəninə axırdı. Dənizin ilıq suyu 
qadının bədənini sığalladıqca, o, məst olub özünü 
suların qoynuna atır və bütünlüklə dənizə təslim 
olurdu. O, hər dəfə suya baş vurduqda dəniz onu bir 
müddət yad nəzərlərdən gizlətmək üçün qoynunda 
saxlayır, özündən ayırmaq istəmirdi. Qadın bu 
nəvazişdən xumarlanır, suyun içində balıq kimi gah 
sağa, gah da sola tərəf çırpınırdı. Dənizin ilıq suyu 
onun gözəl vücudunu qucaqladıqca, qadın nazlanır, 
ehtirasdan bihuş olub gözlərini yumurdu. Dəniz onun 
alnına tökülən tellərini duzlu dodaqları ilə öpür, qapalı 
gözlərinin oyuğuna dolub onun kirpiklərini sığalla-
yırdı. Vüsalın həzzindən sərməst olan qadın suyun 
üzərində hərəkətsiz qalmışdı. Dəniz asta-asta onu 
yırğalayır, sanki sevgilisinə layla çalırdı. Ağ köpüklü 
dalğalar onun əndamını tumarladıqca, qadın bütün 



 

 

Ýöëàðÿ Ìóíèñ 

136

həyatı boyu görmədiyi bir ləzzəti duyurdu.  
Dəniz də öz növbəsində sevgilisini məmnun edən 

aşiqlər kimi onu əzizləyir, qoynundan kənara burax-
maq istəmirdi.  

Günəşin yandırıcı şüaları sahili qarsalayırdı. 
Dənizin də suyu xeyli isinmişdi.  
Qadın yavaş-yavaş gözlərini açdı. Gözlərinin oyu-

ğunda olan dəniz suyu onun qap-qara gözlərinə dolub 
onları tumarladı. O, xoşhal olub yenidən suya baş 
vurdu. Bu zaman onun saçlarına vurduğu sancaq açı-
lıb suya düşdü. Qadının qara, uzun saçları açılıb su-
yun üzərinə səpildi. O, suda çabaladıqca uzun saçlar 
onun gözəl bədənini bürüyür, vücudunu görünməz 
edirdi.  

Dəniz qısqanclıqla saçları ondan kənar edib, qadını 
qucaqlamağa çalışırdı. Açılıb dağılan saçlar qadının 
əl-qoluna dolaşaraq, üzməyinə mane olurdu. Dəniz isə 
onun mərmər vücudunu öpməkdən doymurdu. 
Əsrlər boyu bu dənizdə nə qədər çimənlər olub, 

amma indiyə kimi dəniz heç kəsi belə sevməmişdi. 
Əslində, bu qadını da indiyə kimi heç kim belə 
əzizləyib, nəvaziş göztərməmişdi. 

Qadın saçlarının kəməndindən çıxa bilmir, üzmək 
get-gedə çətinləşirdi.  

Dəniz hiss etdi ki, onun qüvvəsi tükənir. Dəniz 
onun batmasını, vücudunun cansız olmasını istəmirdi. 
Dəniz bir də qadının yorğun vücudunu qucaqladı, 
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onun titrəyən bədənini bağrına basdı. Qadının ürəyi 
həyəcanla çırpınırdı. Dəniz onun yaraşıqlı vücudunu 
doyunca öpdü və sonra cəld bir hərəkətlə qadını sahilə 
tərəf atdı.  

Böyük dalğanın atdığı qadını sahilə tərəf üzən 
ləpələr qarşıladı. Qadın ayaqlarının torpağa dəydiyini 
hiss edəndə ürəyi aram oldu.  

O, üzandığı yerdən qalxmaq istəmirdi. Qadın özü 
də bilmirdi necə olub ki, belə uzağa gedib. O, hələ də 
aldığı zövqün təsiri altında idi. Batmaq qorxusu onun 
ovqatını poza bilməmişdi. O, sanki göylərdə uçurdu.  

Ləpədöyəndə gözəl bir qadın asta-asta yırğalanırdı. 
Uzun, qara, pərişan saçları onun bədəninin yarısını 
örtmüşdü. Kənardan baxanlar onu yatmış zənn 
edirdilər.  

Amma heç kim bilmirdi ki, bütün həyatı boyu kişi 
nəfəsinə, nəvazişinə, qayğısına, mehribanlığına həsrət 
qalan bir qadın, bütün bunları dənizə olan məhəbbətində 
tapmışdı.  

