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    ЕТИК-ЕСТЕТИК  ИДЕАЛА  САДИГ  ГАЛАНДА… 

 
Инсан ня цчцн йашайыр? Бу суал тарихин мцхтялиф дювр-

ляриндя инсанлары cидди дцшцндцрцб. Индинин юзцндя дя мцхтялиф 
ситуасийаларда, йашам анларында да диггят мяркязиня эятирилир. 
Суал бирдир, cаваблар ися чохдур, лап чох. Мцяййян тящлил вя 
цмумиляшдирмяляр апармаг лазым эялир. Cаваблар сырасында 
ляззятля йемяйи-ичмяйи, дябля эейинмяйи, юмрцнц, эцнцнц 
сяйащятдя-сяфярдя кечирмяйи юзляринин щяйат идеалына чевирянляр 
дя аз дейил. Лакин cаваблардакы бир cящят мяна дяйяри, тутуму 
иля даща чох диггяти cялб едир: 

– Инсан йашайыр ки, мяналы йашасын, йаратсын, иши, ямялляри 
иля юзцндян сонракы нясля ирс гойуб эетсин. Дцнйасыны дяйишяндян 
сонра беля таныйанларын гялбиндя юзцня лайигли йер тутсун. 
Хаtиряляр дцнйасында юзцнялайиг изи, сюз-сющбяти галсын. 

Дили сюз, яли гялям тутандан, аьлы кясяндян йахшыны 
эюрмяйи, йахшыларла отуруб дурмаьы етик-естетик идеала, бир сюзля 
щяйат, мяналы йашамаг-йаратмаг идеалына чевирян Шащвяляд 
Ялийев йаша долдугcа дцзэцн сечиминя инанды. Сюз-сянят 
аляминин сещриня дцшдц. Гяляминдян чыхын мцхтялиф ъанрлы 
ядябиййат, тясвири инcясянят ясярляриля еля илк аддымлардан уьур 
газанды. Охуcуларын, тамашачыларын мараьына сябяб олду. Беля 
бир щяйат щягигятини дюня-дюня дилиня эятирди: 

– Мящз сюзцн-сянятин гцдрятиля, тясир васитяляри иля 
иргиндян-миллятиндян асылы олмайараг щяр кяси етик-естетик сяр-
вятляр дийарына истигамятляндирмяк, яхлаги фязилятляр дцнйасына 
говушдурмаг олар. 

Чох доьру вя дцзэцн гənаятдир, Шащвяляд мцяллим. 
Яслиндя Сиз  Азярбайcан Ряссамлар Иттифагынын вя Карикатурачы 
Ряссамлар Бирлийинин цзвц кими севимли охуcуларынызы, та-
машачыларынызы инcясянятин ян эениш йайылан нюв вя ъанрларына 
истигамятляндирмякля, онларын бу сащяйя олан мараьыны артыр-
магла чох бюйцк саваб иши эюрцрсцнцз. Чцнки инcясянят гядяр 
инсаны мунисляшдирян, онларын гялбиндя мярщямят чыраьы йандыран 
диэяр васитяляри аьлыма эятиря билмирям. Там яминликля 
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демялийям ки, сюзц-сяняти, рянэляр, ритмляр аляминин щар-
монийасыны дуйа билмяйян инсан сюнцк, гуру вя cансыхыcы бир 
юмцр йашайыр. 

«Сиcимгулунун сярэцзяштляри», «Даь чайында гейри ады 
щадися» адлы илк китабларыныз ишыг цзц эюряндя кечирдийиниз севинc, 
фярящ щисслярини хатырлайын. Йахынларын, доьмаларын, щямкарларын 
да сянин илк уьурундан севинирдиляр, фярящлянирдиляр. Севинcинин 
щядди-щцдуду йох иди. Щеч шцбщясиз, бу али щисс эяляcяк уьурларын 
тямялини гойурду. Сянин кювряк гялбин, инсанлара олан севэин, 
мящяббятин йахшыны эюрмяк идеалы иля дюйцнцрдц. Дилиня 
эятирдийин вя ян чох ишлятдийин сюзлярдян бири дя будур: дцнйа 
йахшыларындыр. Анcаг ня едясян ки, бу дцнйада йахшыларла йанашы 
писляр дя вар. Етиканын-естетиканын ифадя васитяляри, катего-
рийалары иля десяк, цлвиликля йанашы рязиллик дя вар. Эюзялликля 
йанашы, ейбяcярлик дя вар. 

Бяшяр ювлады – щягиги инсан о кясдир ки, ялиндян анcаг 
йахшылыг эялир, пислик щеч йадына да дцшмцр. Цлвиликля йашамаьа 
мещрини салыр. Фаcияни щеч аьлына да эятирмир. Тязадлы, наращат 
дцнйамызда гаршысына чыханда ися нифрятини эизлядя билмир. 

Сюз-сянят аляминин истедадлы нцмайяндяси кими танынан 
Шащвяляд Ялийевин гялби саф бир ниййятля дюйцнцр. Арзу вя 
идеаллары бир мцщцм cящятя истигамятляниб. Бядии сюзцн-сянятин, 
рянэлярин, ритмилярин ащянэи иля ятраф алямдя, инсани 
мцнасибятлярдя инсанилийин бяргярар олмасына хцсуси фикир верир. 

Шащвяляд Ялийевин «Аиля фаcияси» повестини йазмасына 
щямин щисслярин гцввятли, сяфярбяредиcи тясири олмушдур. Ясярля 
йахындан таныш оларкян эюрцрцк ки, яслиндя мцяллиф сон иллярин 
щадисялярини бядии тяфяккцр сцзэяcиндян кечирмиш, рязилликляри, 
рязил инсанларын щяйат тярзини гялямя алмышдыр. Ясярдя даща чох 
диггяти чякян Ялямдар сурятидир. Яслян Гярби Азярбайcанын 
«Эюйcя» мащалындан олан Ялямдар еркян йашларындан ата-
анасыны итирир, йетим галыр. Ата-анасынын ермяни фашистляри 
тяряфиндян гятля йетирилмяси ону даща да сарсыдыр. Минбир 
язиййятля йетим бюйцйян Ялямдар Русийада щярби хидмятдя 
оларкян ермяниляр щавадарларынын кюмяйиля Азярбайcанын ярази 
бцтювлцйцнц позур, бир сыра шящяр вя кяндляри ишьал едирляр. Буна 
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эюря дя о доьма йурда гайыда билмир, Русийада галыб ишлямяли 
олур. Лакин бурада да ермяни хяйаняткарлыьындан язаб-язиййят 
чякир. Гаты миллятчи Ашот Хачатурйан иблис cилдиндя – эцрcц Коба 
адыйла Ялямдарын гылыьына эиряряк онун дцканында ишляйир. 
Тядриcян дцкандакы бир сыра маллары сатыр, дяйярини юзц 
мянимсяйир. 

Бцтцн бунларла кифайятлянмяйян Ашот – Коба Ялямдара 
тяля гурараг онунла Йереванда эюрцшцр. Юзцнцн чиркин, мякрли 
сийасятиндян данышыр, ич цзцнц бир даща она ачыр. Бундан бярк 
сарсылан Ялямдар бу нанкор инсаны боьмаг истяйир вя дейир: 

«Сян юз чиркин, мякрли ниййятинля чох узаьа эедя 
билмязсян. Бу йолун ахыры йохдур. Заман юз щюкмцнц веряcяк. 
Инсанлыгда пайыныз олмадыьы цчцн эеc-тез мящв олаcагсыныз!» 

Русийада башына эялян щадисядян сонра вятяня гайыдан 
Ялямдар, йахын досту Фатещин аилясиндя баш верян фаcияни дя 
ешидир вя дяли олмаг дяряcясиня чатыр. Ювлады гядяр хятрини истядийи 
достунун гызы Ирадянин юзцня гясд етмясини вя бунун да 
сябябкарынын ермяни олдуьуну биляндя дящшятя эялир. Онун 
цряйиндян гисас щисси пцскцрмяйя башлайыр вя о Ирадянин гябри 
цстцндя анд ичяряк дейир: «Мяним Ирадя балам, ращат йат. 
Ялямдар ямин сянин гисасыны алмайынcа юмрцнцн сонуна гядяр 
ращатлыг тапмайаcаг». 

Ясярдя ермяни миллятчиляринин Азярбайcанда, ялялхцсус 
Бакыда юз мякрли сийасятини даима йеридиб имкан тапан кими юз 
зярбялярини халга ендирмяляри инандырыcы епизодларла диггятя  
чатдырылыр. 

Будур, бюйцк бир сащяйя рящбярлик едян ермяни назиринин 
сцрцcцсц онун гызыны юз оьлуна алыр. Ейни заманда оьлунун адыны 
вя сой адыны дяйишяряк Сурен Мирзяйаны Сурхай Мирзазадя едир. 
Бу адла ону назир мцавини вязифясиня кечирир. 

Щяля тялябялик илляриндян Сурен, тялябя йолдашы Ряшидя 
гаршы щямишя кин сахлайарды. Нящайят ки, онун гызындан гисасыны 
алыр. Оьлу Гарик наркотик маддя алудяси олдуьундан, бу мясум 
гызлары юз cярэясиня чякяряк щяр икисинин юлцмцня баис олур. 
Анcаг, ясярин сонунда щям атанын, щям дя оьлунун юз ямялинин 
гурбаны олдуьуну эюрцрцк. Мцяллиф бунунла демяк истяйир ки, ня 
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гядяр мякрли сийасят йеритсяниз дя, ня гядяр Тцрк халгына гаршы 
гара йахсаныз да, эцнащсыз инсанлары мящв етсяниз дя, эеc-тез 
чиркин ямялляринизин гурбаны олаcагсыныз. Бу cящят даща инандыры-
cы лювщялярля нязяря чатдырылыр. Беля ки, Ялямдарын гисас алмагдан 
ютрц Алманийайа эетмяси, Гарики орада тапыб гятля йетирмяси 
буна яйани сцбутдур. 

Щаггында бящс етдийимиз китабда мцхтялиф мювзуларда 
цч щекайя дя вардыр. Бу щекайяляр дя марагла охунур. Бу ону 
эюстярир ки, мцяллиф мцасир инсанларын мяняви алямини сямими 
шякилдя тясвир едя билир. Мювзу рянэарянэлийи иля реал щяйат 
щадисялярини бирляшдирян мцяллиф «Ички дцшэцнц», «Садя инсан», 
«Бюйцкляр цчцн наьыл» щекайяляриндя буну якс етдиря билмишдир. 
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Ш.Ялийевин гялямя алдыьы щекайя-
лярин мювзу даиряси эениш вя актуалдыр. Мясялян, «Ички дцшэцнц» 
щекайясиндя мцяллиф спиртли ичкилярин тюрятдийи фясадлары, аиляляря 
эятирдийи бялалары, аьры-ачылары тясирли епизодларла нязяря чатдырыр. 
Щекайядя беля бир фикир хцсуси олараг нязяря чатдырылыр ки, щяр кяс 
юз йерини билмяли, инсаны алчалдан зярярли вярдишлярдян ял чякмяли, 
саьлам щяйат тярзи наминя бцтцн негатив щаллара гаршы мцбаризя 
апармалыдыр. Мцяллиф беля бир идейа инамыны хцсуси олараг нязяря 
чатдырыр ки, йалныз мющкям ирадя нятиcясиндя бу вя йа диэяр зя-
рярли вярдишлярдян йаха гуртармаг олар. Буну биз щекайядя тясвир 
олунан Щцсейнгулунун тимсалында даща инандырыcы шякилдя 
эюрцрцк. О, мящз ирадясиня архаланраг ичкини бирдяфялик атыр, дцз 
йола гайыдыр. Аилясинин даьылмасынын гаршысыны алыр. 

«Садя инсан» щекайясиндя ися мцяллиф чох мараглы щяйаты 
деталлара тохунур. Бизимля бирэя йашайан инсанларын яйри йолларла 
пул газанмаг истядиклярини, ялялхцсус полис ишчиляриндян бязиляринин 
гануну позмалары, юзцндян бюйцк вязифядя оланларын ямрляриня 
кор-кораня итаятляри тясвир едилир. 

Полис ишчиляринин дцнйа шющрятли алимин садя данышыьына, 
эейиминя бахыб ону лаьа гоймалары, ондан рцшвят алмаг ис-
тямяляри вя диэяр бу cцр щярякятляр инандырыcы шякилдя щекайядя юз 
яксини тапыр. 
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Азярбайcанлы алим, тцрк дцнйасынын фяхри Адил мцяллим 
мяcбуриййят гаршысында галыб полис ряисиня шикаййят едир. О, 
эенерал Мярдан Гящряманлыйла сющбятиндя дейир: 

– Мян дцнян йол полисинин юзбашналыьыны эюрдцм. Бу 
мяни чох наращат етди. Онларын ганунсуз щярякятляри мяни 
ясябляшдирди. Эялдим ки, сян дя билясян. Беля юзбашналыьа сон 
гоймаг лазымдыр. Бу cцр, ганун позьунлуьу иля биз щара эедиб 
чыха билярик?.. 

Бурада мцяллифин бир инсан, бир вятяндаш кими наращат 
щиссляр кечирдийинин дя шащиди олуруг. О, Адил мцяллимин дили иля 
демяк истяйир ки, бцтцн вятяндашлар яхлаги тянзимлямядя мцщцм 
рол ойнайан ганунлара риайят етмяли, ганунун алилийини йаддан 
чыхармамалыдырлар. Онлар юлкя рящбяринин апардыьы сийасятин 
щяйата кечирилмясиндя вятяндаш фяаллыьы эюстярмялидирляр.   

Китабда юз яксини тапан «Бюйцкляр цчцн наьыл» щекайяси 
ися йумористик ъанрдадыр. Бу щекайя охуcуларда эцлцш доьурур. 
Мцяллиф символик олараг меймунларын дили иля юз сюзцнц 
охуcулара чатдырмаг истяйир. Ясярин ясас гайяси ися белядир. Юз 
йурдунда доьулуб, йашайан щяр кяс юз вятянини, торпаьыны 
тяхрибат апаран дцшмянлярдян щяр вяcщля горумаьа гадир 
олмалыдыр. 

Аь меймунларын мешяляриня эюз дикян даща бюйцк 
яразидя йашайан меймунлар, щеч cцр онларын мешя вя банан 
плантасийаларыны яля кечиря билмирляр. Дяфялярля щуcум етмяляриня 
бахмайараг, юз башчыларынын аьыллы сийасяти нятиcясиндя онлары дяф 
едиб, юз торпагларындан говурдулар. Буну эюрян дцшмян мей-
мунлар онларын йашадыьы йерляря cясуслар эюндярирляр. Кяшфиййат, 
якс тяблиьат гядимдян юз йерляриндя йашайан меймунлары йолдан 
чыхарыр. Вязиййят тамам дяйишир башчыларынын да сюзцня гулаг 
асмыр, беляликля юзлярини дцшмяня тяслим едирляр. 

Мцяллиф  демяк истяйир ки, щяр бир халг, инсанлар йаделли 
ишьалчыларын тяхрибатларына уймамалы, онларын йаьлы сюзляриня, 
вядляриня гулаг асмамалы, юз аьыллы, мцдрик тяcрцбяли рящбяр-
ляринин ятрафында сых бирляшмяли вя щяр ан она садиг олмалыдырлар. 
Онда щеч бир кянар гцввя тяхрибат едяряк онларын бирлийиня бата 
билмяйяcяк. 
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Шащвяляд мцяллим юз дахили аляминин щисс вя щяйяcаныны, 
севинc вя кядярини шеир дили иля охуcулара чатдырмаг истяйир. 
Китабдакы «Севирям сяни», «Ата мящяббяти», «Тялябя» вя с. 
шеирляриндя онун сямими щисслярини эюрцрцк. Бу cящятдян «Ата 
мящяббяти» шеири чох сяcиййяви вя тясирлидир. Мцяллифин ян йахын 
гощуму, истякли бир адамынын фаcияли сурятдя щялак олмасы, она 
чох аьыр тясир едир. О,  билаваситя, онун хатириня шеир ъанрына 
мцраcият едяряк, бу китабы да щямин адамын язиз хатирясиня итщаф 
едир. 

Атасынын дилийля йаздыьы «Ата мящяббяти» шеириндя ата-
ананын цмумиййятля, бцтцн гощумларын бу итэийля, бу вахтсыз 
юлцмля щеч cцр барыша билмямяляри, тясирли мисраларла нязяря 
чатдырылыр. Бу шеирин ясас мяьзи ондан ибарятдир ки, Йараданын 
йаздыьыны щеч ким поза билмяз. Ата имканлы ола-ола, щяр кяся 
кюмяк ялини узада билдийи щалда, юз истякли баласыны бу амансыз 
юлцмцн пянcясиндян хилас едя билмир вя аcы эюз йашы ахытмагдан 
башга ялиндян щеч ня эялмир.   
 
                   

Вахтсыз юлцм эялди, вермяди аман, 
                      Йохдур ихтийары йазаны позан. 
                      Кюмяк едя билмир, имканлы атан, 
                      Илащидян гисмят белядир, оьул! 
                      Шащвяляд дайын да, аcиздир оьул! 

 
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Шащвяляд Ялийев кари-

катурачы-ряссам кими дя таныныр.  Буна эюря дя кянарда гала 
билмязди сон вахтлар чякдийи карикатуралары да бу китаба дахил 
едиб. Щямин карикатураларда мцяллиф эцндялик щяйатымызда баш 
верян ейбяcярликляри, чатышмайан cящятляри эюстярир вя тянгид 
атяшиня тутур. Онун карикатураларында мараглы cящятлярдян бири 
дя будур ки, о мювзунун мащиййятини  шеирля ифадя едир. Бу да 
сянят аляминдя чох тягдирялайиг бир ифадя васитясидир. Мясялян, 
онун «Аиля» адлы карикатурасында арвад яриня  дейиняряк онун 
щярякятиня юз етиразыны беля билдирир: 

«А киши, сян йаза-йаза галырсан дала, 
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Тай-тушларын сата-сата кечир габаьа». 
Доьрудан да, бу карикатурайа бахан щяр бир адам 

црякдян эцлцр. Щеч шцбщясиз, бу эцлцш дцшцндцрцcц эцлцшдцр вя 
щамынын  диггятини cялб едир. 

Парлаг истедады иля танынан, сянятин мцхтялиф нюв вя 
ъанрларында йаздыьы нцмунялярля зювг охшайан Шащвяляд 
Ялийевин бу китабына йаздыьым он сюздя бир даща хатырлатмаг 
истяйирям: дцнйа йахшыларындыр. Дцнйа яхлаги фязилятляр алямини 
юз иши, ямялляри иля зянэинляшдирян инсанларындыр. Вятянсевярлик, 
щагг иши уьрунда cясарятлилик, доьручулуг, дцзлцк вя с. 
кейфиййятлярля танынанларындыр. Ябяс дейил ки, бизим ерадан яввял 
йашайыб йарадан вя мяшщур «Катарсис» нязяриййясинин (инcясянят 
васитясиля мяняви  паклашманын) баниси кими етик-естетик фикирляр 
тарихиндя юзцня фяхри йер тутан гядим йунан философу Аристотел 
инсанлары яхлаги тязилятляр дцнйасынын сакинляри  олмаьа чаьырырды. 
О, дейирди ки, мцхтялиф гябилдян олан инсанлары мянян уcалдан 
яхлаги фязилятляр ики cцрдцр. Аристотел бу фикря бир гядяр дя 
айдынлыг эятиряряк биринcи група cясарят, cомярдлик, доьручулуг, 
цряйи ачыглыг, нязакятлилик, мящяббят, ядалят вя достлуьу, икинcи 
група ися елм, инcясянят, аьыл вя мцдриклийи аид едирди.  

Аристотел инсанла – инсанлыгла баьлы олан фязилятлярля йа-
нашы рязалятляр, гябащятляр щаггында да йадда галан фикирляр 
сюйлямиш, мцвафиг тяснифат апармышдыр. Онун фикринcя фязилят кими 
гябащят дя анаданэялмя, фитри  дейилдир. Щеч кяс анадан рязил, 
чиркин кейфиййятлярля доьулмур. Фязилят кими гябащят дя щяйатда  
газанылыр. Онун фикринcя хяйанят, горхаглыг, сатгынлыг, 
аcэюзлцлцк, хясислик, ловьалыг, тякяббцрлцлцк, пахыллыг кими мянфи 
– инсаны алчалдан кейфиййятляр щяйатда, щяр ишдя орта щядди 
тапмамаг нятиcясиндя баш верир.  

Бяли, бу эцн фярящ вя ифтихарла етираф етмялийик ки, сянят 
аляминдя бюйцк сяй вя язмля чалышан Шащвяляд Ялийев йаз-
дыгларыны – йаратдыгларыны яхлаги фязилятлярин даща эениш вцсят 
алмасына, цлвиййятин тянтянясиня истигамятляндирмишдир. Иннанырыг 
ки, о бу  идеалла щяля бундан сонра да бюйцк  щявясля йазыб-
йарадаcагдыр. Уьур олсун!.. 
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                                                                              ВИДАДИ 
ХЯЛИЛОВ, 

                         педагоэика  цзря  елмляр  доктору, 
              профессор, Педагоъи  вя  Сосиал  Елмляр 

              Академийасынын щягиги цзвц, Азярбайcан 
              Республикасынын ямякдар мцяллими 
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I HİSSƏ 

 
Ələmdar Rusiyadan təcrid ediləndən sonra öz doğ-

ma vətənində də, özünə yer tapa bilmədiyindən Avropa 
ölkələrinə səfər etmək fikrində idi.  

O, dostları ilə bir məclisdə iştirak edirdi. Məclisdə 

dostlarından birinin ailəsində baş verən faciəni eşidəndə 

dəli olmaq dərəcəsinə çatmışdı: - “Ürək dostu olan, belə 
bir adamın evində faciə baş versin, siz də burda yeyib-
içirsiz,” – deyə o, məclisdəki dostlarına ağzına gələni de-

mişdi və hadisənin təfsilatını onlardan soruşmuşdu.  
Fikirləşirdi ki, ilahi, belə bir hadisə öz doğma vətə-

nində baş verirsə, indi gör xaricdə nələr baş verir? Mən 

külbaş da hələ xaricə səfər etmək istəyirdim. Ona görə də 
o, hələlik xaricə getmək səfərini təxirə salmışdı. Sonralar, 
nə səbəbdən xaricə getmək fikrinə düşsə, onu heç kim 

deyə bilməzdi.  