Dəniz ona arzuladığı, həsrətində olduğu, tamarzı 
qaldığı hər cür nəvazişi göstərdi və onu vüsala 
qovuşdurdu. O da özünü həmişəlik dənizə təslim etdi.  

Bütün sevənlərin mütləq qovuşduğu bir məkan 
olur...  

 
Qərq olan kimsələrin cisminə ümmandı dəniz, 
Kiməsə qəmli bir ünvan, mənə mehmandı dəniz. 
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Zər şəfəqlər elə bil rəqs eləyir ümmanda, 
Yerdə göy qurşağı tək gör necə əlvandı dəniz. 
 
Gün doğan anda məlahət yaranır hüsnündə, 
Dalğalar cəng eləyəndə demə vulkandı dəniz. 
 
Hanı bəs kəhrəba qumlar, niyə üryan oldun? 
Görəsən hansı kəsin nəfsinə qurbandı dəniz. 
 
Titrəyir mavi sular isti külək əsdikcə, 
Nazlanır, cilvələnir, sanma pərişandı dəniz. 
 
Əyilim bir də sənin duzlu dodağından öpüm, 
Qoy desinlər mənə Xummar, sənə Sənandı, dəniz! 
 
Munisin göz yaşına sanki Xəzərdir, - dedilər, 
O qədər baxdı sənə, gözləri giryandı, dəniz! 

20.06.2005 
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Məhəbbət yoxsa, mərhəmət 
 

(Elegiya) 
 

İki sadə söz... 
Sadə olduğu qədər də mürəkkəb bir söz. 
Çoxuna adi görünən bu kəlmələr ailə adlı möhkəm 

zəncirin halqalarıdır. Bu halqaların arasında güzəşt, 
mülayimlik, qayğı, ülfət, sədaqət daha nələri, nələri 
birləşdirən qeyri-adi cazibə qüvvəsi var... 

Məhəbbət üzərində qurulan ailənin təməlində mər-
həmət, inam, etibar, səmimiyyət olmazsa, belə təməl 
üzərində ucalan ailə sarayı uzunömürlü olmaz. Çox 
təəssüflər olsun ki, müasir dövrümüzdə ailəni qoru-
maq üçün vacib sayılan bir çox amillər ikinci plana 
keçirilib.  

Bəzi insanlar “mərhəmət”dedikdə yalnız fəqir, kim-
səsiz, yetim, evsiz-eşiksiz olan adamlar barədə düşü-
nürlər. Amma mərhəmət elə bir meyardır ki, ən 
imkanlı insanların belə, ona ehtiyacı var. 

Bir ailəyə nəzər salaq. 
Böyük, nüfuzlu bir təşkilata rəhbərlik edən bir 

kişi... 
İlk baxışda o çox xoşbəxt görünür. Həddən artıq 

imkanlı, son dərəcə müasir, hərtərəfli dünya- görü-
şünə malik olan bir insan... 

O, axşam evə gəlir. İşdən yorğun, bir az da əsəbi 
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qayıdan kişini evin xidmətçisi qarşılayıb, onun plaşını 
və şlyapasını alır, sonra masa üzərinə ən ləziz təamlar 
düzür. Məlum olur ki, evin xanımı hansısa bir salon-
dadır, oradan çıxıb rəfiqəsinin ad gününə gedəcək.  
İşdən gələn kişi xidmətçidən oğlunu soruşur, xid-

mətçi bildirir ki, oğlu dostları ilə gəzməyə gedib, qızı 
da kompüterlə məşğuldur.  

Evin kişisi tək-tənha masa üzərinə düzülən 
yeməklərə baxır və xəyal onu çox uzaqlara aparır. 

Birdən o, öz uşaqlıq illərini xatırlayır. Sanki uzaq 
keçmişdən anasının səsini də eşidir: ”Ay uşaqlar gəlin 
evə, indicə atamız işdən qayıdacaq, biz onu sevinclə 
qarşılayaq ki, yorğunluğu çıxsın.” 

Kişi yalnız indi fərqinə vardı ki, niyə anası onları 
səsləyəndə “atanız” yox, “atamız” deyirdi. Demək, 
ana da ərini evdə ata kimi, böyük kimi görürdü. Evin 
kişisi anaya uşaq vaxtı itirdiyi atasını əvəz edirmiş. 
Ona atasızlığını unutdura bilibmiş...  

Ata əllərini yuyandan sonra içəri keçərdi. Ana və 
beş uşaq onun qarşısına gedərdilər. Ata bir-bir 
balalarını öpərdi. Belə vaxtlarda uşaqlar deyərdi: 

– Bəs, ananı niyə öpmürsən? 
Ata cavab verərdi: 
– Onu mənim əvəzimə siz öpün. 
Uşaqlar əl çəkməzdilər, ata ananın əllərindən 

öpərdi. Sonra da deyərdi: 
– Bu əllərlə ana bizim əziyyətimizi çəkir. Onu 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

141

qiymətləndirmək lazımdır. 
Hamı ürəkdən gülərdi. Sonra ailə üzvləri yerə salı-

nan süfrə ətrafına əyləşib ananın bişirdiyi xörəkdən 
yeyər və anaya “sağ ol” deyərdilər. Yeməkdən sonra 
ata övladlarını başına yığıb onlarla söhbət edər, ana da 
onların yanında əyləşib nə isə toxuyardı. 

Kişi bunları düşündükcə qəlbində bir boşluq, bir 
uçurum hiss etdi. Uzaq bir həsrət onun qəlbini didib-
parçaladı. 

Niyə onun ailəsində belə deyil?  
Niyə bu evdə hərə özü üçün yaşayır?  
Niyə bu ailədə heç kim heç kəslə hesablaşmır?  
Niyə bu evdə hər şey var, amma vacib olan nə isə 

yoxdur? Görəsən nədir o olmayan?  
Masa üzərindəki xörəklər soyuyur, kişi isə onu 

əzən, üzən suallara cavab tapa bilmirdi. 
Suallar içində boğulan kişinin ürəyi qısıldı. O əvvəl 

qalstkunu açdı, sonra pəncərəyə yaxınlaşdı. Gözlərini 
uzaq bir nöqtəyə dikib öz-özünə dedi: - Əgər indi mən 
ölsəm, mənim yanımda adi ev xidmətçisindən başqa 
heç kim olmaz və bunu xidmətçidən başqa heç kim 
bilməz... 

Kişi bilmirdi ki, onun ailəsində olmayan mərhəmət-
dir. İnsanlara təkcə məhəbbət yox, həm də mərhəmət 
lazımdır. Ailədə bir-birinə qarşı mərhəmət yoxdursa, 
birinin dırnağına batan tikan o birilərin ürəyini narahat 
etmirsə, demək o ailədə hərə özü üçün yaşayır. 
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Demək, o ailəni cəzb edən halqalar qırılıb və ətrafa 
səpələnib. Onları yenidən bir yerə yığmaq, ardıcıl 
olaraq düzmək çox çətin olacaq.  

Çalışın ailə zəncirinin halqaları heç vaxt qırılmasın. 
Ən ülvi məhəbbətin də, mərhəmətə ehtiyacı var. 
Mərhəmət adlı bir sərvəti heç kimdən əsirgəməyin. Nə 
ətrafdakılardan, nə də ailə üzvlərinizdən. Mərhəmətli 
ürəklərdə yaranan məhəbbət daha etibarlı olur. 

15.01. 2010 
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MİNİATÜRLƏR 
 

Səngərə məktub yaz! 
 

Səngərə məktub yaz, əlinə qurban, 
Əsgərə “Salam”- de, dilinə qurban! 

G.M. 
 

Səngərə məktub yaz! 
Məktub yaz bığ yeri yenicə tərləyən cavana, 

qeyrətli oğlana. 
Qoy, qəlbində saf duyğular oyansın.  
Qoy, əsgər həyatı nura boyansın.  
Qoy, yolunu gözləyən utancaq sevgilisi gözləri 

önündə dayansın... 
Səngərə məktub yaz! 
Qartal baxışlı, dağ cüssəli igidə məktub yaz... 
Qoy qoluna qüvvət, qəlbinə hərarət gəlsin. 
Qoy dizinə taqət, ürəyinə təpər gəlsin.  
Qoy özünə bənzəyən qıvrımsaçlı cigərparəsini 

xatırlasın.  
Qoy alagözlü yarını yada salsın. Silah tutan əli 

titrəməsin, düşmənin üstünə qırğı kimi şığıyanda 
ölməyə yox, öldürməyə qadir olsun.  