Hadisənin baş vermə səbəbini o, yaxşı bilirdi. Bi-
lirdi ki, bütün bu kimi neqativ, xoşa gəlməz hallar bila-
vasitə xaricdən bizim ölkəyə ayaq açır və gənclərimizin 
mənəviyyatını pozur. Bunu o, yaxşı bilirdi. Bəs, bunun 

qarşısını necə almaq lazımdır ki, gənclərimiz pis yola düş-
məsin, pozulmasın?!  

Bax, bunun səbəbini o, açıqlaya bilmirdi. Belə zi-
yanverici virusların xaricdən ölkəmizə daxil olmasını, düş-

mənlərimiz tərəfindən gənclərimizin mənəviyyatına, milli 
adət-ənənəmizə yönəldilən bir təxribat olduğunu o yaxşı 
bilirdi. 

Bəs necə etmək lazımdır ki, gənclərimiz narkoma-
niyaya, parnoqrafik filmlərə və s. bu kimi pozğun işlərə 
aludə olmasınlar.  
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Bu məsələ, onu bir vətəndaş kimi, xalqını, torpağı-
nı sevən bir insan kimi, narahat edirdi.  

Ölkədə xəstəliklər baş alıb gedir, apteklərdə növ-
bələr düzülürdü. Narkomaniyaya qurşanan bu cür gənc-

lərlə gələcəkdə nəsil artırmaqmı olar? 
Bütün bunları fikirləşən Ələmdar, ağlını itirmək 

dərəcəsinə çatmışdı və üstəlik dostunun ailəsində baş ve-
rən faciə də onu lap sarsıtmışdı və bu hadisə sanki dostu-

nun başına deyil, bilavasitə, onun başına gəlib.  

Dostunun ailəsində baş verən hadisənin yenidən 
onun yadına düşməsi, onu qəm dəryasına qərq etdi. Və o, 
özünü saxlaya bilməyərək ağlamağa başladı. Hadisənin 

təfsilatını və baş vermə səbəbini qoy oxucular da bilsin. 
Hadisə belə baş vermişdi. 

Ələmdarın dostu Fateh, şəhərdə tanınmış memar-
lardan biri idi. O, demək olar ki, çox varlı adamlara, bərk-

gedən, imkanlı, yəni pula pul deməyən tanınmış şəxsiy-
yətlərə villalar tikirdi. Tikdiyi villaların sayı-hesabı yox idi. 

Fatehi evdə tapmaq olmurdu. O, səhər tezdən işə 
gedər və bir də gecə yarısı evə qayıdardı. Ailəli idi, iki öv-

ladı vardı. Böyüyü qız – adı İradə, on beş yaşında, kiçiyi 
isə oğlan uşağı – Şəhriyar idi. Şəhriyarın isə beş yaşı 
vardı.  

Fateh sevib-sevildiyi bir qızla ailə həyatı qurmuşdu 

və çox xoşbəxt yaşayırdı.  
Arvadı Esmira xanım pedaqoji universitetini bitir-

mişdi. Sinif müəlliməsi idi. Fatehlə ailə qurub, uşaqları 

dünyaya gələn günə qədər o, orta məktəbdə müəllimə iş-
ləmişdi. 

Sonradan Fateh Esmira xanımı işləməyə qoymadı 
və bu haqda ona öz fikrini belə bildirmişdi:  

- Esi, əgər sən uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olsan, 
məni çox sevindirərsən. Çünki mənim vaxtım olmur 
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onlarla məşğul olmağa, səhər gedirəm, axşam gəlirəm. 

Bütün məsuliyyət sənin üstünə düşür. Evin maddi prob-
lemlərindən narahat olma, onlar mənim boynuma. Sən 
ancaq uşaqlara bax! 

Ərlə-arvad arasında söhbət beləcə də tamamlan-
mışdı. İnsafən desək, Esmira xanım Fatehə layiqli bir 
həyat yoldaşı idi. Fatehin arvad tərəfdən demək olar ki, 
bəxti gətirmişdi. Esmira xanım çox ağıllı, qanacaqlı, məri-

fətli bir qadın idi. Evdə bir çatışmayan cəhət olanda, o, 

heç vaxt qanqaraçılıq yaratmazdı: “Ay bu şey evdə yoxdur, 
sənə demişdim, niyə almamısan? Ay evə gec gəlmisən, bu 
nə vaxtın gəlməyidir? Uşaqlar artıq yığıb məni boğaza, mən 

daha baxa bilmirəm, indi də sən bax, ay sən məni özünə 
arvad yox, qulluqçu gətirmisən” və s. və s. Bütün bu kimi 
tənələrdən Fateh uzaq idi və ona görə də, özünü xoşbəxt 
sayırdı.   

Fateh arvadına müəyyən bir iş barəsində məsləhət 
edib deyəndə, Esmira xanımın cavabı ona belə olardı: 
“Fateh, sən necə məsləhət bilirsən, qoy elə də olsun”.  

Bəs, bu cür xoşbəxt, mehriban yaşayan ailəyə niyə 

bəla düçar oldu? Niyə bu ailə dağıldı, məhv oldu? Bax, bu 
yerdə ataların gözəl bir misalı yada düşür: “Həyatda 
mərdimazar olmasa, yaşamağa nə var ki?” Ona görə də 
Allah belə mərdimazarlardan bütün insanları uzaq eləsin, 

onları qorusun və şəfa versin! 
Fatehin qızı İradə doqquzuncu sinifdə oxuyurdu. 

Çox gözəgəlimli bir qız idi. Uzun hörükləri, cazibəli sifəti, 

gözəl qaməti, boy-buxunu hamını heyran qoyurdu. Yol ilə 
gedəndə elə bir adam olmazdı ki, ona tamaşa etməsin. 
Anası qızı tərəfindən çox narahat idi. Hər dəfə onu mək-
təbə yola salanda Allaha yalvarırdı: “İlahi, sən qızımı pis 

niyyətli adamlardan, bədnəzərdən uzaq elə, onu xata-
bəladan hifz elə”. Həssas qəlbli ana həmişə narahat idi. O, 
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bütün uşaqlara Allahdan xoşbəxtlik arzulayırdı, o cüm-

lədən öz balalarınada. 
İradə, şəhərin mərkəzində yerləşən nümunəvi bir 

məktəbdə oxuyurdu. Bu məktəbi tanınmış, məşhur adam-

lar bitirmişdi və indi də onların övladları bu məktəbdə oxu-
yurdu. İradənin oxuduğu sinifdə iyirmi beş şagird vardı və 
hamısı da imkanlı ailələrdən idilər. Təkcə İradə onlardan 
fərqlənirdi. Atası Fateh vəzifəli şəxslərlə ünsiyyətdə oldu-

ğundan, onların köməyi ilə qızını da bu məktəbə düzəlt-

mişdi. Oxuyan uşaqların çoxunun valideynləri öz uşaqları-
nı məktəbə maşınla aparıb gətirirdilər. Bu uşaqların varlı, 
vəzifəli şəxslərin uşaqları olmasına baxmayaraq, dərsə 

davamiyyəti, oxumaqları da yaxşı idi.  
Ancaq bunlardan heç biri İradəyə çatmazdı. İradə 

hamıdan üstün idi. O, məktəbin ictimai işlərində, məktəb 
olimpiadalarında iştirak edir, həmişə birinci yer tutardı, 
dərs əlaçısı idi. O, sinifdə heç kimlə ünsiyyətdə olmazdı və 
işi-peşəsi ancaq dərs oxumaq idi. Sinifdə ancaq Naza 

(Nazənin) adında bir qızla dostluq edirdi. Bu qız onların 
qonşusu idi.  

Naza çox imkanlı bir şəxsin qızı idi. Onların villasını 
İradənin atası Fateh tikdirmişdi və ona görə də onlar 
ailəvi dost idilər.  

İradə Naza ilə məktəbə bir gedib, bir gələrdi. Onlar 

bir-birinə çox yaxın rəfiqə idilər və aralarında heç bir gizli 
söz, sirr yox idi. Hərdən Naza ona bəzi şeylərdən, komp-
yuterdə internetə girib, erotik, parnoqrafik şəkillərə bax-

mağından və s. danışanda o, təəccüblə ona baxardı, onun 
danışığına inanmazdı və tez soruşardı:  

- Naza, sən nə danışırsan? Yəni doğrudan da 
kompyuterdə belə şeylərə baxırlar? Bu ki, dəhşətdir. Val-

lah sənin dediklərin mənə yuxu kimi gəlir. Sən nə danışır-
san, ay qız? 
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- Ey, İra, İra, biz hələ heç nə bilmirik. Həyatda elə 

şeylər baş verir ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Biz, demək 
olar ki, yatmışıq, yuxudayıq. Sənin xəbərin var, bizim si-
nifin bəzi qızlarından? Onlar internetdə nələrə baxırlar? 

Onları da yoldan çıxaran Qarikdir. Onlarla Qarik bir yerdə 
erotik, parnoqrafik filmlərə baxıblar. Təsəvvür edirsənmi 
bu nə deməkdir?  

Necə? – deyə, İradə təəccüblə ona baxıb, əlləri ilə 

üzünü tutdu – Sən nə danışırsan, ay qız? Dəli olmusan, 

nədi? Adam belə şeylərə baxar? Özü də qız xeylağı, 
oğlanla bir yerdə, belə biədəb filmlərə baxsın? Allah sən 
saxla, bu necə sözlərdi mən eşidirəm. 

Naza dilləndi: 
- Əvvəl mən də inanmadım, mənə Toma (Tamara) 

deyəndən sonra inandım. Toma deyir ki, Qarikin ad gü-
nündə Gülya, mən, Azik bir yerdə belə filmə baxmışıq. 

Xaricilərin çəkdiyi bu filmdə bir qız iki oğlanla anadangəl-
mə lüt, bir-biri ilə cürbəcür oyunlardan çıxırdılar.  

Naza İradəyə baxanda, onun sifətinin rəngi kağız 
kimi ağappaq ağarmışdı və key kimi ona baxırdı. Naza 

davam etdi: - Sən demə, Qarik çoxdan belə işlərlə məşğul 
imiş. Onun hətta parnoqrafik filmlərdən ibarət diski də 
vardır. Ona nə var ki, atası nazir müavini, anası Ali mək-
təbdə professor. Onlar gündə xaricdə ezamiyyətdə olurlar, 

evdə tək qalan Qarik də cürbəcür oyunlardan çıxır. 
Qızlar artıq evə çatmışdılar. İradə çox narahat idi. 

Nazanın danışdığı sözlər onun yadından çıxmırdı. Key 

kimi olmuşdu. Heç bir işlə məşğul ola bilmirdi, heç kitab 
da oxumurdu. Kitab əlinə alan kimi, Nazənin dedikləri o 
dəqiqə onun yadına düşürdü. Belə xoşagəlməz hissləri ba-
şından çıxara bilmirdi. Bir sözlə, həmin gün İradə dərs-

lərinə hazırlaşa bilmədi. Məktəbdə də, dərsdə də çox pə-
rişan idi. Hətta, tarix dərsində yaxşı cavab verə bilməmə-
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si, hamını təəccübləndirdi. Müəllimlər onun 

xəstələndiyini zənn etdilər. Çünki, İradə hara, dərs 
bilməmək hara? Xülasə, bu yeniyetmə qızda birdən-birə 
dəyişikliyin baş verməsini onun yaşı ilə də 

əlaqələndirmək olardı. Bütün bunlara baxmayaraq, İradə, 
özündə güc toplayıb, pis fikirləri özündən rədd etdi və söz 
verdi ki, bir də belə mənasız sözlərə qulaq asmasın.  

O, iradəsini toplayıb yenə də əvvəlki həyata qayıtdı 
və dərsləri ilə müntəzəm məşğul olmağa başladı. Onda 

baş verən dəyişikliyi anası hiss etmişdi. Hətta ondan bu 
haqda soruşmuşdu da. Ancaq İradə anasına:  “Başım 
ağrayır, anacan” – deməklə anasını inandıra bilmişdi. Həs-

sas qəlbli ana bilirdi ki, qızı nəyi isə ondan gizlədir. 
Sonradan İradənin doğrudan da, əvvəlki qaydada öz dərs-
ləri ilə məşğul olması, ananı sevindirmişdi və o, qızına 
inanmışdı.  

İradə, artıq doqquzuncu sinfi bitirmək üzrə idi. Bir 
neçə gündən sonra dərsləri başa vurub, imtahanlara 

hazırlaşacaqdı. Dərsləri həmişəki kimi əla qiymətlərlə ba-
şa vurmuşdu.  

Bu gün, İradənin də əhval-ruhiyyəsi çox yaxşı idi. 
Təkcə İradə deyil, bütün sinif uşaqları şənlənir, deyib-gü-
lürdülər. Çünki, bu gün artıq dərs qurtarmışdı, imtahanlar 
başlayacaqdı. Doqquzuncu sinif də arxada qaldı, onlar 

imtahanlardan sonra yay tətilinə çıxacaq və istədiyi yer-
lərdə istirahət edəcəkdilər. Hamı deyib-gülüb, sevinirdi. 
Bu zaman sinif yoldaşlarından Toma, İradə ilə Nazaya 

yaxınlaşdı və onlara dedi: 
- Qızlar, gəlsənə bizə gedək, ata-anam işdədir, gec 

gələrlər, bir az şənlənərik, sonra sizi evə yola salaram.       
Bu təklif qızların ürəyindən oldu. Ancaq, İradə get-

mək istəmədi. Naza onu dilə tutub razı saldı. Onlar küçə-
yə çıxdı. Toma bir taksi saxlatdırdı, taksiyə minib yola 
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düşdülər. Bir az gedəndən sonra, taksi nəhəng bir villanın 

qabağında dayandı. Dörd mərtəbədən ibarət olan bu nə-
həng evi görəndə, İradənin ağzı açıla qaldı. Ürəyindən ke-
çirtdi: “Bu boyda da ev olar?” O, rəfiqəsi Nazagildə çox 

olmuşdu, onların da evi böyük idi, ancaq belə nəhəng de-
yildi. - Bir də axı, bu boyda ev nəyə lazımdır? Hələ bunun 
içini bəzəmək, otaqlarını əşyalarla doldurmaq lazım 
gələcək. Bunun silib-süpürməyi, təmizləməyi var. İlahi, 

gör buna nə qədər xərc çəkilib? Gör, həyatda necə baca-

rıqlı, pullu, varlı insanlar var? Allah, daha da artıq eləsin – 
deyə, İradə ürəyindən keçirtdi. 

Onlar nəhəng darvazadan içəri keçib, gül-çiçəklə 

əhatə olunmuş həyətə girdilər. Həyətin səliqə-səhmanı, 
təmizliyi İradəni valeh etdi. İstər-istəməz ürəyindən ke-
çirtdi: “İlahi, gör necə şəraitdə yaşayanlar var, mən öm-
rümdə belə gül-çiçək, yaşıllıqlar görməmişəm”. Digər tə-

rəfdən anasının ona dediyi sözlər yadına düşdü: “Qızım, 
yadında yaxşı saxla, xoşbəxtlik heç vaxt var-dövlətlə 

ölçülmür. Xoşbəxtlik, sağlam olmaqda, mehribançılıqda, 
halallıqla yaşayan ailələrdə olur...” 

Qızlar həyətdən evə doğru gedəndə, güllərə, 
ağaclara su verən qoca bağban onları salamladı və yenə də 
öz işi ilə məşğul olmağa başladı. Qızlar villaya daxil olub, 
lift ilə dördüncü mərtəbəyə qalxdılar. Otaqların sayı- 
hesabı yox idi. Tomanın otağından dəniz görsənirdi. Belə 
varlı adamların evi, adətən dəniz kənarında tikilir. Naza-
gilin evindən də dəniz görsənirdi.  

İradə dənizə baxaraq xəyala dalmışdı. Fikirləşirdi 
ki, bu boyda villanı görəsən necə tikiblər? Gör, buna nə 
qədər vəsait sərf olunub? Bu qədər pulu görəsən, hardan 
qazanmaq olar? Var da, var, belə bacarıqlı insanlar, ba-

carıqlı, pulu qazanmaq yollarını bilənlər, halal olsun belə 
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insanlara. İradə həmişə belə insanlara qibtə edərdi və 

onların bacarığına sevinərdi.  
İradənin fikrə getdiyini görən Toma, məsələnin nə 

yerdə olduğunu başa düşərək ona yaxınlaşdı: 
- İra, yaman fikrə getmisən? Bizim bu ev ki var ha, 

əgər sən Qarikgilin evini görsən, onun yanında heç nədi. 
Qarikgilin evi o qədər böyükdü ki, bizim ev onun içinə 
girər. Atası gör necə ev tikdirib. Bir də ki, niyə təəccüblə-

nirsən? Bizim evləri sənin atan tikib də! Eşitməmisən 

atandan? Evdə deməyib?    
İradə indi başa düşdü ki, - yazıq atam niyə evə gec 

gəlirdi? Sən demə, o, belə nəhəng evləri tikirmiş. Bu boy-

da evin öhdəsindən gəlmək məgər asan məsələdi? Onun 
atasına məhəbbəti birə-beş artdı və hətta qürrələndi də. 
Öz ürəyində sanki rəfiqələrinə deyirdi: - Mənim atam, si-
zin atanız kimi varlı olmasa da, gör necə bacarıqlı me-

mardır. Bu boyda şəhərdə ondan yaxşısı yoxdur. Gör necə 
evlər tikib? Əhsən atama, öpürəm səni, ata! 

Bu vaxt, Toma kompyuterə disk qoydu. Əcnəbi 
müğənninin əcayib, xırıltılı səsi ətrafa yayıldı. Qızlar rəqsə 

başladılar. Qulluqçu isə lazım olan hər şeyi stolun üstünə 
qoyub getdi. 

Toma stəkanlara xaricdən gətirilən şampan şəra-
bını süzdü. Stəkanı İradəyə vermək istəyəndə o, təəccüblə 
ona baxdı və: - Ay qız, bu nədi? Mən indiyəcən belə şeylər 
içməmişəm! – deyib, İradə ona öz etirazını bildirdi.  

Toma təəccübləndi: 

- Doğrudan sən indiyəcən içməmisən? 
- Əlbəttə yox, siz nə danışırsınız, içmək nədir, 

atam məni öldürər. 

Qızlar ona baxıb gülüşdülər.  
- Gör nə avam qızdır – dedilər və daha bərkdən 

gülməyə başladılar. Toma bir dəqiqə deyib, kompyuterə 



 

Аиля фаcияси 

 21  

yaxınlaşdı. Ora erotik bir disk qoydu. Ekranda cavan oğlan 

və qızların yarıçılpaq formada rəqs etdikləri görsəndi. 
Toma da onlar kimi öz əndamının əzələlərini hərəkət 
etdirməklə rəqs etdirməyə başladı. Nazənin də ona 

qoşuldu. İradəyə nə qədər dedilər, o, bacarmıram dedi və 
rəqs etmədi və öz iradını da onlara bildirdi:  

- Belə rəqslər nəyə lazımdır axı, ayıb deyil? Bir də 
ki, öz rəqslərimizə nə gəlib?  

Toma dedi:  

- İra, mən sənə hörmət olaraq kompyuterə erotik 
disk qoydum, gələn dəfə Qarikdən bir parnoqrafik disk 

alıb sənin üçün qoyaram, onda bilərsən həyatda nələr var! 
İradə isə, xəyala dalaraq onun sözlərini eşitmirdi, 

öz aləmində idi və dənizə baxırdı. Dəniz də öz təlatümlü 
dalğaları ilə sanki, qızlara qoşulub onlarla rəqs edirdi. 

İradə üçün qızların rəqsi yox, dənizin rəqsi çox maraqlı idi. 
O, dalğaların rəqsinə baxanda mənən sakitləşirdi. 

Artıq evə getməyin vaxtı çatmışdı. İradə və Naza 

Toma ilə sağollaşıb evə yola düşdülər. Nazəninin əhval-

ruhiyyəsi yaxşı idi, deyib-gülürdü. İradə isə fikirli görünür-
dü, heç eyni açılmırdı.  

Anası qızının üzündən o dəqiqə hiss etdi ki, nə isə 

olub, o çox qəmli görsənir. Ona görə də tez soruşdu: 
- Qızım, necəsən? Dərs qurtardı? 
- Bir dərs oldu, ana! 
- Bəs, indiyəcən harda idin, mənim balam? 

- Tomagilə getmişdik, ana, o bizi evlərinə dəvət et-

di, bir az rəqs edib, qayıtdıq.  
- Bəs, qanın niyə qaradır? Nə isə olub?  
- Heç nə olmayıb, ana, bir az yorulmuşam – deyib, 

otağa keçdi.   
İradəgilin evi çox da böyük, dəbdəbəli olmasa da, 

ancaq hər cür şəraiti vardı. Üç otaqdan ibarət olan bu evin 



 

Шащвяляд Ялийев 

 22  

səliqə-səhmanı, təmizliyi adamın ürəyini açırdı. Atası 
Fateh, heç vaxt var-dövlət hərisi olmamışdı. O, bəzi insan-
lar kimi bəhsə girib, pul yığsın, bahalı maşın alsın, villa 
tikdirsin və s. belə işlərdən uzaq idi. Nə qazanırdısa, ona 

da qane olan bir insan idi. O, evə lazım olan hər şəraiti 
ailəsi üçün yaratmışdı və ailəsi də ondan çox razı idi. 
Artıq ona heç nə lazım deyildi.  

İradə, xəyalpərəst və nikbin bir qız idi. O, ağlı kə-

səndən valideynlərinin, ələlxüsus da anasının tərbiyəsi ilə 

böyüyüb boya-başa çatmışdı. O, heç vaxt valideynlərindən 
icazəsiz bir iş görməzdi. Ata-ana tərbiyəsi görmüş bir qız 
idi. Rəfiqələrinin belə hərəkəti, ona pis təsir etmişdi: 

“Niyə axı, qızlarımız Avropa ölkələrindən yaxşı əməlləri 
yox, pis vərdişlərə yiyələnirlər. Bu necə rəqs idi, onlar 
edirdilər,hələ üstəlik içki də içirdilər. Məgər bizim dini-
mizdə, adət-ənənəmizdə cavan qızların belə açıq-saçıq 

geyinib rəqs etməsinə, içki içməsinə icazə verilirmi? Niyə 
gənclərimiz başqa ölkələrin pozğun gənclərinə özlərini 

oxşatmaq istəyirlər? Niyə, əsrin bəlası olan narkomaniya-
ya meyl artıb? Kompyuterdən sənə lazım olan elmi, biliyi 

öyrənmək əvəzinə, başqa saytlarda sənin nə işin var? 
Dünyada kompyuterləşmə inkişafdadır, bu o demək deyil 
ki, gənclərimiz səhərdən-axşamacan cürbəcür oyunlara, 
erotik, pornoqrafik filmlərə baxsınlar? O gün rəfiqələrimin 

elədikləri hərəkətlər hələ də yadımdan çıxmır. 
Xəcalətdən ata-anamın üzünə baxa bilmirəm”. 