Özünü vətən üçün, ailəsi üçün qorusun.  
Səngərə məktub yaz! 
Saçlarına yenicə dən düşən zabitə məktub yaz. 
Qoy uzaqdan gələn məktub oğul toyu arzulayan 
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zabitə bir müjdə olsun.  
Əsgərlərini doğma balası kimi sevən, qoruyan 

zabitin üzünə xoş bir təbəssüm qonsun.  
Qoy qəlbində coşub-daşan arzularının çin olacağına 

inansın.  
Qoy gözlərində qələbə adlı məşəlin qığılcımları 

parlasın.  
Səngərə məktub yaz! 
Məktub yaz, Vətən sevgisini, torpaq məhəbbətini 

bütün ülvi duyğulardan üstün tutan cavana! 
Məktub yaz, ailəsini, övladını elə-obaya əmanət 

qoyub, Vətəni, torpağı göz bəbəyi kimi qoruyan nər 
igidə! 

Məktub yaz, oğul toyunu təxirə salan, gəlin qulluğu 
görmək arzusunu qəlbində gizlədən, canını vətənə 
sipər edən çal saçlı zabitə! 

Səngərə məktub yaz!  
Yaz ki, ər oğullar onları gözləyənlərdən arxayın 

olsunlar. 
Yaz ki, onlara güvənənlərin ümidlərini doğrult-

sunlar. 
Yaz ki, düşmən önundə mərdanə dayananlar hiss 

etsin ki, doğmalarının xeyir-duası bir an belə onları 
tərk etmir.  

Səngərə məktub yaz! Unutma, hər məktub bizi 
qələbəyə bir addım da yaxınlaşdıracaq. 

20.06.2011 
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Güllə 
 

“ ... mən istəyirəm güllər açılsın,  
güllələr açılmasın.” 

 R. Rza 
 
Güllə... 
Əvvəli gül sözü ilə başlayan, sonu isə vahimə ilə 

bitən bir söz. Bu sözün vahiməsi güllənin özündən də 
dəhşətlidir. 

Güllə... 
Kim verdi sənə bi adı? Qəlbi şad edən, ruhu 

oxşayıb məst edən gül hara, peşəsi ölüm toxumu 
səpmək olan güllə hara... 

Gülün dinən “dili” var, sevən qəlbi var. 
Sevən sevgisini dilə gətirə bilməyəndə məhəbbətini 

gül ilə anladır, sevgisini gül ilə bildirir, güllə ilə yox.  
İncimə, güllə, yaraşmır sənin adına gül sözü, heç 

yaraşmır. 
Hər dəfə sənin dəhşətli səsin gələndə güllərin 

“ürəyi” əsir. Güllərin gül üzü solur. 
Güllərin sevinc, xoş xəbər, müjdə apardığı 

ünvanlara sən qara xəbər aparırsan. 
Necə qıyırsan insanlara, güllə?! 
Sən qəddarcasına neçə-neçə cavanlara, nakamlara 

qıydın. Hələ toy görməyən, qəlbindəki sevgisini dilə 
gətirə bilməyənlərə necə qıydın, güllə? Anasının 
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xonça bağlamadığı, nişan aparmadığı, xına islatmadığı 
bu qədər gənclərin qəlbinə necə sancıla bildin, güllə? 
Axı, sancıldığın, tuş gəldiyin hər insanın ağrısını-
acısını analar, bacılar çəkdi. Bu ağrını çəkmək çox 
çətindir, güllə... 

Sən duyan qəlbləri susdurdun! 
Sən sevən ürəkləri həsrət alovunda yandırdın! 
Sən qara saçlı anaları ağ saçlı, qara örpəkli etdin, 

güllə! 
Səni heç kim sevmir, qiyamətə qədər də 

sevməyəcək! 
Kaş, elə bir gün olaydı ki, insanları gül ilə 

vuraydılar, güllə ilə yox! 
26.02.2002  
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Hanı ayağın, əsgər?! 
 
Ürəyim əsdi... 
Gözlərim qaraldı, səni görəndə... 
Hanı ayağın, əsgər? 
Hanı dayağın, əsgər? 
Axı, Allah səni iki ayaqlı yaratmışdı. Səni cəbhəyə 

yola salanda da, iki ayağın var idi. 
Hanı ayağın, əsgər? 
Niyə qoruya bilmədin Tanrının verdiyi payı? 
Niyə saxlamadın Allahın verdiyi əmanəti? 
Niyə itirdin ayağını, niyə itirdin dayağını? 
Kim qıydı sənə, əsgər?! 
Yoxsa, Vətənin dar günündə, ona dayaq olsun deyə 

verdin ayağını? 
Yoxsa, Vətənin ayağa qalxması üçün vacib bildin 

bunu? 
Qoltuq ağacına söykənən əsgər, niyə susursan? 
Niyə dinmirsən?  
Hanı ayağın, əsgər? 
Əsgər bu suallar qarşısında susub durmuşdu, amma 

başını aşağı əyməmişdi.  
Suallarıma əsgərin tək qalan ayağı “cavab verdi”: 
– Əsgər düşmən önündə ayağını torpağa elə qeyzlə 

vurdu ki, ayağı yerindən qopub o torpaqda möhür ki-
mi qaldı. Əsgərin tək ayağı o torpaqlarda sərhəd dirəyi 
kimi qaldı.  
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İndi rəzil düşmən bilir ki, o ayağın sahibi bir gün 
qayıdacaq... 