Ona görə də, İradə özünə söz verdi ki, bir də belə 

hərəkətlərə yol verməsin və rəfiqələrini də bu yoldan çə-
kindirsin. Bu fikirlərdən sonra o, bir az rahatlaşdı. 
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           İradə artıq imtahanları əla qiymətlərlə başa vurub, 

doqquzuncu sinfi bitirmişdi. Yay tətilinin başlanmasına 
baxmayaraq, o, evdən bayıra çıxmırdı. Ancaq ev işlərində 
anasına kömək edir, boş vaxtlarında isə mütaliə ilə məş-

ğul olurdu. Əlinə keçən hər bir kitabı acgözlüklə oxu-
yurdu. Evdə atasının kompyuteri vardı. O, kompyuteri əla 
bilirdi, ancaq ona lazım olan saytlara girirdi, başqa yad 
saytlarla işi yox idi. Rəfiqələrinin dediyi kimi, internetdə 

bəzi pozğun, ona lazım olmayan saytlara girməzdi. 

Onunku ancaq, təzə kitabları axtarıb tapmaq, dərs və-
saitlərindən istifadə etmək lazım olanda kompyuteri işə 
salırdı. Bəzi qızlar kimi, oğlanlarla tanış olmaq, erotik, 

pornoqrafik proqramlara baxmaq və s. bu kimi saytlar onu 
maraqlandırmırdı.  

Bir dəfə onlara gələn Nazənin, İradə ilə birlikdə 
onların kompyuterində internetə girərək, erotik filmlərə 

baxmaq istədi. Nə qədər çalışdısa, alınmadı, təəccüblə 
İradəyə baxdı. İradə çiyinlərini çəkdi və bilmirəm dedi. 

Sonradan məlum oldu ki, atası bu cür tərbiyəsiz saytları 
kompyuterdə ləğv edib ki, uşaqların tərbiyəsi pozulmasın. 

Atasının bu hərəkəti İradəni sevindirmişdi. O, atasının 
uzaqgörənliyinə heyran olub, ona qarşı məhəbbəti daha 
da artmışdı.  

İradə o vaxtdan özünə necə söz vermişdisə, eləcədə 

öz sözünə əməl edib, heç bir kənar yerlərə getməmişdi. 
Rəfiqələri dəfələrlə zəng edib onu dilə tutub ad gününə, 
şəhərə gəzməyə və s. yerlərə aparmaq istədikdə o, hər 

dəfə bir bəhanə ilə boyun qaçırdardı. Hətta onun 
anasından da icazə almışdılar, o yenə də getməmişdi. 
Onun ağıllı, dərrakəli, mərifətli bir qız olması hər yerə ya-
yılmışdı. Baxmayaraq, onun on altı yaşı vardı, bəzən ana-

sına atmacalar atanlar da olurdu. Lakin anası razılaşmırdı: 
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“Mənim qızım hələ balacadır, onun ərə getmək vaxtı 
deyil. O hələ oxumalıdır, atası da bu fikirdədir...” 

 
*** 

Artıq yay tətili qurtarmaq üzrə idi. İradə tezliklə 
dərslərin başlanmasını səbirsizliklə gözləyirdi.  

Bir gün Nazənin İradəgilə gəldi. O, ən yaxın qonşu 
olduğundan İradəgilə tez-tez gəlirdi. Ancaq İradə onlara 
getməzdi. Xoşlamırdı ora-bura getməyi. Hətta öz qohum-

larının evinə də getmirdi. 

Nazənin, Esmira xanımdan xahiş etdi ki, İradənin 
bu axşam onunla qalmağına icazə versin. O, Esmira xa-
nıma yalvarmağa başladı:  

- Esmira xala, nə olar qoy bu axşam İradə mənimlə 
qalsın. Ata-anam rayona toya gedib, mən qulluqçu ilə 
qalıram, istəyirəm o da mənimlə qalsın. 

Esmira xanım, tərəddüd içində qaldı, bilmirdi icazə 

versin, ya yox. Bir tərəfdən bunlarla, çoxdan qonşu idilər, 

bir-birini yaxşı tanıyırdılar və demək olar ki, bir evli kimi 
idilər. Digər tərəfdən, Fateh evdə yox idi, onunla məslə-
hətləşməmiş icazə vermək istəmirdi. Qalmışdı iki od ara-

sında, nə etsin? Bir tərəfdən də baxanda burda qəbahətli 
bir şey görmürdü. Tanıdığı, öz qızı qədər xətrini istədiyi 
bir adam onun qapısına gəlib, qızının onunla qalmağına 
icazə istəyirdi. Burda axı, pis bir səbəb görmürdü. Qul-

luqçu da onlarla bir yerdə qalacaqdı. Ona görə də o, bir az 
fikirləşəndən sonra icazə verdi. İradə isə könülsüz idi, 

getmək istəmirdi. Bir halda, anası öz razılığını vermişdi o 
nə edə bilərdi? Onlar bir yerdə evdən çıxdılar. İradə, Na-

zəninlə çoxdan idi, görüşmürdü.  
Tomagilin evində olan vaxtdan indiyəcən, bir-iki 

dəfə ötəri görüşmüşdülər. İradə ondan incimişdi. Nazənin 
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isə vecinə deyildi. O, İradənin qolundan tutub, sevinə-se-

vinə onu öz evlərinə tərəf aparmağa başladı.  
Onlar həyətə daxil olub, villanın üçüncü mərtəbəsi-

nə qalxıb, otağa girdilər. Naza ona yer göstərdi, oturdular. 

Bir az keçmişdi Naza ayağa qalxıb mətbəxə keçdi. O, 
qulluqçunu evə buraxdıqdan sonra əlində iki stəkan çay 
içəri girdi. O, çayı İradənin qabağına qoyub, yalvarıcı göz-
lərlə ona baxmağa başladı. İradə soruşdu: 

- Nə olub, Naza? Niyə mənə elə baxırsan? 

- İra, qurban olum, sən mənə kömək etməlisən. 
Daha mən dözə bilmirəm. Bu şansı mən çoxdan gözləyir-
dim, indi vaxtı gəlib çatıb!     

İradə təəccüblə ona baxdı: 
- Nə olub axı? Sən elə danışırsan məni lap qor-

xutdun. Elə bil, nə isə ağır bir hadisə baş verib, məndən 
gizlədirsən. De görüm, nəyə dözmürsən? 

Nazənin ona lap yaxınlaşdı. Sanki kimsə onların 
danışığını eşidəcək deyə, pıçıltı ilə danışmağa başladı.       

- Bilirsən İra, səninlə Tomagildə olmuşduq ha, ora-
da diskə baxdıq, indi icazə versən o diskə bir də baxardıq.  

İradə həmin günü yadına saldı, oğlan və qızların 
oyununda elə bir qəbahətli şeyin olduğunu görməmişdi. 
Ancaq ona təsir edən o olmuşdu ki, niyə gənclərimiz belə 
oyunlara aludə olub? O, hər vəchlə istəmişdi onları bu yol-

dan çəkindirsin. Bu qız niyə belə danışır? Ona görə də 
İradə soruşdu: 

- Nazənin, mən başa düşmürəm sən niyə həyə-

canlısan? Axı, sənə kim mane olur diskə baxmağa? Məni 
deyirsən? 

- Yox, İra, mən demək istəyirəm ki, əgər sən icazə 
versən qoy Toma da gəlsin, biz bir yerdə baxaq.  

İradə dilləndi: 
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- Mən səninləyəm də, mənimlə bir yerdə baxanda 

nə olar? Elə gərək Toma da gəlsin?  
Naza bir az fikirləşəndən sonra dedi: 
- Bilirsən, İra, məndə axı disk yoxdur, onu Toma 

gətirməlidir, əgər sən icazə versən, ona deyərəm diski gə-
tirər. Nə olar icazə verdə?.. 

İradə çətin vəziyyətə düşdü. O, istəmirdi Toma 
gəlsin. Çünki onun hərəkətləri, içkiyə meyilliyi onun heç 

xoşuna gəlməmişdi. Ona görə də icazə vermək istəmirdi. 

Ancaq Nazanın ona yalvarmağı onun ürəyini yumşaltdı. 
Fikirləşdi ki, eyb etməz qoy deyim gəlsin, bəlkə mənim 
təsirim oldu, onları bu yoldan çəkindirməyə. Və Nazəninə 
dedi: 

- Yaxşı, mən icazə verirəm, qoy gəlsin, ancaq bir 
şərtlə, keçən dəfəki kimi içki söhbəti olmamalıdır ha! 

Əgər xoşuma gəlməyən bir hərəkəti sizdən görsəm, mən-
dən inciməyin ata-ananıza deyəcəyəm. Eşitdin! 

Nazənin sevinərək İradənin o üzündən, bu üzündən 

öpüb qonşu otağa qaçdı. Bir az keçmişdi qayıtdı və 

İradəyə dedi: 
- Tomaya zəng etdim, o indilərdə gələcək.  
İradə isə televizora baxırdı. Bir az keçmişdi qapının 

zəngi çalındı. Nazənin qaça-qaça gedib qapını açdı. İçəri 
təkcə Toma yox, Qarik də daxil oldu. Qariki görəndə 
İradənin rəngi qaçdı və o, bərk əsəbləşdi:  

- Bu avara burda neyləyir? – deyib acıqla Nazaya 

baxdı.  
İradənin bu oğlandan heç xoşu gəlmirdi. Sinifdə 

həmişə onunla mübahisələri olurdu. O da İradənin Naza 
ilə rəfiqə olmasını istəmirdi. Ona görə də heç nədən İra-

dəyə ilişirdi, ona söz atırdı. Elə bil, hardasa ondan kiminsə 
qisasını almaq istəyirdi. Hətta onların mübahisəsinə sinif 
rəhbəri də qarışmışdı. Nazir müavininin oğlu olduğundan 
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səthi yanaşdılar. Ona heç nə etmədilər. O gündən İradənin 

bu tərbiyəsizdən zəhləsi gedirdi və onu Nazagildə 
görəndə, qanı qaraldı.     

Naza İradəyə yaxınlaşdı, onu qucaqlayıb dedi:  

- Qurban olum sənə, İra, əsəbləşmə, Toma ondan 
xahiş edib ki, onu maşınla gətirsin, sonra da evə aparacaq, 
vəssalam! Burda əsəbləşməyə heç nə yoxdur. 

İradə bir az sakitləşdi, ancaq narahatlıq ondan əl 

çəkmirdi.  

Toma və Qarik heç nə olmamış kimi, gülə-gülə İra-
dəyə yaxınlaşdılar və onunla mehriban görüşdülər. Qari-
kin onunla səmimi görüşüb, onu xoş dindirməsi İradəni 

lap təəccübləndirdi. Ürəyi döyünməyə başladı. Bu ava-
ranın hansı yuvanın quşu olduğunu o, yaxşı bilirdi. Bir az 
keçəndən sonra, onlar televizoru söndürüb kompyuteri işə 
saldılar. Tomagildə olduğu kimi əcnəbi müğənninin o 

xırıltılı səsi, yenə də otağa yayıldı... 
 

*** 

Fateh həmişəki kimi yenə evə gec gəldi. Otağa gi-
rəndə arvadının fikirli olduğunu o dəqiqə hiss etdi. Hə-

mişə geç gəldiyinə görə uşaqları yatan görərdi. İndi də 
zənn etdi ki, uşaqlar yatıb, sakitcə soruşdu: 

- Esi, nə var, nə yox? Uşaqlar necədi? 
- Yaxşıdırlar, ancaq İradə evdə yoxdur. 

- Niyə? – deyə Fateh təəccübləndi. 
- Qonşumuz Rəşidin qızı Naza gəlmişdi, məndən 

xahiş etdi ki, ata-anası rayona toya gedib, İradəyə icazə 
verim axşam onunla qalsın. 

Fateh fikrə getdi və ürəyindən keçirtdi ki, arvadı qı-
za  nahaq icazə verib. Ancaq arvadının xasiyyətini yaxşı 
bilirdi. Əgər etirazını bildirsə, arvadı fikrindən səhərə qə-
dər yatmayıb, oyaq qalacaq. Ona görə də ona dedi: 
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- Esi, düz eləmisən icazə vermisən, neçə ilin 

qonşusuyuq, verməsəydin olmazdı, fikir eləmə, yat!  
Fateh arvadına ürək-dirək verdi. Ancaq özü də çox 

narahat idi, səhərə qədər gözünə yuxu getmədi. Hiss 

etmişdi ki, arvadı da yatmayıb. Hər ikisinin ürəyinə nə isə 
dammışdı, narahatçılıq onların səhəri diri gözlə açmağına 
səbəb oldu... 

 
*** 

Naza, Qarik, Toma əcnəbi müğənninin xırıltılı sə-

sinə qulaq asandan sonra Naza kompyuterə erotik disk 
qoydu. Onlar İradədən çəkinərək soyunmayıb, paltarda 
rəqs etməyə başladılar. İradəni də rəqsə dəvət etdilər, nə 

qədər təkid etdilərsə, o, yerindən tərpənmədi. 
Bunu görən Qarik Nazanın qulağına nə isə pıçılda-

dı. Naza İradəyə yaxınlaşdı: 
- İra, gedək mətbəxə, bir az yemək yeyək, sonra 

gəlib rəqs edərik. 

- Sağ ol, Naza, mən hələ heç nə istəmirəm, işta-
ham yoxdur, birazdan yeyərəm, siz gedin. 

- Yaxşı, bir gedib, biraz yeyib-içək, sonra sən gələr-

sən. Onsuz da sən içki içmirsən.  
İçki sözü eşidəndə İradə əsəbləşdi və acıqla ona: 
- Mən sizinlə şərt kəsmişdim ki, içki söhbəti olma-

sın. Siz əgər içsəniz, mən burda qalmaram, çıxıb gedərəm, 

ata-ananıza da deyərəm.  
- Baş üstə, İra! İçmə deyirsən, içmərik. Sən necə 

deyirsən elə də edərik. Və onlar mətbəxə getdilər. Bir az 
keçmişdi onlar geri qayıtdılar. İradə onlara baxdı, sifətlə-

rində bir dəyişiklik hiss etmədi. Naza tez İradəyə yaxın-
laşdı və onun qolundan tutub mətbəxə sarı apardı.  

- İracan, bax bu stolun üstündə hər şey var, nə 
istəyirsən götür ye! Sənin üçün yaxşı çay dəmləmişəm, iç 
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rahatlan. Biz də bir az rəqs edəndən sonra onları evə yola 

salaram, deyib geri qayıtdı. 
İradənin iştahası yox idi, bir-iki tikə əlinə keçəni 

yedi və çay içmək istədi. 

O, stəkana çay süzüb, içə-içə fikirləşirdi: 
- Onlar doğrudan da şampan şərabı içməyiblər. 

İçki butulkasına əl dəyilməyib. Yəni, görəsən, doğrudan 
da onlar mənim sözümə baxıb, içki içməyiblər? Qorxublar 

ki, atalarına deyərəm. Təki düz yola qayıtsınlar, bu məni 

çox sevindirir. Bu fikirnən İradə çayı içib qurtardı. İkinci 
stəkana çay süzüb içmək istəyəndə, səndələdi. Başı gicəl-
ləndi. “Mənə nə oldu belə? Bayaq Naza mənə çay 

vermişdi, heç belə olmadım. Çayı içəndən sonra mənim 
başım niyə gicəllənsin?” Bu fikirnən İradə ayağa qalxmaq 
istədi. Ancaq öz müvazinətini saxlaya bilmirdi. İstəyirdi 
Nazadan öyrənsin ki, bu nə məsələdi, çayı içəndən sonra 

niyə bu vəziyyətə düşdüm? O, ayağa qalxıb səndələyə-
səndələyə qapıya tərəf getməyə başladı. Az qalırdı ağlı 
başından çıxsın, elə zənn edirdi havada uçur. O, güc ilə 
özünü qapıya çatdırdı, onu itələdi. Qapını açıb içəriyə ba-

xanda dəhşətə gəldi. Gözlərini bir-iki dəfə sildi, bəlkə yu-
xu görür? – deyə yenə diqqətlə baxdı. Qarik, Toma, Naza 
üçü də anadangəlmə lüt-üryan bir yerdə rəqs edirdilər. 
Onlar öz aləmində idilər, sanki İradəni görmürdülər. Əgər 

İradənin ayıq vaxtı olsaydı, bu səhnəni görsəydi ürəyi 
partlayardı. Çaya atılmış narkotik maddənin təsirindən o 
elə zənn edirdi ki, bu gördükləri yuxudur. O özünü idarə 

edə bilmirdi. Güclə özünü divana yaxınlaşdırdı, uzanmağı 
ilə özündən getməyi bir oldu... 
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*** 

İradəgilin qonşusunda Bayraməli adında qoca bir 
kişi yaşayırdı. Vaxtı ilə işi, vəzifəsi, yaxşı ailəsi, övladları 
olan bu qoca kişi indi tək, kimsəsiz yaşayırdı. Buna səbəb 
oğlanlarının naxələf çıxmaları olmuşdu. Onlar vaxtı ilə 

atalarının köməyi ilə oxuyub vəzifə sahibi olmuşdular. Elə 
ki, ailə qurdular, var-dövlət sahibi oldular, ana rəhmətə 
gedəndən sonra atanı da saymadılar. Səbəbi də o idi ki, 

arvadları bu kişidən guya iyrənirlər, onun paltarlarını yu-

maq istəmirlər: “Bir sözlə, bu kişiyə biz baxmaq istəmirik, 
ya biz, ya da sənin atan, vəssalam!” – deyib, onların 
qarşısında öz qəti fikirlərini bildirmişdilər. Oğlanları bu 

haqda ataya deyəndə, ata onlardan üz döndərərək tək 
yaşamağı üstün tutdu. O, həm pensiya alır, həm də Naza-
gildə bağban işləyirdi. Ordan da ona zəhmət haqqı ve-
rirdilər, yaxşı dolanırdı.  

Nazanın atası Rəşid müəllimə belə bir adam lazım 

idi ki, onun həyətinə baxsın. O, Bayraməli kişini yaxşı 
tanıyırdı və həyət-bacanı ona etibar etmişdi. İnsafən 
Bayraməli kişi də, əlindən gələni edirdi, həyəti gül-

çiçəklə bəzəyərək, laləzara döndərmişdi.  
Bu gün də, həmişəki kimi tezdən gəlib darvazanın 

qapısını açdı, içəri keçib həyətin işıqlarını söndürdü. Evə 
tərəf getdi ki, su şlanqını götürsün və ağacları, gülləri 

suvarsın. Divarın dibində bir nəfərin uzandığını gördü. Tə-
əccübləndi ki, bu kim ola bilər? Tez ona tərəf qaçmağa 

başladı. Qan içində olan bu adamın kim olduğunu 
bilməkdən ötrü onun üzünə baxdı. Gözlərinə inanmadı, 
İradənin olduğunu görəndə, ondan elə bir qışqırıq qopdu 
ki, səs divarlara dəyib həyətdə əks-səda verdi.  

- Qızım, İradə, bu sənsən? Səni kim bu günə qoydu, 
mənim əziz balam. Övladlarından artıq xətrini istədiyi bir 
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qızın buza dönmüş sifətini görəndə dəhşətə gəldi və 

ağlaya-ağlaya onların evlərinə tərəf qaçmağa başladı... 
 

*** 
İradə divana yıxılandan sonra, nə qədər bu vəziy-

yətdə qaldığını və başına nə oyun açıldığından xəbəri ol-

madı. Bir də gözünü açıb ayılanda, özünü divanda çılpaq 
vəziyyətdə gördü və dəhşətə gəldi.  

Ətrafa baxanda, Qarikin, Tomanın və Nazanın da 

çılpaq vəziyyətdə, bir-birinə sarmaşıq vəziyyətdə görəndə 

vahimələndi.  
- İlahi, bu nə biabırçılıqdır mən düşdüm? Nazaya, 

Qarikə, Tomaya nifrətlə baxdı. Əgər onun əvvəlki vaxtı 
olsaydı, onları öz əlləri ilə boğardı. Ancaq, İradədə hey 
qalmamışdı, o çox əzgin idi. Sanki onu kimsə döyüb, sürü-
müşdü. Güc ilə ayağa qalxdı, paltarını divanın üstündən 
tapıb geyinəndə, pambıq kimi öz bədəninə nifrətlə baxdı. 
Ürəyindən keçirtdi ki, kaş Allah məni gözəl yox, ən eybə-

cər, kifir bir canlı yaradaydı. Sel kimi yaş gözlərindən ax-
mağa başladı. İndi onun gözündə heç nə görsənmirdi. Ay 
narkotik maddənin ona kim tərəfindən verilməsi, ay onun 

başına nə oyun açıblar, ay ən inandığı rəfiqəsi onu aldadıb 
və s. bu kimi fikirlər onu daha maraqlandırmırdı. Onu 
maraqlandıran ancaq bir məsələ vardı, o da ata-anasının 
üzünə necə baxacaqdı. Bütün bu kimi fikirləri beynində 

götür-qoy edən İradə villanın üçüncü mərtəbəsindən də-
nizə baxan pəncərəyə yaxınlaşdı və dənizə baxmağa baş-

ladı. Dəniz çox sakit idi. Sanki, o da dalğaları ilə, bu təmiz, 
pak övladına, İradə balasına lay-lay çalırdı. İradənin 

gözlərindən axan yaş dayanmırdı. Yenidən ürəyindəki 
arzular gözünün qabağına gəldi. Xəyalında orta məktəbi 
başa vurub, tibb universitetinə daxil olması, oranı bir hə-
kim kimi başa vurub, xalqına, qohumlarına, gələcək 
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övladlarına xidmət etməsi, qardaşının toyunda bir bacı ki-

mi süzməsi və s. bu kimi arzular bir daha xəyalında can-
landı.  