Tək ayaqla olsa da, qayıdacaq və düşməndən 
qisasını alacaq! 

Çox tək ayaqlılar, əlil arabasında olanlar Vətən tor-
pağını azad görəndə itirdiklərinə görə təəssüflən-
məyəcəklər. 

30.08.2009 
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Apar məni, külək! 
 
Apar məni, külək! 
Durnanın qanadından düşən lələk kimi... 
Apar məni, külək! 
Koldan dərilən çiçək kimi, çiçəkdən qopan ləçək 

kimi... 
Apar məni, külək! 
Ağacdan ayrı düşən yarpaq kimi, bir ovuc torpaq 

kimi... 
Apar məni, dəftərdən qoparılan varaq kimi, yad bir 

qonaq kimi... 
Apar məni, külək! 
Quruyan xəzəl kimi, həsrətli gözəl kimi... 
Apar məni!  
Düşmən əsarətində qalan torpaqlara apar!  
Viran qalan kəndləri, susuz qalan bəndləri görüm.  
Düşmən əli ilə dağılan ocaqları, sönən çıraqları 

görüm.  
Rəngi solan lalələri, lal olan şəlalələri görüm.  
Boynu bükülü qalan bənövşələri, səhmanı pozulan 

guşələri görüm. 
Apar məni, külək! 
Uçulub- dağılan məzarlara, sahibsiz qalan 

hasarlara-divarlara baş çəkim. 
Apar məni, külək! 
Əsirlikdə qalan qız-gəlinin yanına apar. Apar ki, 
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onlara təsəlli verə bilim. Bir gün azad olacaqlarına 
ümid yaradım.  

Bəlkə, onları inandıra bildim... 
Bəlkə, sönən çıraqları yandıra bildim... 
Bəlkə kimə isə, nəyi isə qandıra bildim... 
Apar məni, külək! Qurbanın olum, apar! 

21.02.2012 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Ñîí äàéàíàúàã 

151

Ərik ağacı 
 
Yol kənarında böyrü üstə yıxılmış bir ərik ağacı var 

idi. Kökü yerdə olan ağacların başı ucalıqda olsa da, 
bu ağacın başı da, kökü də yerdə idi. 

Qurumamışdı ərik ağacı. Yamyaşıl idi. Bəhəri ol-
masa da, kölgəsi var idi. Amma bu kölgədən bir kimsə 
istifadə edə bilmirdi. Yetim uşaq kimi məlul-məlul 
baxırdı, ağac. Sanki, ərik ağacı yoldan ötənlərdən 
xəcalət çəkirdi. 

Onun bəhərini kal ikən uşaqlar yolub tökmüşdülər.  
Bu ağacın qəribə taleyi olub. Onu əkən bağban yol 

kənarında əkib ki, yoldan ötənlərə ehsan payı olsun. 
Uzun illər onun bəhərini dərənlər, kölgəsində 
dincələnlər, ağacı əkənə rəhmət oxuyublar. Belə 
anlarda ərik ağacının sevinci dünyaya sığmırdı. 

Qoca bağban dünyadan köçəndən sonra elə bil 
ağacın beli sındı. O, tədricən yerə tərəf meyl etməyə 
başladı. Bəlkə də ağac torpağın altında yatan bağbana 
yaxın olmaq üçün yerə əyilirdi... 
İndi o heç kimə lazım deyildi, bəzən “bu ağacı 

kəsib atmaq lazımdır!”- deyənlər də olurdu. 
Belə anlarda ərik ağacı gizlicə göz yaşı tökürdü.  
Axı, o qoca bağbanın yeganə varisi idi.  
Axı, onu əkən adamın övladı dünyada yox idi. Bu 

ərik ağacını qoca bağban şəhid olan oğlu Məlikin 
xatirəsi üçün əkmişdi. 
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Qoca bağban hər dəfə ağaca su verəndə ürək 
dolusu: ”Mənim Məlik ağacım”- deyirdi. Qoca ağacla 
söhbət edəndə, kənardan baxanlar təəccüb edirdilər.  
İndi qəmə qərq olmuşdu ərik ağacı. 
Bir vaxt başını uca tutan, bəhərli vaxtlarında 

kəhrəba kimi bərq vuran ağac indi heç kimə lazım 
deyildi. 