Gözlərini yumub, axırıncı dəfə ata-anası ilə vida-

laşmaq istədi və pıçıltı ilə onlarla danışmağa başladı: - 
Mənim əziz ata və anam! Məni bağışlayın, mən bir övlad 
kimi sizin etimadınızı doğrulda bilmədim. Mən sizə layiq 
övlad ola bilmədim. Əgər mümkünsə, məni bağışlayın, 

mənim istəkli valideynlərim. Mənim bundan sonra həyat-

da yaşamağımın mənası yoxdur. Əlvida əzizlərim, deyib 
açıq pəncərədən özünü aşağı atdı... 

 
*** 

Esmira xanım səhərə kimi yata bilmədi. O, bir ana 
kimi çox narahat idi. Ürəyinə dammışdı ki, nə isə bir ha-
disə baş verəcək. Səhər durub Fatehi işə yola salmaq is-
tədi. Onun da şişmiş gözlərini görəndə o dəqiqə hiss etdi 

ki, o da gecə yatmayıb. Fateh heç nə yemədi, heç çay da 

içmədi. Süst halda işə getdi. 
Esmira xanım Şəhriyarı yuxudan durğuzub, məktə-

bə yola saldı. Məktəb yaxında idi. Onu aparmağa həvəsi 

yox idi, özü qoy getsin, deyib, otağa keçdi. Süfrəni yığış-
dırıb, mətbəxə aparmaq istəyəndə qışqırıq səsi eşitdi. 
Bayraməli kişinin ağlaya-ağlaya onlara tərəf qaçdığını 
gördü. Heç nə başa düşmədi. Bayraməli kişi hönkürtü ilə 

ağlayaraq, balam vay, balam vay deyib, həyətə girdi. Es-
mira xanımın əlində tutduğu qablar yerə düşdü və o, höv-

lənək özünü bayıra atdı.  
- Nə olub, ay Bayraməli əmi, niyə ağlayırsan? 

Bayraməli kişi başını qapazlayanda hönkürtü ilə 
ağlaya-ağlaya qışqırdı. – Balam vay, İradə balam vay! 

- İradəyə nə olub axı? – deyən Esmira xanım qəşş 
edib yerə yıxıldı.  
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Bayraməli kişinin qışqırığına, bütün qonşular tökü-

lüşdü. Məsələnin nə yerdə olduğunu bilib, hamı qarışdı 
bir-birinə. Tez Fatehə zəng edib, Esmira xanımın xəstə-
ləndiyini ona bildirdilər. Sonra Bayraməli kişi ilə gedib, 

İradənin meyidini evə gətirdilər.  
Fateh özünü başıalovlu evə çatdırdı. Həyərin adam-

la dolu olduğunu görəndə, hövlləndi. Tez özünü evə salıb, 
arvadına tərəf qaçdı: 

- Buna nə oldu axı? – təəccüblə qonşuların üzünə 

baxdı. Arvadının ürəyinin getdiyini ona dedilər.  
- Niyə, nə səbəbə? – deyib, arvadına baxmaq istə-

dikdə, onun yanında üzü örtülü bir nəfərin də uzadılğını  
gördü. Gözlərinə inanmadı: “Bu kimdi belə?” deyib, təəc-
cüblə qonşulara baxdı. Qonşulardan kiminsə ağlaya-ağ-
laya: “Lay-lay, İradə balam, lay-lay...” deməsindən artıq 
məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşdü və tappıltı ilə 

yerə yıxıldı.  
Qonşular çaş-baş qaldılar, bilmədilər nə etsinlər. 

Birdən-birə bu ailəyə baş verən müsibət onları çaşdır-
mışdı... 

 
*** 

Dostlarından bu hadisənin təfsilatını eşidəndə Ələm-
dar məəttəl qaldı ki, bu hadisə ani surətdə necə baş ve-
ribsə, mənim də xəbərim olmayıb. Acığını dostlarının üs-

tünə tökdü: 
- Ədə, ay qurumsaqlar, siz hansı üzlə bura yığışıb 

yeyib-içirsiz? Dağ boyda dostunuzun evi dağılıb, ailəsində 
müsibət baş verib, siz də burda yeyib-içirsiniz, mənə niyə 

xəbər verməmisiz, hə?! 
- Vallah, Ələmdar, səni tapa bilmədik.  
- Necə tapa bilmədiz, bəyəm ölmüşdüm məgər?! – 

deyə gözləri yaşla doldu və ağlamağa başladı.  
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Dostları qorxudan ona heç nə deyə bilmirdilər. O, 

ağlaya-ağlaya onlardan soruşdu: 
- Bəs, sonra nə oldu? Onlardan nə xəbər var?  
- Fateh infarkt olub, reanimasiyadadır. Esmira xanı-

mın başına isə hava gəlib, psixi xəstəxanada müalicə 
olunur. Bunları eşidəndə Ələmdar gözlərinin yaşını sax-
laya bilmədi və ağlaya-ağlaya sözünə davam etdi. 

- Can, İradə balam can, kim sənə qıydı? Hər dəfə 

sizə gələndə, çay gətirib qabağıma qoyurdun. Sənə qur-

ban olsun, Ələmdar əmin. Gərək mən öləydim, sən yox. 
Əsəbi halda ayağa qalxdı. Dostları kənara çəkildi.  

- Mən əgər onun qisasını almasam, bu başımdakı 
papaq mənə haram olsun. Əgər xaricə də gedəsi olsam, 
bilin ki, qisas almağa getmişəm. Eşitdiz?! - deyə dostlarının 
üzünə tərs-tərs baxdı. Bunu yadınızda yaxşı saxlayın, 
deyib qapını çırpıb getdi... 

 
*** 

Ələmdar yaxın dostu Fatehin ailəsində baş verən 
faciəni eşidəndə dəli olmaq dərəcəsinə çatdı. O, dostları-
nın yeyib-içməsini zəhrimara döndərib, ağzından çıxanı 
onlara dedi. Bərk əsəbləşdiyindən hələ də özünə gələ bil-
məmişdi. Şok vəziyyətində idi. Fatehin reanimasiyada ol-
duğunu bilib, tez xəstəxanaya qaçdı. Xəstəxanaya necə 
çatdığından xəbəri olmadı. Bir də gözünü açanda özünü 

xəstəxananın həyətində gördü. İçəri keçib növbətçidən 
xəstə Fatehi soruşdu. İkinci mərtəbədə, reanimasiya şö-

bəsində olduğunu bilən kimi tez ora qaçdı. Onu içəri bu-
raxmaq istəmədilər. Ələmdar olsun, içəri girməsin. Bir 

qışqırıq, hay-küy saldı ki, gəl görəsən. Məcbur olub onu 
həkimin yanına apardılar. Ələmdar tez otağa girib həkim-
dən soruşdu: 
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- Doktor, səndən çox xahiş edirəm, mənə düzgün 

cavab ver görüm sizdə müalicə olunan xəstə Fateh necədi? 
– Həkim bayaq hay-küy salan bu adamın yazıq görkəminə 
baxanda təəccübləndi: “Elə bil, bayaqkı adam deyil”. 

- Sən kimsən? Fateh nəyindi? – deyə həkim ondan 
soruşdu. 

- Dostuyam, doktor, onun xəstələnməyini bu gün 
eşitmişəm. Çox xahiş edirəm, mənə düzünü deyin görüm, 

o, necədi? 

- Açığını bilmək istəyirsinizsə, vəziyyəti çox ağır-
dır. Bir həftədir onu gətiriblər, hələ də ayılda bilməmişik. 
Koma vəziyyətindədir.  

- Doğrudan? Siz nə danışırsınız, ay doktor? Yəni 
onu sağaltmaq heç cür mümkün deyil? Nə qədər pul la-
zımdır mən verərəm, təki onu sağaldın. 

- Artıq gecdir. Tez olsaydı, bəlkə də onu xaricə 

aparıb ürəyini dəyişmək olardı. Bir həftə keçib, əlimizdən 
gələni etmişik. Hələ ki, bir irəliləyiş yoxdur.  

Ələmdarın gözlərindən yaş axmağa başladı və 
üzünü həkimə tutub dedi:  

- Xahiş edirəm, məni onun yanına aparın. – “içəri 
girmək olmaz” – deyə həkim Ələmdarı reanimasiya şöbə-
sinə apardı və qapıda saxladı. Həkim Fatehi ona göstərdi. 
Ələmdar dostunun ağır-ağır nəfəs aldığını və onun 

avazımış sifətini görəndə hiss etdi ki, həkim düz deyirmiş, 
onun ömrünə az qalıb. 

  O, hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Onu birtəhər 

bayıra çıxartdılar. Bir az sakitləşəndən sonra o, Fatehin 
evinə yola düşdü. Həyətə girəndə evin qapısından böyük 
bir qıfılın asıldığını gördü. Doluxsundu, gözlərindən təzə-
dən yaş axmağa başladı. Qonşu Cəfər kişinin qapısını 
döydü. Cəfər kişi qapını açdı, Ələmdarı görəndə onu evə 
dəvət etdi:  
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- Yox, gəlmirəm, Cəfər kişi, çox sağ ol! Fatehin 

yanından gəlirəm, vəziyyəti çox ağırdır. Bu nə müsibətdi 
başımıza gəldi, ay Cəfər kişi? Belə qəzavü-qədər olar? 

- Demə, demə ay qardaş, biz hələ də bu müsibət-

dən özümüzə gələ bilməmişik. Bütün qonşular kömək-
ləşib İradəni dəfn etdik. Atası infarkt oldu. Anası xəstə-
ləndi, başına hava gəlib, dəlixanaya aparıblar. Qardaşı 
Şəhriyarı isə internat məktəbinə vermişik. Bu ev demək 

olar ki, tamam dağıldı, qardaş!..  

Ələmdar, Cəfər kişidən ayrılaraq İradənin qəbrini 
ziyarət etməkdən ötrü qəbristanlığa yola düşdü. O, qəb-
ristanlığa yaxınlaşıb içəri girdi. Ələmdar mollalardan çox 

eşitmişdi “Fatihə” surəsini. Özü də bir neçə dini ayəni öy-
rənmişdi. Yas yerlərində olanda adamların çoxunun “Fa-
tihə” surəsini bilmədiyini hiss etmişdi. Təəccüblənirdi: 
“Bunlar necə müsəlmandır? Öz dininə aid vacib surəni də 

bilmirlər. Yalandan dodaqlarını tərpədirlər”. Ələmdarın 
öz dinimizə biganə olanlardan zəhləsi gedirdi. O, “Fatihə” 

verdi və qəbirlərə tərəf getməyə başladı.  
Ələmdar dostunun anasını da bu qəbristanlıqda 

dəfn etmişdi. O, qəbirlərin arası ilə gedərək Fatehin ana-
sının qəbrini güclə tapdı: “İlahi, bu necə işdi, bu bir il ər-
zində gör qəbirlər nə qədər çoxalıb?” O, dostunun ana-
sının qəbrini ziyarət etdi, ərtafdakı ot-alağı təmizləyib, İra-

dənin qəbrinə tərəf addımladı. Uzaqdan təzə qəbrin üs-
tündə qırmızı kəlağayının olduğunu görəndə hiss etdi ki, 
bu İradənin qəbridir. O, qəbrə yaxınlaşanda artıq gözlə-

rindən yaş süzülürdü: “Mənim İradə balam, rahat yat. 
Mən hələ sənə heç nə demirəm, ancaq onu demək istə-
yirəm ki, nəyin bahasına olursa-olsun öyrənəcəyəm ki, sən 
nə səbəblə özünü üçüncü mərtəbədən atıb həlak etmisən. 

Mən bunun səbəbini öyrənib, səbəbkardan qisas 
alacağam. Yat, qəbrin nurla dolsun, mənim həyatdan na-
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kam gedən balam, ürəyində arzuları qalan balam. Sənin 

Ələmdar əmin ömrünün axırına qədər rahatlıq tapa bil-
məz, ta ki, sənin qisasını almayınca. Axı, sən mənə həmişə 
əmi deyərdin, sənə qurban olsun, Ələmdar əmin!” – deyə 

hönkürtü ilə ağlamağa başladı... 
 

*** 

Naza, qulağına gələn səsdən dik atıldı. Səs-küy 
aşağıdan gəlirdi. Çox əzgin olduğuna görə, o qədər də 

əhəmiyyət vermədi. Hələ də özünə gələ bilməmişdi. Özü-

nü çılpaq halda görəndə təəccübləndi və tez paltarını ge-
yindi. Belə çılpaq vəziyyətə necə düşdüyünü ha fikirləşdi, 
heç cür yadına sala bilmədi. Birdən-birə onda belə hərə-

kətə, narkotik maddələrə qarşı ikrah hiss oyandı. Özünə 
söz vermək istəyirdi ki, birdə belə hərəkətə yol verməsin 
və birdən-birə İradə onun yadına düşdü. Tez ətrafa boy-
landı, onun yatdığı divana sarı qaçdı. İradə yox idi. Fikir-

ləşdi ki, ola bilsin tualetə gedib, əl-üzünü yuyur. Bir az tox-

taqlıq tapdı. Ancaq ürəyində narahatlıq vardı. Tualetə 
tərəf getməyə başladı. Gözü Qariklə, Tomaya sataşdı. On-
lar da çılpaq vəziyyətdə idilər. Qışqırıb hər ikisini oyatdı: 

- Bu nə biabırçı vəziyyətdir düşmüsüz?! Əsəbdən 
onları təpiklədi. Və tualetə tərəf gedib qapısının açıq ol-
duğunu gördü. Ani surətdə ondan asılı olmayaraq, qışqırıq 
səsi gəldi: 

- İradə hanı?.. 
Bu səsə Qariklə, Toma da dik ayağa qalxdı və tez 

Nazanın yanına gəldilər. 
- Nə olub, ay Naza, niyə qışqırırsan?.. 

Nazanın böyümüş, hədəqəsindən çıxan gözlərini 
görəndə hər şey onlara aydın oldu. Deməli, İradə yox 
olub. Tez Nazaya dedilər: 

- Əşi, niyə narahat olursan, ola bilsin evə gedib də?! 
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- Siz nə danışırsız? Qapı bağlıdır, evə necə gedə 

bilər?  
Tez açıq pəncərəyə sarı qaçdı. Pəncərədən aşağı 

boylandı, heç kimi görmədi. Həyət darvazası da açıq idi. 

Heç Bayraməli kişi də yox idi. Axı, o, həmişə tezdən gəlib 
gülləri suvarardı. Bunları pəncərədən baxıb görməyəndə, 
Naza başıalovlu həyətə qaçdı. Toma ilə Qarik də onun 
ardınca qaçırdılar. Naza pəncərə tərəfdən divarın dibində 

qan gölməçəsini görəndə hər şey ona aydın oldu.  

Deməli, İradə özünü pəncərədən atıb, intihar edib - 
“İradə... vay...” – deyib, huşunu itirdi. Qarik ilə Toma onu 
bu vəziyyətdə qoyub aradan çıxdılar. Handan-hana özünə 

gələn Naza qalxıb darvazanı bağladı və su ilə qanı 
təmizlədi. Sonra otağına qalxdı. Özünü saxlaya bilməyib, 
hönkürtü ilə ağlamağa başladı:  

- İradə, mənim bacım, sən niyə belə etdin? Bütün 

bunların günahkarı mənəm. Sən mənə dedin axı, Qarik ilə 
Toma gəlməsin. Mən əl çəkmədim, bu da axırı. İndi mən 

ata-anama nə cavab verərəm? Onlar bu gün gələcəklər.  
Tez otaqda diski axtardı, tapa bilmədi, bildi ki, Qa-

rik aparıb. Otağa bir az əl gəzdirdi, səliqə-səhmana saldı. 
Oturan kimi İradə gözlərinin qabağına gəldi. Ağlaya-ağla-
ya ayağa durdu və otaqdan çıxdı. Bir az keçmişdi, həyət 
darvazasının qapısını açıb, harasa getdi... 

 
*** 

Ələmdar İradənin qəbrini ziyarət edəndən sonra, 

Şəhriyarı görməkdən ötrü, internat məktəbinə yola 
düşdü. O, avtobusla gedib şəhərdən səkkiz-doqquz 

kilometr aralı olan iki mərtəbəli internat məktəbinə çatdı 
və həyətinə daxil oldu. Qapıdan onu içəri buraxmadılar. 
O: - Direktorun yanına gedirəm, - deyib, içəri keçdi. Onu 
direktorun kabinetinə apardılar. “Direktor” yazılmış 
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qapını döydü. “Gəl” sözündən sonra içəri daxil oldu. 

Özünü təqdim etdi. Hadisəni təfsilatı ilə danışdı və xahiş 
etdi ki, uşağı ona göstərsinlər. Onu Şəhriyarın qaldığı 
otağa apardılar.  

Şəhriyar Ələmdarı görən kimi onun qabağına qaçdı 
və tez soruşdu: 

- Ələmdar əmi, bəs mənim ata-anam hanı? Onlar 
niyə gəlmir? 

- Gələr, oğlum, darıxma, qoy müalicə olunsunlar, 

xəstəxanadan çıxan kimi yanına gələcəklər. Buradan düz 
çıxıb sənin atanın yanına gedərəm, ondan sənə xəbər 
gətirərəm. Yaxşı, de görüm bu il neçənci sinifdə oxuyur-
san?  

- İkinci sinifdə, Ələmdar əmi, - deyə, sualla dolu 
gözlərini ona zillədi: 

- Bacım İradə daha yoxdur, o ölüb. Bəs ata-anam 
necədi? Onlar üçün yaman darıxmışam, Ələmdar əmi, – 
deyə doluxsundu.  

Ələmdar tez əlindəki iri bağlamanı ona verdi:   

- Al, sənin üçün gətirmişəm, Şəhriyar, yeyərsən. 
Hər dəfə sənin yanına gələndə gətirərəm. Təki sən da-
rıxma.  

O, bağlamanı əlinə aldı. Uşaqlar və dostları onu 
dövrəyə aldılar.   

Ələmdar ürək ağrısı ilə buranı tərk etdi: “Gör nə 
qədər kimsəsiz uşaqlar var burada? Hərə bir səbəbdən 

bura düşüb. Sağ olsun hökumət, belə kimsəsiz uşaqlara 

yiyə durub, onlara şərait yaradıb. Yoxsa bunların aqibəti 
necə olardı?” 

Ələmdar Şəhriyara dediyi kimi, burdan birbaşa 

Fatehin yanına yola düşdü. Çünki ondan bərk nigaran idi. 
O, xəstəxananın həyətinə girəndə, Cəfər kişi və bir neçə 
qonşu ilə rastlaşdı. 
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- Yaxşı gəlmisən, Ələmdar, tez çıxaq yuxarı, Fateh 

rəhmətə gedib, onu evə aparmalıyıq.   
- Nə? – Bu sözü eşidəndə, elə bil onun başına 

qaynar su tökdülər.  

Başladı ağlamağa. Cəfər kişi ona dedi: 
- İndi ağlamaq vaxtı deyil, tez gedək onu ordan 

çıxaraq. Yoxsa yarmağa aparacaqlar.  
- Necə? - Ələmdar əsəbləşdi, - Elə şey olar? Mən 

qoymaram, - deyib, tez yuxarı qalxdı. Və reanimasiya 

şöbəsində olan həkimin otağına girdi: 
- Doktor, eşitdim dostum rəhmətə gedib, onu 

aparmağa gəlmişəm.  

- Hə, bilirəm, çox çalışdıq, onu vəziyyətdən çıxara 
bilmədik, ancaq bir saatdan sonra gəlin aparın.  

- Niyə, indi apara bilmərik? 
- Tələsmək lazım deyil, onu operasiya edərik, on-

dan sonra apararsınız.  
- Nə? Sən nə danışırsan, ay doktor? Mənim xəs-

təmi sağaltmamısız, hələ bir onu yarmaq da istəyirsiz? 
Mən buna imkan vermərəm.  

- Əsəbləşmək lazım deyil, əzizim, qayda-qanun be-
lədir. Ölən xəstəni yarıb, müayinə etməliyik.  

(Ələmdara Cəfər kişi demişdi ki, həkimi görmək 
lazımdır). 

- Onu yarmaqdansa sağladaydız da, ay doktor, - 
deyə, həkimin cibinə pul basdı.  

Doktor daha heç nə demədi. 

Ələmdar qonşuların köməyi ilə Fatehi götürüb hə-
yətdə gözləyən “Təcili yardım” maşınına qoydu. Cəfər 
kişi ilə bir yerdə onu evə apardılar.  

Cəfər kişi qapının qıfılını açdı, içəri keçdilər. Qon-

şular tökülüşdü. Hərə bir işin qulpundan yapışdı. Bütün 
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işlərə Ələmdar nəzarət edirdi. O, Fatehin məclisini yüksək 

səviyyədə başa çatdırdı:  
- Allah qoysa, onun qırxına qədər həm İradənin, 

həm də onun qəbrini düzəltdirib başdaşlarını qoydurarıq, 

– deyə qonşulara öz fikrini bildirdi.    
Bütün qonşular Ələmdara öz minnətdarlığını bildir-

dilər: 
- Vallah Ələmdar, qardaş qardaşa belə hörmət et-

məzdi, sən etdin. Allah sənə kömək olsun. Allah səndən 

razı olsun.  
Ələmdar da öz növbəsində onlara təşəkkürünü bil-

dirdi: 

- Siz də çox yaxşı qonşusuz, bütün ağırlıq sizin 
üstünüzə düşdü. Çox əziyyət çəkdiniz. Siz də öz zəhmə-
tinizi halal edin, - deyə, Cəfər kişiyə öz telefon nömrəsini 

verdi – Cəfər kişi, bu ev-ailəyə aid nə iş olsa mənə xəbər 
elə. Allah səni bizim üstümüzdən bir böyük kimi, bir ağ-
saqqal kimi əskik etməsin. Sənə Allahdan can sağlığı ar-

zulayıram. Bu sözləri deyib Ələmdar onlardan ayrıldı...  
 

*** 

Nazənin tələsik darvazadan çıxıb, düz İradəgilin 
evinə gəldi. O, baş verən hadisənin təfərrüatını öyrənmək 
istəyirdi. İradəgilə çatanda həyətin adamla dolu olduğunu 

gördü. Qorxudan içəri girmədi ki, onu tanıya bilərlər. 
Qonşu Cəfər kişinin nəvəsi Sənəm onun gözünə sataşdı. 
Tez onu yanına çağırdı.  

- Sənəm, Sənəm, bura gəl! 

Sənəm onu görən kimi tanıdı və tez yanına gəldi. 
- Sənəm, İradəgildə nə hadisə baş verib?  
- Naza xala, sən bilmirsən? İradə xala ölüb axı, 

atası onun ölməyini eşidən kimi infarkt olub, anasının da 

başına hava gəlib, onu da xəstəxanaya aparıblar.  
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Bunları eşidən Nazənin şoka düşdü və məyus hal-

da evə döndü...  
Artıq günortadan keçmişdi. O evə girəndə ata-anası 

hələ gəlməmişdi. Fikirləşdi ki, ya axşam gələrlər, ya da 

sabah səhər. Çox süst halda otağına girdi. Divanda oturub 
fikrə getdi. İradəgildə baş verən müsibəti yadına saldı. 
Gözlərindən yaş axmağa başladı. Birdən, nə isə yadına 
düşdü və tez ayağa qalxıb mətbəxə qaçdı. Öz-özünə 

danışmağa başladı: “Hardasa burada olmalı idi. Qarik bu-

ra qoymuşdu. Əgər aparmayıbsa, burda olacaq. Aha, tap-
dım, nə yaxşı yadından çıxıb, aparmayıb”. Naza çox 
sevindi, sanki dünyanı ona verdilər. Kağıza bükülmüş nar-

kotik maddəyə baxdı və hamısını birdəfəlik ağzına atdı:  
- Mən bu cür biabırçılıqdan sonra yaşamaq istəmi-

rəm, əziz bacım İradə, gəlirəm yanına. Sənə qarşı elədiyim 
hərəkətlərə görə məni bağışla, – deyib, güc ilə özünü 

divana çatdırdı... 
 

*** 

Nazəninin ata-anası rayona toya getmişdilər. Za-
rafat deyil, Bakıdan Rəşid müəllim toya gəlmişdi, öz arva-

dı Ofeliya xanım ilə bir yerdə. Toy sahibləri fırfıra kimi on-
ların başına fırlanırdılar. Onlar Rəşid müəllimin imkanla-
rından xəbərdar idilər. Bilirdilər ki, pulu, vəzifəsi, obyekt-
ləri vardır və çox varlı adamdır. Bütün bunlara baxma-

yaraq, adamın başının üstündə Allah var deyirlər.  
Rəşid müəllimlə arvadı çox yaxşı insan idilər. On-

ların şəhər öz yerində, hətta rayonda da çox böyük hör-
mətləri vardı. Rayona gələn günü onlar toyda iştirak etdi-

lər və səhərisi şəhərə qayıtmalı idilər. ancaq, rayonun 
rəhbərlərindən biri onları buraxmadı: 

- Elə şey yoxdur, sizi qoymaram gedəsiz, bu gün 
mənim qonağımsız, vəssalam!   
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Şəhərin bir yaxşı xüsusiyyəti var. Burada heç kimin 

heç kimlə işi yoxdur. Kim necə yaşayır – kasıbdır, varlıdır, 
nə gətirdi, nə apardı, nə qədər var-dövləti var, obyektləri, 
malikanələri, bahalı “Cip”- var və s. Heç kim heç kimlə 

maraqlanmaz və heç kimin qeybətini etməzlər.  
Ancaq, rayonda belə deyil. Rayonda hamı bir-birini 

tanıyır deyə başlayırlar onun-bunun haqqında qeybətə. 
Filankəs bahalı yüzminlik maşın alıb, görəsən hansı pulla, 

aha, o qonşu özünə imarət tikib, görəsən, haradan bu 

qədər pulu qazanıb? Bəxrəvər, filankəsin qızları ərə getdi, 
mənim qızıma heç baxan da yoxdur və s. Rayon 
camaatının çoxu elə Rəşid müəllimə, ailəsinə də həsəd 

aparır və başlayırlar qeybətə: “Bəxtəvər, Ofeliya xanım, 
gör necə bahalı maşınla toya gəlib? Azı bu maşın yüz min 
dollar olar? Gördüz rayonun icra başçısının müavini onları 
öz evinə qonaq apardı?! O, elə bilirsən onların qara 

gözlərinə aşiq olub, xeyir a?! Onun evdə gözəl bir qızı var, 
onu oğluna almaq istəyir. Qızını oğluna aldı, oldu mil-

yoner. Bütün var-dövlət qalacaq oğluna. Camaat öz işinin 
təhərini yaxşı bilir, yoxsa bizim kimi?..” 

Bütün bu dedi-qodudan xəbərsiz olan Rəşid müəl-
lim və Ofeliya xanım səhər tezdən yola düşməyə hazır-
laşdılar. Onlar yola düşən ərəfədə bir neçə vəzifəli şəxs 
də onları evə dəvət etdi. Ancaq, Rəşid müəllim onlara 

təşəkkür etdi və təcili şəhərə yola düşəcəklərini bildirdi. 
Nəhayət, onlar hamı ilə xudafizləşib yola düşdülər. 

Yolda Rəşid müəllim arvadını pərişan gördü: 

- Nə olub, ay Ofeliya xanım, gözümə birtəhər də-
yirsən? Bəlkə qonaqlıq xoşuna gəlməyib?  

- Yox, Rəşid, hər şey yaxşı idi. Ancaq deməyim 
odur ki, gecə pis yuxu görmüşəm. hərçənd ki, yuxuya pis 

demək olmaz, ancaq çox narahatam, Rəşid! 
- Necə yuxu görmüsən, axı? 
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Görürəm ki, Nazənini bizi qonaq çağıran icra 

başçısının müavini Saleh müəllimin oğluna vermişik. Və 
onların toyudu.  Bircə balamız var, Rəşid. Onun taleyi bir 
ana kimi məni çox narahat edir. Özün də görürsən ki, necə 

onun üstündə əsirəm. Sən öz işlərinlə məşğul olurdun, 
onun tərbiyəsi ilə mən məşğul olmuşam. Hələ ondan 
indiyəcən elə bir pis hərəkət görməmişəm. Gərək onu 
evdə tək saxlamazdım. Birdən qulluqçunu evə buraxar, 

gecə evdə tək qalıb qorxar. Bu yuxu da bu tərəfdən çıxdı. 
Hələ indiyəcən mən belə bir yuxu görməmişdim. Allah 
xeyirə calasın, səhərə kimi yata bilməmişəm. Çox nara-
hatam, Rəşid...  

- Darıxma, Ofeliya xanım, inşallah yaxşı olar, - de-
yə Rəşid müəllim arvadına təsəlli verdi və maşının sürə-
tini bir az artırdı. Rayondan şəhərə üç saat yolu o, saat ya-
rıma qət etdi. Arvadının yuxusundan o da narahat olmuş-

du. Onlar artıq evə yaxınlaşdılar. Maşın darvazanın 
qabağında dayandı. Rəşid müəllim tez maşından düşüb 

darvazaya yaxınlaşdı və zəngi basdı. Bayraməli kişi gəlib 
darvazanı açmadı. Ha zəngi basdı, gələn olmadı, təəccüb-

ləndi və öz açarı ilə qapını açdı. Ofeliya xanım da tez 
maşından düşüb, bir yerdə içəri keçdilər. Ora-bura bax-
dılar, Bayraməli kişidən əsər-əlamət yox idi. Tez yuxarı 
qalxıb, qulluqçunu da görmədilər. Şübhələri daha da art-

dı. “Naza... Naza...” – deyə Ofeliya xanım qızını çağırmağa 
başladı. Səs-soraq yox idi. Onun otağına tərəf gedəndə, 
Rəşid müəllim arvadına təpindi: 

- Niyə çağırırsan? Saat heç on deyil, uşaq bəlkə 
yatıb?  

Doğrudan da qapını aralayıb içəri baxanda Nazə-
ninin divanda uzandığını gördü və ehmalca qapını örtdü. 

Ofeliya xanım bir az sakitləşdi. Rəşid müəllim öz otağına 
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keçdi. Ofeliya xanım isə mətbəxdə çayniki su ilə doldurub 

qazı yandırdı.  
Rəşid müəllim öz otağında işlə əlaqədar kiminləsə 

telefonla danışdı və öz tapşırıqlarını verdi.  

Ofeliya xanım dəmlədiyi çaydan ərinə və özünə 
süzüb içdilər, ancaq iştahaları olmadığından heç nə ye-
mədilər. Artıq saat on ikiyə işləyirdi. Ofeliya narahat ol-
mağa başladı və ərinə dedi: 

- Rəşid, Naza nə çox yatdı? O, heç bu qədər yat-

mazdı, gedim onu oyadım.  
Ayağa qalxıb onun otağına sarı getdi. Qapını açıb 

Nazanın yatdığı divana yaxınlaşdı: 
- Qızım, bu qədər yatmaq olar? Ata-anan rayondan 

gəlib, sən hələ də yatırsan? Dur ayağa görüm, - onu 
tərpətməyə başladı. Nazəninin oyanmadığını görəndə tə-
əccübləndi və onun əlindən tutub qaldırmaq istədi. Buza 

dönmüş əllərini görəndə qışqırdı: 
- Rəşid!.. 

Onun vahiməli qışqırığına Rəşid müəllim dik atıldı 
və başıalovlu otağa girdi: 

- Nə olub, ay Ofeliya xanım, niyə qışqırırsan? 
- Görmürsən nə olub? O olub ki, evim yıxılıb, hanı 

mənim Naza balam?! – deyə qəşş edərək yerə yıxıldı.  
Rəşid müəllim, ani baş verən hadisədən sarsılaraq 

yerindəcə quruyub qaldı. Handan-hana özünə gəlib təcili 
yardıma zəng etdi. 

Həkimlər özlərini çatdırdılar. Həkim Nazəninə 

baxıb, başını buladı: 
- Rəşid müəllim, çox təəssüf edirəm, qızınız dü-

nəndən keçinib, deyəsən zəhərlənmədən ölüm baş verib. 
Onlar Ofeliya xanıma tibbi yardım göstərib getdilər. Özünə 

gələn Ofeliya xanımla Rəşid müəllim xeyli acı göz yaşları 
axıtdılar. Qızının ölümü Rəşid müəllimin belini qırdı. 
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Sanki, bu vaxt ərzində o, taqətdən düşdü, beli büküldü və 

tamam qocaldı. 
Rəşid müəllimin qızının ölüm xəbəri az bir vaxt 

ərzində hər tərəfə yayıldı. Ona başsağlığı verənlərin sayı-
hesabı yox idi. Öz bircə balasını torpağa tapşırandan sonra 
insan seli ilə evə qayıdan Rəşid müəllim qonşulardan 
çoxunun təzə rəhmətə getmiş bir nəfərin qəbri üstündə 
yığıldığını görəndə təəccübləndi. 

Onlardan ağsaqqalı Cəfər kişi Rəşid müəllimi gör-

dü və ona yaxınlaşıb salam verdi. Rəşid müəllim soruşdu: 
- Cəfər kişi bu kimin qəbridir belə? Kimdi qonşu-

lardan rəhmətə gedən? Mənim də xəbərim yox! 

- İradənin qəbridir, Rəşid müəllim, memar Fatehin 
qızı. Bu gün onun üçüdür.  

- Nə? Nazəninin rəfiqəsi? Ona nə olub ki, rəhmətə 
gedib? 

- Bilmirəm, Rəşid müəllim. Bəs, siz, xeyir ola bur-
da neyləyirsiz? – deyə Cəfər kişi ondan soruşdu. 

- Mənim də balam əlimdən getdi, Cəfər kişi. Naza 

qızım daha yoxdur, onu dəfn edib evə qayıdırıq.  
Cəfər kişi fikrə getdi: “Deməli, onun hələ heç nə-

dən xəbəri yoxdur...”  
 

*** 

Ələmdar dostunun ailəsində baş verən müsibəti 
yaddan çıxara bilmədi. İndi də Fatehin arvadı Esmira xa-
nıma baş çəkmək istəyirdi. O, öyrəndi ki, Esmira xanımı 
Bakı kəndlərindən birində yerləşən dəlixanaya aparıblar. 

Ünvanı dəqiqləşdirib, elektrik qatarı ilə ora yola düşdü. 
Qatardan düşüb, çox da uzaq olmayan dəlixanaya sarı 
getdi. Çox həyəcanlı idi. Bilmirdi Esmira xanım onu ta-
nıyar, ya yox?! 
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Ələmdarda belə bir xasiyyət vardı. O, heç vaxt duz-

çörəyi itirməzdi. Onun yerində kim olsaydı deyərdi:  
“Bu qədər yaxşılıq elədim, bəsdir”. Ancaq, o, belə etmədi. 
Çünki, dostluqda çox sadiq idi. Nə qədər onun nəfəsi 

gedir-gəlir o, bu ailəni unutmaz və öz köməyini əsirgə-
məzdi. Ona görə də, dostunun yoldaşına baş çəkib, ona 
həyan olmaq istəyirdi.  

O, qapıçı arvaddan Esmira xanımı xəbər aldı və 

onunla görüşmək istədiyini bildirdi. Qapıçı arvad Ələm-

dardan soruşdu: 
- Siz onun nəyisiz? 
- Qaynıyam, – deyib, onun cibinə pul basdı və xahiş 

etdi ki, mümkünsə onu tez çağırsın.  
Qapıçı arvad getmək istəyəndə Ələmdar ona 

yaxınlaşdı və yalvarıcı gözlərlə ona baxdı:  
- Çox xahiş edirəm, mənə düzgün de, görüm, onun 

vəziyyəti necədi? O özünü necə hiss edir? 
- Bilirsiz, qardaş, necə deyim, pis deyil, yaxşıdı, an-

caq qızı yadına düşəndə əhvalı pisləşir və başlayır ağ-
lamağa. Vallah, nə deyim, özün indi görərsən də! – deyib, 

getdi onu gətirməyə. Bir az keçmişdi Esmira xanım qapıçı 
arvadla bir yerdə qayıtdı. Ələmdar Esmira xanımı görəndə 
tanımadı. “İlahi, insan dərddən necə dəyişərmiş?” – deyə 
öz-özünə düşündü. Sanki o, yetmiş-səksən yaşında qoca 

bir qarı idi. Saçı pambıq kimi ağarıb, sifəti qırışmışdı, 
bədəni isə bir dəri-bir sümük olmuşdu. Esmira xanım 
Ələmdara diqqətlə baxdı:  

- Ələmdar qardaş, sənsən? Nə zəhmət çəkib gəl-
misən? Nə var nə yox? Fateh necədi? Şəhriyar dərsə gedir? 
Onlara deyərsən, darıxmasınlar, mən tezliklə evə gələrəm. 
İradə balamı gözləyirəm, o gələn kimi, onunla bir yerdə 

gələrəm. Necə? Sən onu görməmisən? Bəs, mənə dedilər, 
sən ondan mənə xəbər gətirmisən? Xəbər gətir-
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məmisənsə, bəs niyə gəlmisən? Get, mənim balamdan 

xəbər gətirəndə, onda gələrsən! Başladı ağlamağa. Ələm-
dar da ona qoşulub ağladı. Qapıçı arvad qorxdu, onun 
həyəcandan ürəyi gedər və o, Ələmdara işarə etdi ki, 

bayıra çıxsın. Esmira xanımın qoluna girib otağa aparmaq 
istədi. O, ağlaya-ağlaya: “Hanı mənim balam? Axı, mənə 
dedilər, sən ondan xəbər gətirmisən. Nə oldu? İradə 
balam hardadır? Niyə gəlmir anasının yanına? Mən yazıq 

deyiləm? Axı, mən onun anasıyam, niyə yanıma gəlmir? 

İradə..ə...ə...” – deyə qışqırmağa başladı. Ona tez bir 
sakitləşdirici iynə vurdular.  

Həkim Ələmdara yaxınlaşdı: 
- Çalışın, hələlik onun gözünə görsənməyin. Qoy, 

bir müddət keçsin, bütün bu hadisələri yadından çıxarsın, 
ondan sonra görüşmək olar. Çünki yaxın adamını görəndə 
qızı yadına düşür, halı pisləşir. 

Ələmdar həkimə öz telefon nömrəsini verdi və 
xahiş etdi ki, haçan bir problem yaransa mənə xəbər verin. 

Bu pulu da sizə verirəm, ona bir şey lazım olsa, alın, mən 
sizə yenə verərəm. İki yüz manat pulu onun cibinə qoydu. 

Həkim Ələmdara “çox sağ ol” – dedi və narahat 
olmamağı, əlindən gələni ona edəcəyini bildirdi. Ələmdar 
nəmli gözlərini silib bayıra çıxdı. Çox kədərli, qəm-qüssə 
içində idi. Özünün başına gələnləri yadına saldı. Bunlar 

Fatehin müsibətinin yanında heç nə idi: “Yazıq, Esmira 
xanım, gör nə günə qaldı. Belə mərifətli, ağıllı, qanacaqlı 
insanın axırı necə oldu? Onun halına necə yanmayasan?” 

O, elektrik qatarına minib yola düşdü. Çox yorulmuşdu, 
evə getmək istəyirdi. Neçə gün idi, istirahət nə olduğunu 
bilmirdi. O qədər qanıqara, fikirli idi ki, Montin deyilən 
dayanacaqda düşmək əvəzinə, bir də ayılanda qatarın 

artıq şəhərə çatdığını gördü.  
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Çox yorulduğundan 28 may metrosundan yuxarıda 

yerləşən kafeyə getmək istədi. O, burada bir-iki stəkan 
çay içib, sonra metro ilə evə qayıtmaq istəyirdi. Səhərdən 
heç ağzına bir stəkan su da dəyməmişdi. O, bu kafedə tez-

tez olurdu, əgər dostu Fatehin müsibəti olmasaydı o, 
burada bəlkə də pivə içərdi. Çünki burada yaxşı “NZS” 
pivəsi də verirdilər. Ancaq o, dostunun qırxı çıxandan son-
ra içəcəkdi. İçkiyə o qədər də meyilli deyildi. Cavan 

vaxtında çox içərdi, ancaq indi yox. Çünki yaş özünü gös-

tərirdi.  İçəndə də, əsəbi gərginlikdə olanda içərdi ki, bir 
az sakitləşsin. Xülasə, Ələmdar bağda qoyulan stollara 
yaxınlaşdı. Yay aylarında hamı bayırda oturub çay, pivə 

içərdi. Stullarda boş yer yox idi. Bir stulda üç nəfər oturub 
pivə içirdi, bir yer boş idi. Ələmdar həmin yerdə oturdu. 
Kafe işçiləri onu yaxşı tanıdıqlarından tez dəmlənmiş çay-
nik gətirib onun qabağına qoydular. Ələmdarın bir xasiy-

yəti vardı, harda yeyib-içsə fərqi yoxdur onunla bir yerdə 
oturan və ürəyinə yatan adamın pulunu da verərdi. Keçən 

dəfə onunla bir yerdə oturan bir qoca kişinin çay pulunu 
vermişdi, kişi o qədər ona dua etmişdi ki... Ancaq bu də-

fəki stolda oturan üç nəfər pivə içirdi. Çox fikirli, narahat 
olan Ələmdar stəkandakı çayı içib, özünə yenidən süzdü. 
Stulda oturan üç nəfərdən biri çox arıq idi, gözündə də 
eynək vardı. O biriləri isə kök buğaya oxşayırdılar. Pivə-

dən içib qonşu dövlətin dilində danışırdılar. Ələmdar bir 
an onların danışığına qulaq asdı, qulağı “7 milyon qoyun” 
sözü eşidəndə dik atıldı, o, yatmışdı sanki, yuxuda idi və 

onlara acıqla baxaraq soruşdu: 
- Olar sizə bir sual verim?  
Onlar: “Buyurun”, deyib, mənə sarı baxdılar.  
Ələmdar soruşdu: 

- Hansı millətdənsiniz? 
Hamısı bir ağızda cavab verdi: 
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- Azerbayjanlı, a şto?! – deyə mənə təəccüblə bax-

dılar.  
- Azərbaycanlısız, çox gözəl. Bəs niyə öz dilinizdə 

danışmırsınız?  

Bu sözü eşidəndə üçü də təəccüblə bir-birinin 
üzünə baxdı və onlardan arıq eynəklisi üzünü Ələmdara 
tutub dedi: 

- Mən başa düşə bilmirəm sən kimsən axı, bizə 
protenziya edirsən?! Sənə nə var biz hansı dildə danışırıq, 

bəlkə sənə açot verməliyik?!  
- Xeyir, mənə açot vermək lazım deyil, mən sadəcə 

demək istəyirəm ki, azərbaycanlısansa, öz dilinə hörmət 
edib, o dilində danışmalısan, vəssalam! Mən sizi təhqir 
etmədim, sizi söymədim. Sizi sadəcə başa salmaq 
istəyirəm ki, başqa ölkədə bizim dildə danışan varmı?.. 

Yox, hamı öz dilində danışır, siz də öz ana dilinizdə da-
nışın da, bəlkə mən yalan deyirəm?.. 

- Bəli, sən yalan deyirsən və həm də bizi “şantaj” 

edirsən. Sənə nə var mən hansı dildə danışıram, - deyərək 

gözlərini bərəldib Ələmdara baxmağa başladılar.  
- Əstəğfurullah, - deyə Ələmdar əsəbləşməyə baş-

ladı: “İşə bax e, gəmidə oturasan, gəmiçi ilə dava edəsən” 

– bax buna deyirlər.  
- A kişi, mən sizdən yaşda böyüyəm və sizə demək 

istəyirəm ki, bir halda burda anadan olmusuz, burda 
yaşayırsız, buranın suyunu içirsiz, çörəyini yeyirsiz və bu 

dilə də hörmət etməlisiniz, başa düşdünüz? Bəlkə siz 

bizim düşmənlərimizdənsiniz, gündə şəhərdə bir diversiya 
törədirlər!.. 

Onlar yenə də bir-birinin üzünə baxdılar. Bu dəfə 

onlardan kök, porsuğa oxşayanı dilləndi: 
- Tutaq ki, sənin düşməninəm, nə edərsən bizə? 

Xox, qorxdum! 
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Ələmdar cin atına mindi. Belə sözü Ələmdara de-

mək olardı? 
- Adə, ay qurumsaqlar, səhərdən mənimlə söz gü-

ləşdirirsiz, mən də sizin nazınızla oynayıram. Çörəyimizi 

yeyib, burada yaşayırsız, hələ bir mənə xox da gəlirsiz? 
Adə, ay “şakallar” indi sizə mən göstərərəm, – deyib, on-
ların üstümə cumdu. Eynək taxana nə təhər yumruğunu 
ilişdirdisə, eynək çilik-çilik oldu və o arxası üstə yerə yı-
xıldı. Kök, porsuğa oxşayanı Ələmdarın üstünə cumdu. 