Ağacın bircə ümidi var idi, o da dünyadan köçəndə 
onu əkən bağbana və Məlik adlı şəhid oğula 
qovuşacaqdı. 

Ağacı yaşadan da elə bu ümid idi. 
Nə yaxşı ki, hər canlını yaşadan bir ümid olur! 

15.10.2011 
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Nar dənəsi 
 
Qoca nar ağacı çox narahat idi. Düşmənin zirehli 

maşını daş hasarı vurub uçurandan sonra ağacı qüssə 
almışdı. Həmişə onu suvaran, qayğısını çəkən sahibini 
namərdlər öz evindən didərgin salmışdılar.  

Zaman kişi nar ağaclarını çox sevirdi. O, həmişə 
deyərdi ki, nar birlik, möhkəmlik rəmzidir. Nar vü-
qarlı meyvədir, o çürüyəndə də ağacın başında qalır. 
Nar ağacı məğrurdur. O ağaca heç kim çıxa bilmir, 
onu ayaqlaya bilmir.  

Zaman kişi həyətdə müxtəlif növ nar ağacları ək-
mişdi. O, didərgin olanda cavan nar zoğlarını çıxarıb 
özü ilə apardı, amma qoca ağacı aparmaq mümkün 
olmadı. Zaman kişi ağacla vidalaşıb ona iki kəlmə söz 
dedi: ”Məni bağışla!”  

Nar ağacı o vaxt bu sözlərin mənasını başa düşmə-
mişdi. İndi narların yetişən vaxtı daş hasar söküləndə 
ağac ətrafda baş verənləri gördü. Meyvə ağaclarının 
çoxu böyrü üstə düşmüş, meyvələr ətrafa səpələn-
mişdi. Birdən dəmir əjdahanın zəhmli səsi eşidildi. O 
nar ağacına tərəf gəlirdi. Ağacın ürəyi əsdi, o var gücü 
ilə qışqırdı: ”Hara gəlirsən? Axı hələ yetişən narları 
dərməyiblər, mənim balalarımı məhv eləmə!”  

Onun səsini eşidən olmadı. Dəmir əjdaha ağacın 
üzərindən keçib narları əzdi. Ağac qanına qəltan oldu. 
Zirehli maşının nəhəng təkərləri də “nahaq qana” 
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bulandı. Qıpqırmızı, iri bir nar diyirlənib yolun orta-
sına düşdü. Paralanan narın bir dənəsi kənara sıçradı. 
Nar dənəsi mərcan kimi parlayırdı. O parçalanan 
anasına baxdı və ona tərəf can atdı. Qolu-budağı 
qırılmış nar ağacı əzilən narlara baxdıqca ürəyi qana 
dönürdü. O nar dənəsini görəndə dözə bilmədi. Ağac 
qırılmış budağını nar dənəsinə tərəf uzatdı. Nar dənəsi 
də budağa tərəf boylandı. Amma budaq nar dənəsinə 
yetişə bilmədi. Nar dənəsi yetim uşaq kimi kimsəsiz, 
köməksiz qalmışdı. Onun qırmızı gözləri yaşla dol-
muşdu. Ətrafa baxanda onu vahimə basırdı. O, əzilən 
narlara, qırılan ağaclara baxıb dərindən ah çəkdi. Nar 
dənəsi fikirləşdi ki, uzun illərin zəhməti nəticəsində 
ərsəyə gələn ağacları bir anda məhv edən zalımlar, 
canlı insanları da belə soyuqqanlıqla məhv edərlər.  

Nar dənəsi qüssədən büzüşüb kiçildi, balacalaşıb 
torpağın içində görünməz oldu.  

Kim bilir, bəlkə, bu nar dənəsi bir vaxt cücərib 
böyük, qollu-budaqlı bir ağac olacaq. Onda düşmənlər 
biləcəklər ki, heç nəyi, heç kimi məhv etməklə onun 
nəslini, kökünü kəsmək olmaz!  

Bəzən balaca bir zərrədən böyük bir məşəl yaranır! 
19.02.2012 
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