Ələmdar ona elə təpik ilişdirdi ki, o, üçüncünün üstünə 
aşaraq yıxıldı. Sonra onların harasına gəldi təpiklə vur-
mağa başladı. Kafenin işçiləri güclə Ələmdarı onlardan 

ayırdılar.  
- Buraxın məni, mən bu qurumsaqları öldürəcəm. 

Gör nə günə qalmışam ki, dığanın biri mənə öz vətəni-
mizdə xox gəlsin? Öl, Ələmdar, öl! Bu da sənə azdır, sən 

axı onların nazı ilə niyə oynayırdın? Elə ağızlarını açan 
kimi gərək başlarını əzəydin.  

Əsəbləşən Ələmdar sakitləşə bilmirdi. Kafe işçiləri 
onu güclə sakitləşdirdilər. Onun başına belə hadisələr çox 

gəlmişdi. O, həyatın hər üzünü görmüşdü. Ona görə də 
onları yaxşıca əzişdirdikdən sonra, aradan çıxdı. Bilirdi ki, 
əgər sistem işçilərinin əlinə düşsə, onu “soyub bu-
raxar”lar. İndi gəl onlara sübut elə ki, məndə günah yox 

idi. Onlar mənə qarşı kobudluq etdilər və s. Ay sözünə 
qulaq asdılar ha! Ona görə də kafenin işçiləri onu tez 
aradan çıxartdılar... 

 
 

*** 
Rəşid müəllim tək balasının hüzünlü günlərində 

çox həyəcanlar yaşadı. O, üç və yeddi mərasimlərini başa 

vurdu. Nədənsə bu müəmmalı ölümdən çox narahat 
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olmuşdu və səbəbini də bilmirdi. Digər tərəfdən isə 

qızının rəfiqəsi İradənin də həlak olması onu lap çaşdırdı. 
Fikirləşdi ki, birdən bu hadisə bir-biri ilə əlaqədar olar. O 
gündən heç Bayraməli kişini də görməmişdi. Elə zənn 

etmişdi ki, qoca kişidir, ola bilər xəstələnib. Ona görə də, 
Rəşid müəllim ona zəng etmək istədi, ancaq cavab alma-
yanda lap şübhələndi. Tez qonşuya zəng edib Bayraməli 
kişini soruşdu. Qonşu, Rəşid müəllimi tanımadı və ona 

cavab verdi ki, Bayraməli kişi rəhmətə gedib. Rəşid müəl-

lim özünü ələ alıb sakitcə soruşdu: 
- Mən onun qohumuyam, rayondan gəlmişəm, onu 

görmək istəyirdim. Xahiş edirəm, mənə deyin görüm o, 

niyə rəhmətə gedib?  
- Vallah, açığını deyim o, Rəşid müəllimin bağbanı 

idi, onun həyətinə baxırdı. Rəşid müəllim rayonda olanda, 
onun qızı Naza qonşu Fatehin qızı İradəni öz evinə aparır 

ki, gecəni onunla qalsın. Səhəri Bayraməli kişi tezdən 
ağacları suvaranda divarın dibində İradəni qan içində gö-

rür. O, üçüncü mərtəbədən özünü ataraq həlak edibmiş. 
Öz övladından artıq onun xətrini istədiyinə görə o İradə-

nin ölümünə dözməyib vəfat edib. Qızının ölümünü eşidən 
Fateh isə infarkt olub, ağır vəziyyətdədir, anasının da 
başına “hava” gəlib, psixonevroloji xəstəxanadadır. Bax, 
belə bir faciə baş verib onların ailəsində.  

Bunları eşidəndə Rəşid müəllimin ürəyi sancdı və 
əlini ürəyinin üstünə qoyub yerə oturdu. 

- İlahi, bir gün olmamağımızla gör nə qədər müsi-

bətlər baş verib? Bu uşağı görəsən nə vadar edib ki, o, 
özünü pəncərədən atıb?... 

Axı, o mənim qızımla rəfiqə idi, heç vaxt qızımdan 
küsüb, inciməzdi. Demək, onlar evdə tək olmayıb, başqa 
kimsə də olub. Bax, bunu öyrənmək lazımdır. Ancaq bu 
hadisəni heç vaxt arvadı Ofeliya xanıma deməzdi. Çünki 
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əgər o, bu biabırçılığı eşitsə o dəqiqə ölə bilərdi. Həkimin 
dediyinə görə onun həyatı tükdən asılıdır. Bu xəbəri eşitsə 
necə olacaq? Çox ağır, çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü, 
Rəşid müəllim. Axı o, heç vaxt qızından bir pis hərəkət 
görməmişdi və eşitməmişdi də. Necə ola bilər, bu böyük 
faciədən bizim xəbərimiz olmasın?  

Bu fikirlər içində çabalayırdı, Rəşid müəllim. Çı-
xılmaz vəziyyətdə qaldığından respublika prokrorluğunda 
işləyən dostu Ramiz Dərgahova zəng etdi və xahiş etdi ki, 
bir bizə gəl. Heç yarım saat keçməmiş Ramiz Dərgahov 
özünü ona çatdırdı. Rəşid müəllim onunla görüşdü və 
ürəyindəkiləri ona açdı.  

- Bilirsən Ramiz, səni niyə çağırmışam? Mən çox 
müəmmalı bir işə düşmüşəm. Qızımın zəhərlənməyini 
sən yaxşı bilirsən. Özün də bu hüzünlü günlərdə həmişə 
mənə həyan oldun, çox sağ ol! Minnətdaram. Ancaq 
məsələ belədir ki, memar Fatehin qızı da mənim qızımla 
bir yerdə olub. Və gecənin yarısı özünü pəncərədən atıb, 
intihar edib. Bax, bu məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır ki, 
nə səbəbə o qız özünü həlak edib? Sən öyrən gör qızımla 
daha kimlər olub? Dostum Fatehin qızı İradə heç vaxt 
mənim qızıma görə belə hərəkətə yol verməzdi. Və özünə 
qəsd etməzdi. Mənə elə gəlir ki, qızım da onun ölümünə 
dözə bilməyib özünü zəhərləyib. Səndən xahiş edirəm, bu 
məsələni aydınlaşdır.   

Ramiz müəllim fikrə getdi, bir az keçəndən sonra 
dilləndi: 

- Rəşid müəllim, deyəsən, mənim bacım qızı sizin 

uşaqlarla bir sinifdə oxuyur. Sən narahat olma, mən tez-

liklə aydınlaşdırıb sənə xəbər verərəm.  
Ramiz müəllim buradan çıxıb birbaşa bacısıgilə 

yollandı. Bacısı qızı Səkinə onu qapıda qarşıladı. O, qol-
larını dayısının boynuna salıb, onun üzündən öpdü. Da-



 

Аиля фаcияси 

 55  

yısının belə bir mötəbər yerdə işləməsi onu sevindirirdi və 

o, dayısı ilə fəxr edirdi. 
Ramiz müəllim ondan soruşdu: 
- Bacıqızı, dərslərin necədir? Bir çətinliyin olsa 

utanma dayına de. 
- Yox, dayı, elə bir çətinliyim yoxdur, hər şey öz 

qaydasındadır. 
- Yəqin ki, bilirsən də, sinif yoldaşlarından İradə 

özünü həlak edib, Nazənin isə özünü zəhərləyib. Sənin bu 

olanlardan xəbərin yoxdu? 
- Var dayı, dünən mənə Tamara zəng etmişdi. 
- Tamara kimdi, qızım, o, haradan bilir? 

- Bilirsən dayı, elə onların ölümünə səbəb Tamara 
– biz ona Toma deyirik – ilə Qarik olub da. Onlar pozğun 
işlərlə məşğul olurlar. Nazagildə pis-pis filmlərə baxıb, 
narkotik maddə qəbul ediblər. İradə çox ağıllı qız idi, bu 

hərəkətə dözməyib özünü pəncərədən atıb. 
- Kimdi axı, Toma, Qarik? 

- Onlar da bizimlə bir sinifdə oxuyurlar. Qarik Sur-
xay Mirzəzadənin oğludur. Toma isə akademik Qoşqar 

Əlizadənin qızıdır. Hər ikisi çox imkanlı ailədəndir. Pula 
pul demirlər. Naza ilə İradə onların toruna düşdü, dayı. 
Onların ölümünü eşidəndə o qədər ağlamışam ki, – deyə 
Səkinə doluxsundu. 

- Ağlamaqla heç bir iş düzələn deyil, qızım. Gərək 
hər işdə çox diqqətli olasan və baxıb görəsən ki, kiminlə 
dostluq edirsən?! Pozğun uşaqlardan gərək həmişə uzaq 
qaçasan, onlarla dostluğun aqibəti bax, belə bir faciə ilə 
nəticələnir. Yaxşı, sağ ol qızım, - deyib Ramiz müəllim ba-
cısı qızını qucaqlayıb üzündən öpdü və o, hərtərəfli mə-
lumat topladıqdan sonra, səhəri, Rəşid müəllimlə gö-
rüşdü.  
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Rəşid müəllim səbirsizliklə ondan xəbər gözləyirdi 
və tez soruşdu: 

- Ramiz, nə oldu? Öyrənə bildin?  
- Hə, öyrəndim. Ancaq sənə bir hüquqşünas kimi 

yox, bir dost kimi məsləhətim var. Gərək çox dərinə get-
məyəsən.  

Ramiz müəllim təəccübləndi: 
- Niyə? Bircə balam əlimdən gedib, mən də sakit 

oturmalıyam? 
- Bilirsən, Rəşid, qardaşım, məsələ bir az qəlizdi. 

Sənin qızınla dostluq edənin valideynlərini sən yaxşı 
tanıyırsan. Onlara batmaq qeyri-mümkündür. Çünki biri-
nin atası Qoşqar Əlizadə, o birinin atası isə Surxay Mirzə-
zadədir. Və harada işlədiklərini də sən yaxşı bilirsən. On-
ların uşaqları sənin qızınla bir sinifdə oxuyur. Akademik 
Qoşqarın qızı və nazir müavini Surxayın oğlu sənin qızını 
yoldan çıxarıb. Onlar narkotik maddə qəbul edib, pornoq-
rafik filmə baxıblar. İradə bu pozğun işlərə dözə bilməyib, 
intihar edib. Qızın da, bu biabırçılığı siz biləcəksiz deyə, 
narkotik maddəni normadan artıq qəbul edib və ürəyi da-
yanıb. Əgər sən işi qurdalasan, bəd ayaqda onlar günahı 
sənin üstünə yıxar və deyərlər ki, bizim uşaqları sənin 
qızın evə dəvət edib. Və yaxud da deyə bilərlər, heç bizim 
uşaqlar sizin evdə olmayıb. Bir daş altda, bir daş üstdə. 
Otur evində, özünü işə salma. Bir dost kimi sənə məs-
ləhətim budur. İndi özün bilərsən, necə istəyirsən elə də 
hərəkət elə. İndi icazə ver mən gedim təcili işim var, onları 
həll etməliyəm, – deyib otaqdan çıxdı. 

Rəşid müəllim hələ də key kimi yerindən tərpən-
mirdi. Onun ürəyindən qara qanlar axırdı.  

- Bir uşaq ola, o da belə. Qulağımın dibində baş ve-
rən hadisələrdən nə mənim, nə də arvadımın xəbəri 
olmasın?! İlahi, sən mənə kömək elə, mənə səbir ver, mən 
bu əzabdan xilas olum. Nə böyük müsibətə düşdüm, İlahi! 
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Uşağım əlimdən getdi, arvadım da bugün-sabahlıqdır, bu 
dərdə heç kəs dözə bilməz. Mənim evim tamam dağıldı, – 
deyib, hönkürtü ilə ağlamağa başladı... 

 

*** 
Ələmdar neçə gün idi ki, qəbristanlıqda idi. Dostu 

Fatehin və qızının qəbirlərini düzəltdirib, onların başdaş-
larını qoydururdu. Sağ olsun qonşular, onlar da maddi cə-
hətdən Ələmdara köməklik göstərdilər. Cəfər kişi yığdığı 
pulu ona verdi və dedi: 

- Ələmdar, qoy sənə güc düşməsin. Biz bilirik ki, 
bu işi görməyə çox böyük xərc lazımdır. Sağ ol ki, sən 
bunu yerinə yetirdin. Biz səndən çox razıyıq. Sən çox bö-
yük savab iş gördün, Ələmdar. Allah səndən razı olsun! 

Ələmdar pulu almaq istəmədi. Cəfər kişi pulu sto-
lun üstünə qoyub getdi.  

Ələmdar nəhayət ki, bütün işləri başa çatdırdı. On-
ların qırx mərasimlərini də yola verib, rahat nəfəs aldı. O, 
bir dost kimi borcunu qismən də olsa yerinə yetirmişdi. 
Ancaq, əsas məsələ hələ də qalırdı. O, günahkarı axtar-
malı və ondan qisas almalı idi. Ona görə də birinci növ-
bədə bu işlə kimlərin əlaqəsi olduğunu öyrənməli idi. Və 
az da olsa artıq buna nail olmuşdu. O, artıq bilirdi ki, İra-
dənin rəfiqəsi Nazənin özünü zəhərləyib. Bilirdi ki, bu 
qızları yolda çıxaran hardasa vəzifəli, imkanlı adamın 
uşaqlarıdır. O səbəbkarı kim olursa-olsun tapacaqdı və 
İradənin qisasını alacaqdı. Sən vəzifəli adamın oğlusan 
deyə harınlaşıb cinayət törətməli, insan həyatına qəsd 
etməlisən? Təzə qönçələnib təravətlənən gülü kökündən 
qoparıb məhv edəsən, bunu sənə kim bağışlayar? Məgər 
bu insanlığa yaraşan bir hərəkətdirmi? 

Ələmdar heç vaxt belə hərəkətə yol verəni cəzasız 
buraxmazdı və bu işi yəqin ki, axıra çatdıracaqdı... 

 
ЫЫ ЩИССЯ 
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...Rəşid müəllim qızının ölümündən sonra hələ də 
özünə gələ bilməmişdi. Və heç cür qəm-qüssədən azad 

ola bilmirdi. Fikirləşirdi ki, əgər dostlarım olmasaydı 
görəsən mənim aqibətim necə olardı? Bəlkə də bu 
dərddən infarkt olub ölmüşdüm. Belə ağır gündə adamın 
necə də, yaxşı insanların xoş sözlərinə ehtiyacı olur və az 

da olsa təsəlli tapır. Adam belə hüzünlü günlərdə daha çox 
doğma qohum və dostlarına ehtiyac duyur və onları 
yanında görmək istəyir. Bütün bunlara baxmayaraq, artıq 
o hüzünlü günlər arxada qalmışdı. Ancaq, Rəşid müəllim 

hələ də həyəcanlı idi. Onu başqa bir məsələ daha çox 
narahat edirdi. Dostu hüquqşünas Ramizin 
açıqlamasından sonra, sanki o, yuxudan ayılmışdı və belə 
bir hadisə heç yuxusunda da onun xəyalına gəlməzdi. Sən 

demə bu, təsadüfi hadisə deyilmiş, qisas xarakterli bir 
hadisə imiş. Dəhşətə gələn Rəşid müəllim, dərin xəyallar 
aləminə qapılaraq keçmişi yada saldı. O günlərə, gənclik 

dövrünə, tələbəlik illərinə qayıtdı. Və o günləri bir-bir 

xəyalında canlandırmağa başladı... 
Rəşid müəllim ziyalı ailəsində anadan olmuşdu. 

Onun atası tanınmış hüquqşünas idi və dövlət vəzifəsində 

çalışırdı.  
Rəşid orta məktəbi bitirdikdən sonra, atası kimi 

hüquqşünas deyil, filoloq olmağı üstün tutdu və 
sənədlərini dövlət universitetinin filologiya fakultəsinə 
verdi.  

İmtahanları müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, həmin 
fakultəyə daxil oldu. 

O, oxuduğu illər ərzində, istər orta məktəb illəri və 
istərsə də, tələbəlik illəri olsun fərqi yoxdur, heç vaxt ata-
sının adından, nüfuzundan istifadə etməmişdi. Həmişə 
özünün biliyi, ağlı, intizamı ilə həm müəllim kollektivin, 
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həm də tələbələr arasında çox böyük hörmətə malik idi. 

İdman sahəsində də böyük nailiyyətləri vardı. Universi-
tetdə tələbələr arasında güləş yarışında birinci yeri tut-
muşdu və şəkli şərəf lövhəsindən asılmışdı. Bir sözlə, hə-

mişə ata-anasının başını uca edən bir gənc idi.  
Rəşidin oxuduğu qrupda Suren adında bir tələbə 

də vardı. Birinci gündən bu tələbə özünün ədabazlığı ilə 
Rəşidin xoşuna gəlmədi. Onun danışığı, geyimi, hərəkəti 

bütün tələbələrdən fərqlənirdi və hamıdan da özünü üs-

tün tuturdu. Və heç kimi də saymırdı. 
Keçən əsrin altmışıncı illəri idi. Bu illərdə “stilni”, 

“stilyaqa” sözləri çox dəbdə idi. Suren də həmişə bu cür 

dəbdə geyinərdi və ona “Stilyaqa” adı vermişdilər. Gey-
diyi şalvarın balağını o qədər dar etmişdi ki, onu əynindən 
necə çıxaracağını təsəvvürə gətirmək mümkün olmurdu. 
Əynindəki köynəyin üz tərəfində əcayib formada bir kişi 

başı çəkdirmişdi. Saçları çiyninə tökülmüş bu başın aşağı 
tərəfində “Demis” sözü yazılmışdı. Özünü də ona 

oxşadaraq saçlarını çiyninə tökmüşdü. Çox təəssüf ki, bu 
boyda təhsil ocağında belə modabazlara göz yumanlar da 

vardı. Belə neqativ hallar çoxunu narahat edirdi. çünki, bu 
təhsil ocağı özünün qayda-qanunu, düzgünlüyü ilə başqa 
təhsil ocaqlarından fərqlənirdi. Tələbəyə yaraşmayan 
hərəkətlər bir tələbə kimi Rəşidi də narahat edirdi. O, 

bəzi tələbələri belə əcayib formada görəndə, o vaxt 
politexnik institutunda tələbə qəbulu günləri onun yadına 
düşdü. Əmisi oğlu sənədlərini bu instituta verib, imtahana 

gedəndə Rəşidi də özü ilə aparmışdı.  
İmtahana buraxılış institutun arxa tərəfindən idi. 

Qapıda hündürboylu, qırx beş, əlli yaşlarında bir müəllim 
dayanmışdı. O, məzunların içəri girməsinə nəzarət edirdi. 

birdən Surenə oxşayan saçları çiyninə tökülmüş bir 
məzun içəri girəndə həmin müəllim onun qabağını kəsir 
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və kimliyindən asılı olmayaraq, onu qapıdan həyətə itə-

ləyib: “Get saçını qırxdır, özünü səliqəyə sal, ondan sonra 
imtahana gələrsən,” – dedi. 

Məzunu necə itələmişdisə, o, az qalmışdı yerə yı-
xılsın. Bax, belə müəllimlər vardı təhsil ocaqlarında. Bəs 
indi? Ona görə də, Rəşidi belə tələbələrə qarşı maraq 
bürümüşdü və o, Suran haqqında fikirləşirdi: “Görəsən, 
bu tələbə kimə belə güvənir, ona gözün üstə qaşın var 

deyən yoxdur”. Bunu hər vəchlə öyrənmək istəyirdi. Bu 

tələbə Rəşidgil ilə bir qrupda oxuyurdu, ancaq onlarla heç 
vaxt qaynayıb, qarışmazdı. Heç kimi saymazdı və hamıdan 
özünü üstün tutardı. Özü də arxa partada tək oturardı. 
Onun yanında oturmaq istəyən Emil adında bir tələbəni o 
qoymadı və əli ilə onu itələdi.  

- Rədd ol burdan, “çuşka”. 
Bu sözü eşidəndə Rəşid dözmədi və onun yaxa-

sından yapışdı. Tələbələr onları güc ilə ayırdılar. O, Rə-
şidə tərs-tərs baxaraq dedi: 

- Ara, sən kimsən, özünü atırsan ortaya, qudur-
musan? Qalsın sonraya, baxarıq, - deyib getdi və bir-iki gün 

dərsə gəlmədi. Rəşid də o gündən özünü bağışlaya 
bilmirdi ki, niyə onu əzişdirmədim. Çətinliklə yaşayan, in-
ternatda boya-başa çatan Emilə qarşı onun kobudluq et-
məsi Rəşidi bərk əsəbləşdirmişdi: 

- Siz qoymadız, yoxsa onu əzişdirərdim, – deyə o, 
tələbələrə tərs-tərs baxırdı. 

Rəşid qrupda bütün tələbələrlə mehriban davra-

nırdı, ancaq bir qızdan çox xoşu gəlirdi və onu gözaltı elə-
mişdi. Nədənsə onu çox istəyirdi. Qızın davranışı, sə-
mimiyyəti, dərsdə özünü aparması, ağıllı olması Rəşidin 
gözündən yayınmamışdı və get-gedə ona qarşı dost istəyi 

məhəbbətə çevrilmişdi. Ofeliya adında bu qızın da ona 
qarşı biganə olmadığını o hiss etmişdi. 
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Get-gedə onların bir-birini ürəkdən sevməsi qrup-

da, sonra fakultədə yayıldı, hətta müəllimlərdən də bilən-
lər oldu. Suren də bunu hiss etmişdi və o gündən Rəşidə 
nifrəti artmışdı. Paxıllıqdan az qalırdı ürəyi partlasın: “Ne-

cə ola bilər, belə gözəl qızı mən yox, Rəşid ələ keçirtdi” – 
deyə donquldanırdı. O, dərsdə də az iştirak edirdi. Bir gün 
gəlirdi, beş gün gəlmirdi. Sən deyən oxuyan zibil də 
deyildi. Ancaq semestr imtahanlarından həmişə qiymət 

alırdı. “Bəlkə, atası böyük vəzifədə işləyir, ona görə? – 

deyə Rəşid ürəyindən keçirirdi: “Nə olsun, mənim atam 
da vəzifədə işləyir, gərək mən də özümü onun kimi 
aparam?” Suren isə öz işində idi. Kefi istəyəndə dərsə 

gəlirdi, kefi istəyəndə yox. Hərdən sırtıqlıq edərək qızlara 
da söz atırdı. Onun belə hərəkət etməsi qızların xoşuna 
gəlmirdi və ona öz etirazını bildirirdilər. 

Bir gün dərsdən çıxanda Suren qrupda oxuduğu 

qızın əlindən tutub məcbur edirdi ki, gedək bulvara. Qız 
əlini çəkmək istəyir, o isə buraxmırdı. Rəşid ilə Ofeliyanın 

onlara sarı gəldiyini görəndə tez qızın əlini buraxır. Və 
Rəşidə yox, Ofeliyaya baxmağa başlayır. Bu baxış 

Rəşidin xoşuna gəlmədi və acıqla ona:  
- Nə var, “stilyaqa” nəyə baxırsan? Adam görmə-

misən? Özünü yaxşı aparmırsan, ha! – deyə Rəşid ona öz 
etirazını bildirdi. 

- Sən kimsən, ara? Hara baxmağımı səndən icazə 
almalıyam? “Niçevo sebe”. 

Bu cavabı eşidəndə Rəşid onun üstünə yeridi. 

Ofeliya araya girib, yalvarıcı gözlərlə Rəşidə baxdı: 
- Rəşid, qurban olum, ona baş qoşma. Onun tayı 

deyilsən ki? Gedək evə, – deyib onun qolundan yapışdı. 
Rəşid hirsini boğub Ofeliya ilə yoluna davam etdi. 

Yolda Rəşid əsəbi halda Ofeliyaya dedi: 
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- Bilirsən, Ofeliya mən bu ədabazın hərəkətlərinə 

daha dözə bilmirəm. Özünü elə aparır ki, guya hamı buna 
baş əyməlidir. Axı, sən kimsən ay “dılğır”?! O dərəcəyə 
çatıb ki, qızı – Laləni deyirəm də, güc ilə bulvara aparmaq 

istəyir. Belə həyasızlıq olar? Nə deyəsən belə şərəfsizə?! 
Ofeliya sakit halda ürəyindəkiləri sevdiyi oğlana 

açmağa məcbur oldu: 
- Bilirsən, Rəşid, sənə demək istəmirdim, indiki 

söz açıldı deyirəm. Mənim də bu axmaqdan zəhləm gedir. 

Hərdən bu avara mənə də söz atır. Sərt cavabını verirəm, 
düz gedir. Bu avaraya gərək baş qoşmayasan. Ona görə 
də, səndən xahiş edirəm, əsəbləşmə. Görürəm, dözə 

bilmirsən, özünü ələ al.  
Beləliklə, “stilyaqa” barədə söhbət bunların ara-

sında beləcə tamamlandı.  
“Stilyaqa” da xeyli vaxt olardı Rəşidin gözünə gör-

sənmirdi. Rəşid heç onu dərsdə də görmürdü.  
Bir dəfə “patok” dərsində onu gördü. 

Tələbələrdən öyrənəndə ki, Suren daha bizim fakültədə 
deyil, hüquq fakültəsində oxuyur, təəccübləndi. “Gör ha, 

işini nə təhər düzüb-qoşub heç kimin xəbəri olmayıb. 
Hələ indiyəcən mən belə bir bic adama rast gəlməmişəm. 
Nə vasitə iləsə “perevod” alıb”. Bir tərəfdən də Rəşid 
sevinirdi ki, daha onunla az-az rastlaşacaq. Onu görəndə 

əsəbləşirdi: “Bu avaradan hüquqşünas çıxar? Qoy oxusun 
görək, necə təhsilini başa vuracaq…” 

Fakültədə isə dərslər öz axarı ilə davam edirdi. 

artıq, Rəşidgil axırıncı kursa keçmişdilər. Həmişəki kimi 
Rəşid ilə Ofeliya dərsə bir gedib, bir gəlirdilər. 

Bir gün elə oldu ki, Rəşidin təcili işi düşdü. Ofeliya 
ilə bir yerdə dərsə gedə bilmədi və birinci patok dərsinə 

də gecikdi. Zəng vuruldu, tələbələr auditoriyadan çıxma-
ğa başladılar. Rəşid özünü dərsə çatdıranda artıq, bütün 



 

Аиля фаcияси 

 63  

tələbələr auditoriyadan çıxmışdı, ancaq Ofeliyanı görmə-

di. Tez içəri keçdi ki, görsün Ofeliya niyə yubanır? Audi-
toriyaya daxil olanda Rəşidin gözləri çıxdı kəlləsinə, dün-
ya başına hərləndi. 

“Stilyaqa” Ofeliyanın əlindən tutub, ona nə isə de-
yirdi. Qız ha istəyirdi əlini çəksin, o isə buraxmırdı. Bu 
mənzərəni görəndə Rəşidin başına güllə çaxsaydılar 
bundan yaxşı idi. Bir göz qırpımında özünü “stilyaqa” ya 

çatdırdı. Onun boğazından yapışdı, necə yumruq ilişdir-

disə o, yerə yıxıldı və huşunu itirdi. Bərk əsəbləşən Rəşid 
buna baxmayaraq, onu yenə də təpiklə vurmağa başladı. 
Ofeliyanın qışıqırıq səsinə tələbələr içəri doluşdu. Dekan, 

müəllimlər də özünü çatdırdı. Onu güc ilə Surendən ayır-
dılar. Tez zəng edib təcili yardım çağırdılar. Həkim Surenə 
ilk yardım göstərdi və bildirdi ki, onu təcili xəstəxanaya 
aparmaq lazımdır. Çünki, zərbədən çənəsi sınıb. Yaxşı ki, 

ölməyib. “Stilyaqa”nın etdiyi hərəkətlər öz başında 
çatladı. Universitetdə aləm bir-birinə qarışdı. Surenin 

atasını çağırdılar. Rəşidin atası da bu işə qarışdı. Müəl-
limlərdən, tələbələrdən izahat alındı. Bütün fakültə tələ-

bələri Surenin hərəkətlərini pislədi. Axırda belə qərara 
gəldilər ki, Suren tələbəyə yaraşmayan hərəkətlərə yol 
verib. Hər dəfə tələbələrə kobudluq edəndə: “Mənim qo-
humum filan yerdə işləyir, mənə heç kim, heç nə edə bil-

məz və heç kimdən də qorxmuram! Görmürsünüz artıq 
mən hüquqşünasam, hüquq fakültəsini bitirmişəm?! Qa-
nunu mənə öyrədirsiniz?” – deyə tələbələri hədələyirdi. 

Sonradan da belə bir xoşagəlməz hadisə baş verdi və buna 
səbəb də o, özüdür. Beləliklə, baş verən bu hadisəyə də 
son qoyuldu. Bir müddətdən sonra Rəşidə məlum oldu ki, 
Surenin atası sən demə, məsul vəzifədə çalışan böyük bir 

təsərrüfata rəhbərlik edən nazirin şoferi Vazgen 
Mirzoyandır. Suren də onun oğludur. O, nazirə 
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güvənirmiş, yoxsa şofer oğlu hara, belə qudurğanlıq et-

mək hara!  
O dövrdə vəzifəli şəxsin şoferi, elə vəzifəli şəxs 

hesab edilirdi. Çünki, bütün sirləri o bilirdi və istədiyi işi 

də nazirin köməyi ilə düzüb-qoşurdu. Sonradan 
hadisələrin gedişində, bu məsələ öz əksini tapdı.  

Suren aləmin tülküsü olan atasının təkidi ilə, nazirin 
qızını alır. Adını və soyadını dəyişərək Suren Mirzoyan 

olur Surxay Mirzəzadə. Artıq o, vəzifə sahibi idi. Nazir 

müavini işləyən Surenin qılıncının qabağı da kəsirdi, dalı 
da. Nə istəyirdi, onu da edirdi. 

Bütün bunları hüquqşünas dostu Ramizdən eşidən 

Rəşid özünə yer tapa bilmirdi: “Gör necə işlər baş 
veribmiş, mənim də xəbərim yox! Kaş elə o vaxt onu öldü-
rərdim, indi də bu işləri mənim başıma gətirməzdi. Gör, 
necə kin saxlayan imiş. Bu alçaq o vaxtdan məndən qisas 

almağın yollarını axtarırmış və ən zəif nöqtəni tapıb 
zərbəni mənə endirmişdi”. 

Rəşid müəllim başını əlləri arasına alıb, keçən ha-
disələri yadına salaraq, fikirlər dəryasına qərq olmuşdu... 

 
*** 

Ələmdar dostu Fatehin və onun qızı İradənin qəb-
rini düzəltdirib, baş daşlarını qoydurandan sonra onun 
oğlu Şəhriyara və arvadı Esmira xanıma da baş çəkdi. On-

lara həyan olub, lazımlı adamlara pul verib, tapşırandan 
sonra bir az rahat nəfəs aldı. Çünki o, dediyimiz kimi dosta 

sadiq və duz-çörəyi itirən adam deyildi. Dostuna aid olan 
bütün işləri yerbəyer edəndən sonra, hələ əsas məsələ 

qalırdı. O, İradənin qəbri üstündə ağlaya-ağlaya dediyi 
sözləri heç vaxt yadından çıxara bilməzdi. Çünki o, 
sözünün üstündə duran adam idi. Öz övladından artıq 
xətrini istədiyi məsum, bakirə, arzuları ürəyində qalan, 
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yeniyetmə yaşında, gözəl-göyçək balanın faciəli ölümünün 

səbəbkarını tapmayınca o, rahat ola bilməzdi. Ona görə də 
bu işin izinə düşərək, fəaliyyətə başladı. 

Ələmdar hadisənin baş vermə səbəbini demək olar 

ki, dostunun qonşusu Cəfər kişidən öyrənmişdi. Bilirdi ki, 
bu məsum balaları yoldan çıxarıblar və onları narkotik 
maddəyə aludə edən var. Ata-ananın bircə balası olan, 
Rəşid müəllimin qızı Naza da narkotik maddənin qurbanı 
oldu. Bunları o, yaxşı bilirdi, ancaq onu maraqlandıran bu 

narkotik maddəni onlara verən kimdir? Onları bu yola 
vadar edən kimdir? Bax, bunu edəni o dəqiq öyrənmək 
istəyirdi və ordan-burdan öyrənmişdi ki, bu hansısa bir 

vəzifəli şəxsin oğludur və onlarla bir sinifdə oxuyur. Bax, 
o, bu vəzifəli şəxsin oğlunu axtarırdı və ona bilavasitə o 
lazım idi. Nəyin bahasına olursa-olsun Ələmdar onu 
tapacaqdı və iki nakam balanın qatilindən qisas alacaqdı. 

Ələmdar ilk növbədə onların oxuduğu məktəbə 
getməyi qət etdi. “Bəlkə orda məlumat toplaya bildim,” – 

deyə o, məktəbi axtarıb tapdı və məktəbin həyətinə daxil 
oldu. Bu, dörd mərtəbəli böyük bir məktəb idi. İçəri 

keçib, məktəb direktoru ilə bu haqda söhbət etmək 
istəyirdi. Koridordakı lövhədə iki asılmış şəkil onun 
diqqətini cəlb etdi. Yaxınlaşanda İradə və Nazanın şəkli 
olduğunu gördü. Qara lent bağlanmış şəkildə İradənin 

gülümsər sifəti ona baxırdı. İstər-istəməz gözləri yaşla 
doldu. Koridorda şagirdlər gəzişirdi. Bir qız, tanımadığı 
adamın şəklə baxıb ağladığını görəndə ona yaxınlaşdı: 

- Əmi, sən İradənin nəyisən?  
Ələmdar arxaya çevriləndə uzun hörükləri olan bir 

qızın ona baxdığını gördü:  
- Əmisiyəm qızım, nə olub ki? 
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- Heç, İradə mənim rəfiqəm idi, çox yaxşı qız idi, 

əmi! Bilikli, ağıllı, tərbiyəli, məktəbimizin fəxri idi, İradə. 
Hayıf ki, heç nədən özünə qəsd etdi. 

Ələmdar soruşdu: 

- Bilirsən, qızım, mən Rusiyada yaşayıram, onun 
ölümündən xəbərim olmayıb, gəldim məktəbə öyrənim 
görüm hadisə necə baş verib?  

Qız Ələmdarın qoluna girib onunla həyətə çıxdı və 

sanki kimsə onların danışığını eşidəcək deyə, ehtiyat 

edərək yavaşca danışmağa başladı: 
- Əmi, onları, əsasən də Nazanı narkotik maddəyə 

öyrəşdirən nazir müavini Surxay Mirzəzadənin oğlu Qarik 

olub. O, Nazanın köməyi ilə İradəni də öz cərgəsinə qo-
şub, onu elə vəziyyətə salmışdı ki, o məcbur olub, özünü 
intihar etmişdi. 

- Qızım, bəs indi dediyin o, Qarik hardadır? 

- Bu hadisədən sonra atası onu Almaniyaya “oxu-
mağa” göndərib. 

- Belə de, yaxşı qızım, sağ ol! Allah səni xoşbəxt 
eləsin. Çalış həmişə belə pozğun uşaqlardan uzaq olasan, 

deyib Ələmdar sevinə-sevinə oranı tərk etdi.  
Artıq ona çox şey məlum idi. O, bu haqda hər şeyi 

dəqiqləşdirib öyrənəndən sonra Almaniyaya səfərə hazır-
laşdı. O, xarici ölkələrin çoxunda olmuşdu, ancaq Alma-

niyada olmamışdı və Almaniyadan çox şeylər eşitmişdi. 
Bu xalqın, çox alicənab xalq olduğunu, öz elm-texnikası 
ilə, bacarığı, səliqə-səhmanı ilə bütün Avropa dövlət-

lərindən öndə gedən və yüksək inkişaf mərhələsinə çat-
mış bir dövlət idi. 

Bütün bunlar öz yerində, ancaq onun məqsədi 
başqa idi və onun ürəyindən qara qanlar axırdı. Bu qan, 

qisas almaq qanı idi və o, bu qanı heç vaxt yerdə qoyma-
yacaqdı.  
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Nəhayət, Ələmdar təyyarə ilə Almaniyaya uçdu və 

o, Almaniyanın Berlin şəhərində olacaqdı. Onu bu şəhər-
də nələr gözlərir, o hələ heç nə deyə bilməzdi.  

O, Berlin şəhərinə çatdı və aeroportdan şəhərə 

avtobusla yola düşdü. Doğrudan da, bu şəhərdəki səliqə-
səhman, qayda-qanun, insanlara münasibət, səmimiyyət 
onu valeh etdi. Hiss etdi ki, insan dünyaya bir dəfə gəlir və 
yaşadığı həyatı mənalı keçirməlidir. 

Mehmanxanada yer aldıqdan sonra, nə işlə məşğul 

olacağı barədə götür-qoy etməyə başladı. O, Qariki necə 
tapacaqdı? Fikirləşdi ki, əgər onu tapmaqdan ötrü 
səfirliyə getsə, asanlıqla tapar. Digər tərəfdən fikirləşirdi 

ki, atası onu elə-belə ora göndərməyib, onu kiməsə tap-
şıracaq və ona nəzarət olacaq. Bunları o, yaxşı bilirdi. Bu 
yolla onu tapmaq istəsə şübhə yarada bilərdi. Ona görə 
də, başqa yollar axtarmağa başladı. O, çox ölkələrdə 

olmuşdu, hər cür xoşagəlməz hadisələrlə üzləşmişdi və 
həmişə də çıxış yolu tapıb, vəziyyətdən çıxmağı bacar-

mışdı. Bilirdi ki, belə pozğun işlərlə məşğul olan, narko-
maniyaya qurşanan gənclərin yeri harda ola bilər və onları 
harda tapmaq olar. Ona görə də vaxt itirmədən, hansı ki, 
gənclər hara yığışır, o yeri müəyyənləşdirdi və vaxt 
itirmədən həmin yerə getmək qərarına gəldi. 

Mehmanxanada bir az istirahət edib, axşam səkkiz 

radələrində otaqdan çıxdı. Taksidən düşüb həmin deyilən 
“bara” doğru getməyə başladı. İçəri keçib, küncdəki stol-
da oturdu. Oturmağı ilə ofisiantın gəlməyi bir oldu və ona 

bir fincan kofe sifariş etdi. Kofeni içə-içə ətrafa fikir ver-
məyə başladı. Bardakı dekorasiya çox sadə idi. Yuxarı 
başda musiqiçilər oturmuşdu. Onlardan biri aramla skrip-
ka çalırdı. Burda hər millətdən olan gənclər vardı. Bun-

ların hay-küyündən ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Rəqs 
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edənlər də vardı. Həm oğlan, həm də qızların çəkdiyi si-

qaretin tüstüsündən içəri dumana bürünmüşdü.  
Ələmdar ondan aralıda duran üç nəfər gəncin da-

nışığına fikir verdi. Hiss etdi ki, deyəsən onlar Rusiya-

dandır. Çünki rus sözləri çox islədirdilər.  
Birdən “Ara, tı şto” sözünü eşitdi. Bu söz Ələmdarı 

çox sevindirdi. Sevindi ki, bunlardan Qariki tanıyan olar. 
Xaricdə oxumaq hər adamın işi deyildi. Orda ancaq yük-

sək vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuya bilərdi. Qarik də be-

lələrindən idi. 
Onların stolunun üstündə bir neçə çaxır butulkası 

boşalmışdı söhbət edə-edə içkilərinin sayını artırırdılar. 

Ələmdar hiss etdi ki, onlardan biri erməni ləhcəsində rus 
dilində danışır və əmin oldu ki, bu erməni ola bilər. 
Ancaq, iki nəfərin hansı millətdən olduğu hələlik ona mə-
lum deyildi. 

Ələmdar onların kefinin kök vaxtında kibrit almaq 
məqsədi ilə, onlara yaxınlaşdı. Təmiz erməni dilində on-

lardan soruşdu (Ələmdar əslən ermənistanlı olduğundan 

erməni dilini yaxşı bilirdi. Sonradan isə hansı səbəbdənsə 
Rusiyada qalmışdı): 

- Ara, kipritiniz var? – deyəndə, onların üçü də dik 

ayağa qalxıb, Ələmdar ilə görüşdülər və soruşdular: 
- Hayes-turkes?  
Ələmdar özünü erməni kimi təqdim etdi: 
- Əlbəttə, hayes. 

Bu sözü eşidəndə onlar Ələmdarı qucaqladılar və 

öz yanlarında oturtdular. Tez ona çaxır süzüb, onu sorğu-
suala tutdular. 

- Ara, haçan gəlmisən? Vətəndə vəziyyət necədir? 
Xalq necə dolanır? Ara, nə əcəb səndən Berlinə gəlmisən? 
Biz sənin qulluğunda həmişə hazırıq, ha! Məssəb haqqı, 
düz deyirik. Sən bilmək istəyirsənsə, mən burada 
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universitetdə oxuyuram. Mənim dostlarım isə bu şəhərdə 

yaşayır. Biz gündə bura yeyib-içməyə gəlirik.    
- Yaxşı edirsiz, həmişə yeyib-içməkdə, sizə deyim 

ki, mən bura işlə əlaqədar gəlmişəm. İstəyirəm bu şə-

hərdə, universitetdə oxuyan bir qohumum var, onu tapıb 
görüşüm.  

- Doğrudan? Nə yaxşı, adını de görüm biz onu ta-
nıyırıq? Çünki, biz Qafqazdan gələn tələbələrlə tez-tez 

görüşürük.  

Ələmdar dedi: 
- Adı Qarikdi, soyadı Mirzəzadə. 
- Kim, Qarik?.. Əlbəttə tanıyıram. Ha…ha…haa.. – 

başladı gülməyə – Ara, o, ermənidi, ha..ha..ha... Onun 
pamiliyasına baxma, o, əsl ermənidi. Bu gün onunla görü-
şəcəkdik, işi oldu gəlmədi. İndi onun yerində sən otur-
musan, məssəb haqqı, düz deyirəm.  

Ələmdar çox sevindi, elə bil dünyanı ona verdilər. 
Və o da onlara qoşulub ürəkdən gülməyə başladı. Yeyib-

içmək gecə yarısına qədər davam etdi. Danışıqlardan 
Ələmdar çox şey öyrəndi.  

Evə gedəndə, onlar Ələmdarla görüşüb ayrılanda 
dedilər: 

- Ara, sən heç narahat olma, biz səni öz qohumunla 
görüşdürərik. Sabah yox, o biri gün bura gəl, onu 

görərsən. Onlar xudafizləşib getdilər. Ələmdar isə meh-
manxanaya qayıtdı və həmin görüş gününü səbirsizliklə 
gözləyirdi. Ona bu bir gün, bir ilə bərabər oldu. 

...Qarik günortadan sonra, güc ilə yuxudan durdu. 
Axşam çox içib, nəşələnmişdi. Ayıla bilmirdi, heç dərsə 
də gedə bilməmişdi. Özünə gəlib, ayılsın deyə butulkadakı 
arağı stəkana süzüb, başına çəkdi. Bir az keçmişdi o, 

özünə gəldi. Mətbəxə keçib, özünə yeməyə nə isə ha-
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zırlamaq istədi. Bu vaxt telefon zəng çaldı. Dəstəyi gö-

türdü, dostu Ruben idi: 
- Ara, Qarik, hardasan? Görsənmirsən? Dünən səni 

çox gözlədik, bara gəlib çıxmadın. Telefona da cavab 

vermirsən. Nə isə olub, niyə gəlmədin? 
- Bilirsən, Ruben, bir qızla – “italyanka” ilə tanış 

olmuşam. Onunla başım qarışdığından, gələ bilmədim. 
Onunla gələn həftə İtaliyaya getmək istəyirəm. Çox yox, 

bir həftə qalıb qayıdaram. Nə məsələdi, niyə mənə zəng 

etmişdin? 
- Səni bir nəfər qohumun axtarır, özü də “və-

tən”dən gəlib, səninlə görüşmək istəyir. Bu gün o, bara 

gələcək, sən də gəl, görüşərsiz.  
Qarik fikrə getdi, çünki əmisi ona tapşırmışdı ki, 

tanımadığın adamla heç vaxt görüşmə. 
- Bəs, bu kim ola bilər? Deyəsən, yenə də nə isə 

mənə göndəriblər, – yadına sala bilmirdi ki, ona bu haqda 
kim zəng etmişdi, – Eyb etməz, sonra yadıma düşər.  

Ancaq vətəndən gəlib, “vətən” sözünü eşidəndə 
köhnə xatirələr onun yadına düşdü. O gün yuxuda yenə 

də orta məktəbdə oxuduğu illəri, sinif yoldaşlarını, ələl-
xüsus da, Naza ilə olan hadisələri görmüşdü və bərk qorx-
muşdu. İradənin pəncərədən özünü atıb həlak etməsi, 
Naza ilə olan münasibətləri onu təşvişə salmışdı. Gör-

müşdü ki, Naza ağlaya-ağlaya ona yalvarır ki, İradə ilə 
işin olmasın, onu öldürmə, məni öldür. O, isə ona qulaq 
asmayaraq deyirdi: “Sən artıq mənim əlimdəsən, mənim 

üçün ölmüş kimisən, mənə İradəni öldürmək lazımdır”.  
Naza görür ki, o, qulaq asmır, bayıra çıxıb, qaç-

mağa başlayır. Qarik isə onun hara qaçdığını bilmək 
istəyir və onun ardınca çıxır. Onda görür ki, Naza hündür 

bir qayanın başına çıxıb. Oradan Qarikə əl edərək, onu 
yanına çağırır və özünü aşağı tullayır. Qarikə elə gəlir ki, 
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o da Naza ilə bir yerdə uçuruma düşür. Öz qışqırığına 

hövllənərək yuxudan dik atılır və bunun handan-hana 
yuxu olduğunu bilib sevinir. Özünü sakitləşdirməkdən 
ötrü “heroin” qəbul edir. Ondan sonra əhval-ruhiyyəsi 

yaxşılaşır. O, hər dəfə “vətən” sözünü eşidəndə, günahsız 
qızların ölümü onun gözünün qabağına gəlir və baş verən 
hadisələr zərrə qədər ona təsir etmir. Onu təşvişə salan 
yuxuda Naza ilə bir yerdə qayadan tullanaraq həlak olması 
idi. O, öz canının hayına qalır, başqasının ölümü onun 

vecinə deyildi. Çünki uşaqlıqdan onu bu ruhda tərbi-
yələndirib, bu ruhda böyüdüblər. Bu ruhda böyüyəndən 
bundan artıq nə gözləmək olar?! 

Xülasə, o hazırlaşıb, dostlarının dediyi yerə, bara 
getmək qərarına gəldi… 

 
*** 

Ələmdar fikirləşirdi və güman edirди ки, Гарики 
анъаг беля йерлярдя тапмаг олар. Тутаг ки, ону тапды. Бяс, 
юзцнц она неъя тягдим етсин ки, о, шцбщялянмясин?! Бах, бу 
мясяля ону наращат едирди. Чох эютцр-гой едяндян сонра 
бирдян Ялямдарын дырнагнагарасы досту олан, ермяни Ашот 
йадына дцшдц. О, бу адамдан истифадя едяъякди. Ахы, 
Ялямдарын юзц яслян ермянистанлы иди. О, Азярбайъанын 
гядим торпагларындан олан Эюйчя мащалында анадан 
олмушду. Щяля ушаг вахтларындан онун ата-анасы ермяниляр 
тяряфиндян гятля йетирилмишди. Балаъа Ялямдар йетимханада 
бюйцйцб, бойа-баша чатмышды. Ермянилярин Азярбайъан 
торпагларына тяъавцзц заманы о Русийада щярби хидмятдя 
иди. Щярби хидмяти баша вурандан сонра о, Ермянистана 
гайытмайыб орада галмышды. Ялямдар орада да чох 
чятинликляр, язаб-язиййятлярля цзляшди, лакин аьлы, дярракяси, 
ишэцзарлыьы нятиъясиндя юзцня шяраит йарада билди. Тиъарятля 
мяшьул иди. Хариъдян, хцсусян дя Тцркийядян, Ирандан вя 
Чиндян мал алыб эятирир вя Москвада дцканлара пайлайырды. 
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Юзцнцн дя гарышыг маллардан ибарят дцканы варды. Цч сатыъысы 
олан бу дцканында алвери пис эетмирди. О, хариъя мал алмаьа 
эетмяйяндя, щямишя юз дцканында оларды. Бир эцн евдян 
дцкана эяляндя гапыда бир няфярин дайандыьыны эюрцр. 
Ящямиййят вермяйиб дцкана кечмяк истяйяндя щямин адам 
ону саламлайыр. Ялямдар онун саламыны алыб дцкана эирир. 
О, сатыъылара бязи тапшырыглар вериб щараса эетмяли иди. Байыра 
чыханда щямин адамын щяля дя, гапыда дайандыьыны эюрцр. 
Тяяъъцблянян Ялямдар ондан сорушур:  

- Сизя ня лазымдыр? 
О, йазыг-йазыг Ялямдара бахыб йавашъа дейир: 
- Гатсо, ешитмишям сизя гаровулчу лазымдыр. Яэяр 

мцмкцнся мяня бир иш верин. 
- Сян эцръцсян? – дейя Ялямдар сорушду. 
- Бяли, адым Кобадыр. Эцръцстандан эялмишям, иш 

ахтарырам. 
Ялямдарын эцръц достлары чох олмушду, онларла 

мцнасибяти йахшы иди. Щям дя она доьрудан да гаровулчу 
лазым иди. О, йахшы, тямиз бир адам ахтарырды ки, эеъяляр 
дцканын гаровулун чяксин, эцндцзляр дя фящлялик етсин. 

Она эюря дя сорушду: 
- Галмаьа йерин вар?  
- Хейир, йохдур. 
- Онда эял беля данышаг, сяни фящля эютцрцрям, эеъяляр 

дя галмаьа йерин олмадыьындан дцкана гаравулчулуг 
едярсян. Щя, ня дейирсян, разысан?.. 

Эцръц Коба о дягигя разы олду вя она юз миннят-
дарлыьыны билдирди. Беляликля, онлар разылыьа эялдиляр вя Кова 
ишя башлады. О, юзцнцн ишэцзарлыьы, ширин дили иля аз бир мцддят 
ярзиндя щамынын щюрмятини газанды. Щятта Ялямдар бу гыса 
мцддятдя онун ишя ъан йандырдыьыны эюрцб, ямяк щаггыны да 
артырмышды. 

Ялямдар артыг архайын иди, даща ращат хариъя эедиб 
мал эятиря билярди. Чцнки бир дяфя дцканын оьурланмасы онун 
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эюзцнц горхутмушду. Еля вахт олурду ки, ялаъсызлыгдан эеъя 
юзц дцканын гаровулуну чякирди. Башга чаряси йох иди. Коба 
ися юз нювбясиндя «ъан-башла» чалышырды. Артыг Ялямдар 
щярдян дцкана эялян щюкумят адамларына бир сяняд вя 
йахуд пул лазым оланда ачары Кобайа верярди ки, эет 
сейфдян филан сяняди, йахуд филан гядяр пул эятир. О да эедиб 
сейфи ачыб эятирярди. Коба юзцнц о гядяр доьрултмушду ки, 
Ялямдар няинки сейфин ачарларыны она етибар едирди, щятта 
она етибарнамя веряряк «натариус»да да тясдиглядир ки, о 
хариъдя оларкян бцтцн сялащиййяти иля дцканы идаря вя банк 
ямялиййатларыны да иъра едя билсин. Бу минвалла хейли вахт 
кечди. Ялямдарын хариъя мал алмаьа эетмяк вахты эялиб 
чатды. О, сейфдян сянядлярини эютцрцб щазырлыг ишляри эюрмяли 
иди. Сейфи ачыб сянядляри эютцрмяк истяйяндя сянядляри орада 
эюрмяди. Фикирляшди ки, ола билсин евдя гойуб. Ахшам евдя 
дя еля бир йер галмады ки, ахтармасын, тапа билмяди ки, 
билмяди. Наращат щалда Ялямдар сящяр тездян дцкана эялди. 
Дцкана йахынлашанда дящшятя эялди. Дцканын гапылары ачыг, 
ичиндя ися щеч бир шей галмамышды. «Ляля кючцб, йурду 
галыб». «Бяс бу Коба щаны?..» – дейя Ялямдар буткайа сары 
гачмаьа башлады. Бутканын гапысы ачыг, Кобадан ися ясяр-
яламят йох иди. Ялямдар шока дцшмцшдц. Ону тяр-су басды, 
щалсыз щалда йеря отурду. Бир аз кечмишди ишчиляр эялдиляр. 
Онлар бу вязиййяти эюрцб чаш-баш галдылар. Сцпцрэячи арвад 
йердя отурмуш Ялямдара йахынлашды: «Оьлум, бу ня мцси-
бятди?.. Эюрясян буну ким едиб?..» – деди. Ялямдар она 
ъаваб веря билмяди. Айаьа галхыб сащя мцвяккилиня зянэ 
етди. О, сащя милис мцвяккилини йахшы таныйырды. Бир аз кеч-
мишди ки, милис ишчиляри юзлярини йетирдиляр. Мясялянин ня йердя 
олдуьуну айдынлашдырмаьа башладылар. Ялямдар гаро-
вулчунун адынын Коба Ъанъанашвили олдуьуну сюйляди. 
Милис ишчиляри протокол тяртиб едиб Ялямдара гол чякдиряндян 
сонра шюбяйя эетдиляр. 
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Бцтцн бунлар Ялямдара йуху кими эялирди. О, щяля дя 
еля дцшцнцрдц ки, эеъя кимся дцкана басгын едиб, йазыг 
Кованы да юлдцрцб мейидини щараса атыблар.  

Бир аз кечмиш милис мцстянтиги Олег Иванов дцкана 
эялди вя Ялямдары сорьу-суала тутду. О, Ялямдардан дц-
канын сянядлярини истяди. Ялямдар сейфи ачанда дцкана аид 
олан сянядлярин дя орада олмадыьыны эюрдцкдя дящшятя 
эялди... 

Ертяси эцн Ялямдары шюбяйя чаьырдылар. Мцстянтиг 
Олег Иванов она мялумат вермяйя башлады: «Мялум олду 
ки, сизин гаровулчу эютцрдцйцнцз адам эцръц Коба Ъан-
ъанашвили дейил, миллиййятъя ермяни олан Ашот Хачатурйандыр. 
Бу адам Москвада Майаковски кцчясиндя йашайыр. Ону 
евиня зянэ етдик. Бизя билдирдиляр ки, о, щал-щазырда бурда 
йохдур, Йеревана эедиб. Онунла ялагя сахладыгда ися бизя 
билдирди ки, дцкан мяним адымадыр. Мяня бу дцканы 
Ялямдар узун мцддятли етибарнамя иля вериб. Дцкана аид 
бцтцн сянядлярим дя юз гайдасындадыр. Оьлум онлара эятириб 
сизя тягдим едяъяк. 

Бир аз бундан яввял оьлу сянядляри эятирди. Бах бу-
дур, ямлак комитяси тяряфиндян онун адына кечирилмиш  
«Гарабаь маркети» дцканынын натариусда тясдиг едилмиш 
сяняди». Мцстянтиг бир-бир сянядляри Ялямдара эюстярди. 
«Онун дедийиня эюря индии дцканыны оьурлайыблар, мяним ня 
эцнащым?! Эцнащкар о юзцдцр вя ъавабдещ дя одур. Мяним 
бурда щеч няйя гарышаъаьым йохдур…» – онун сюзлярини 
тякрарлайан мцстянтиг сюзцня давам етди: «Биз арашдырма 
вя йохлама апардыг, бцтцн сянядляр йерли-йериндя иди. Яэяр 
шцбщян вя бир сцбутун варса, ону бизя буйуруб дейя 
билярсян». Бу сюзляри ешидян Ялямдарын дили-аьзы гуруду. Щеч 
бир сюз дейя билмяди. Ялиндя дя еля бир сяняд олмады ки, ону 
ортайа чыхартсын. «Бу ня иш иди, мяним башыма эялди?! 
Йатсайдым щеч йухума да эирмязди».  

Мцстянтиг деди: 
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- Йолдаш Ялямдар, она етибар едиб адына кечирдийиниз 
дцканы о, йенидян сизя иъаряйя вериб. Бу да сяняд. Сиз 
дцканын иъаря щаггыны юдямялисиниз, якс тягдирдя туту-
лаъагсыныз. Истинтаг апарылыр, яэяр оьрулар тутулса, дцкана 
дяйян мадди зийаны онлар юдяйяъяк. Сизин иъаря щаггыны юдя-
мяйя яэяр пулунуз йохдурса, йашадыьыныз ев мцсадиря 
олунаъаг. 24 саат ярзиндя юлкяни тярк етмялисиниз. Чцнки, 
бурда йашамаьы тясдиг едян щеч бир сянядиниз дя йохдур. Биз 
сяни доьулдуьун вятяня, йяни Ермянистана тяййаря иля йола 
саларыг.  

Вятян сюзцнц ешидян кими Ялямдар диксинди вя тез 
мцстянтигя деди: 

- Йолдаш мцстянтиг, сиз ня данышырсыныз? Мян ора неъя 
эедя билярям? Онлар мяни юлдцрярляр ахы?.. Мяэяр сиз бизим 
неъя мцнасибятдя олдуьумузу билмирсиниз? Биз бир-биримизля 
дцшмяник… Бизя щцъум едян онлар, бизим торпагларымызы 
зябт едян онлар, бизи гыран онлар, ди эял ки, йеня бизи 
эцнащкар сайырлар. Беля олан вязиййятдя мян ора неъя эедя 
билярям?.. 

- Ганун беля тяляб едир. Биз сяни Азярбайъана эюн-
дяря билмярик. Чцнки сян Ермянистан вятяндашы олмусан, 
ора эетмялисян. Вяссалам!.. 

Ялямдар бу щадисялярин планлы шякилдя щяйата кечи-
рилдийини дярк етди. «Сян демя эцръц адыйла бу иблис хислятли 
ермяни бу йолла мяни мцфлис едяряк мящв етди».  

Ялямдары тяййаря иля Ермянистана депортасийа едя-
ъякдиляр. Орада онун башына ня ойун эяляъяйини о билмирди. 
Онун ясябдян аз галырды цряйи партласын. Ялямдарын башына 
чох бялалар эялмишди, анъаг белясиня щеч вахт раст 
эялмямишди.  

Хцлася, ики няфяр систем ишчиси ону машына отуздуруб 
аеропорта апарды. Москва-Йереван авиарейсиля ону йола 
салдылар. Тяййарядяки сярнишинляр ону ермяни билирдиляр. 
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Онларын щеч вахт аьлына эялмязди ки, бир тцрк онларла бир 
тяййарядя Йеревана учур.  

Тяййаря Йереван аеропортунда йеря енди. Ялямдары 
фикир эютцрмцшдц ки, о бурадан Азярбайъана неъя 
эедяъякди? Ермяниляр чятин ону саь бурахсынлар. Ялямдар 
бу фикирля сярнишинляр кими тяййарядян чыхыб аеропортун 
чыхышына доьру аддымламаьа башлады. Чыхышда сярнишинляри 
гощумлары гаршылайырды. Ялямдар ися щара эедяъяйини бил-
мирди. О, сярнишин залында дайаныб фикря эетмишди, щара эе-
дяъяйини эютцр-гой едирди. Бу заман ики няфярин она йа-
хынлашдыьыны эюрдц. Онлардан бири:  

- Ялямдар бяй, сизи Йереванда хош эюрдцк! 
Ялямдар онлара бахды, анъаг щеч бирини танымады. 
- Мяндян ня истяйирсиниз? Мян сизи танымырам… 
- Сян бизимля эетмялисян! 
Чарясиз галан Ялямдар онларла эетмяли олду. Онлар 

бир бинайа дахил олдулар. Сонра Ялямдара ишаря елядиляр ки, 
бу гапыдан ичяри эирсин. Ялямдар гапыны ачыб ичяри эирди. 
Отагда ики няфяр отурмушду. Онлардан бири ейняк тахмышды. 
Ейняк тахан адам она деди: 

- Хош эюрдцк сяни, Ялямдар бяй! Неъясян? 
Ялямдар онлара бахыб деди: 
- Ахы мян сизи танымырам… Сиз кимсиниз, мяндян ня 

истяйирсиниз?.. 
Онлардан бири ейняйини чыхардыб: 
- Йахшы-йахшы бах!.. – деди. 
Ялямдар ону таныды. Бу Коба иди. Ъин башына вурду. 

«Юлмяк юлмякди, хырылдамаг ня демякди» – дейиб Кобанын 
цстцня щцъум етмяк истяйяндя, о бири адам онун габаьыны 
кясди: 

- Дейясян башын бядяниня аьырлыг едир!.. 
Ялямдар щирсини боьуб дайанды. 
Коба деди: 
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- Инди эюрдцн бизлярин сийасятини?.. Мян Коба дейил, 
Ашотам! Ай эиъ мусурман, мян ермяни Ашотам!.. Эюрдцн 
сяни ня эцнляря гойдум, мцфлис елядим сяни?! Истясям сяни бир 
дягигядя йох едярям, амма етмирям, сян йашамалысан. 
Она эюря ки, вятяниндя бир дяфя юзцндян данышанда, биздян 
дя данышасан, сизин башыныза ачдыьымыз ойунлардан 
данышасан… Биз щяр бир биъликля, сийасятля сизин ахырыныза 
чыхаъайыг! Ешитдин, «чумо»?! 

Ялямдар щирсини эцъля боьараг: 
- Юзцнц мяня тягдим етмяйя ещтийаъ йохдур! Бу 

сийасятиниз чох чякмяз! Сян юз чиркин, мякрли ниййятинля чох 
узаьа эедя билмязсян. Бу йолун ахыры йохдур, заман юз 
щюкмцнц веряъяк. Инсанлыгда пайыныз олмадыьы цчцн эеъ-тез 
мящв олаъагсыныз. Эеъ-тез щагг юз йерини тапаъаг! Сиз юз 
ъязанызы лайигинъя алаъагсыныз!.. 

Ашот санки онун сюзлярини ешитмирдт. Ялиндяки каьыза 
бцкцлцнц она узатды: 

- Ал, сянядлярини, ай аьылсыз!.. Сейфин ачарларыны мяня 
веряндя билмирдин ки, юзцня гябир газырсан!.. Сяни Эцр-
ъцстана йола салаъаглар. Эцръц достларынла эюрцшцб, башына 
эялянляри онлара да данышарсан ща… ща… ща…  

Ялямдары Йереван-Тбилиси рейсиля учан тяййаря иля йо-
ла салдылар. О, Тбилисидян Азярбайъана эетмякдя чятинлик 
чякмязди. Чцнки онун йахшы эцръц достлары вар иди, анъаг 
ону дцшцндцрян башга мясяля иди. Бу, дцшмяндян гисас 
алмаг мясляси иди. О, няйин бащасына олурса-олсун буна наил 
олмалы иди вя олаъагды да. Она эюря дя о, Ашотун адындан 
истифадя едяъякди. Эеъ-тез Ялямдар Гарикля эюрцшяъяк вя 
Ашотун адыны она дейяъякди. Чцнки Москвада бир йердя 
ишляйян заман Ашот сющбят яснасында демишди ки, Бакыда 
йцксяк вязифядя ишляйян бир гощуму вар. Ня билмяк олар, 
бялкя Гарик онун гощумудур?! Беля бир фцрсяти Ялямдар 
ялдян вермяк истямирди. О, бу йолла гисас алмаг истяйирди, 
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беля бир фцрсяти чохдан эюзляйирди. Она эюря дя о, Гарикля 
эюрцшя тялясирди…                                             

Nəhayət, onların dediyi vaxt da gəlib çatdı. O, bara 
getməyə tələsdi. Bara çatıb, içəri keçəndə, yenə həmin 
küncdəki stolda üç nəfərin oturduğunu gördü. İki nəfəri o, 
tanıdı, üçüncüsünün arxası ona tərəf olduğundan onun 

üzünü görmürdü. Ələmdar stola yaxınlaşanda Ruben 
ayağa qalxdı və Qariki ona təqdim etdi.  

- Ara, buyur, bu da sənin qohumun Qarik. 

Qarik ayağa qalxıb Ələmdara tərəf çöndü və diq-

qətlə ona baxdı. Ələmdar da onu gördü, qabağında cılız, 
gözlərinin altı tuluqlamış, həqiqətən də əsl narkomana 
oxşayan, solğun sifətli bir oğlanı gördü. Qanı coşdu, istədi 

onun buradaca işini bitirsin. Özünü güclə saxladı. 
Ələmdara diqqətlə baxan Qarik soruşdu: 
- Ara, sən kimsən? Mən səni tanımıram axı, sən 

hardan mənim qohumum oldun, ha?! 

Ələmdar dedi: 

- Qarik, sən uşaq olmusan, məni tanımazsan. Sənin 
Yerevandakı dayın Aşotun dostuyam. O, biləndəki mən 
Berlinə gedirəm, mənə bir bağlama verdi, xahiş etdi ki, 

sənə çatdırım. Harda deyirsən orda görüşək və həmin 
bağlamanı sənə verim.  

İçkidən və nəşədən başı dumanlanan Qarik istədi 
Ələmdarı təhqir etsin və desin ki, sən kimsən məni özünə 

qohum sayırsan? Mən heç Aşot-maşotu da tanımıram, 
rədd ol burdan! Ancaq, “bağlama” sözünü eşidəndə, sa-

kitləşdi. Keçən həftə dostu onunla danışmışdı və: “Sənə 
çəkməyə “şey” göndərərəm” – demişdi. Fikirləşdi ki, mə-

nə qohum deyən bu kişi əmanəti dostlarımın yanında üs-
tüörtülü deyir ki, bunlar başa düşməsin, çox sevindi. 
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- Yaxşı, dayım çox sağ olsun ki, göndərib, gəl otur, 

bizimlə ye-iç, kef elə, bu bağlama məsələsinə sonra 
baxarıq, – deyə Qarik stulu onun altına çəkdi. 

Ələmdar, onlarla yeyib-içməyə başladı. Gözü Qa-

rikdə idi, ürəyində isə deyirdi: “Bu dılğırın boyuna-buxu-
nuna bax və elədiyi hərəkətlərə bax. Burada da öz ke-
findən qalmır. Eyb etməz, baxarıq, etdiyin kefləri sənin 
burnundan gətirmək mənə borc olsun”. 

Onlar xeyli yeyib-içəndən sonra, Qarik dostlarından 

ayrılmaq istədi və onlara dedi: 
- Ruben, mənə icazə verin gedim, yaxşı deyil, 

qohumum gəlib, onunla görüşdüm öz yerində, onun 

qayğısına qalıb, yola salmalıyam. Mən gedim səhər 
görüşərik. Hələlik! 

Qarik, aşa-aşa maşınına sarı getdi, maşında oturdu 
və Ələmdarı da yanında oturtdu. Və acıqla ona:  

- Dayımın dostusan, kimsən bilmirəm, mənimlə 
getməlisən və o, bağlamanı mənə bu saat çatdırmalısan, 

eşitdin! 
Ələmdar dedi: 

- Olmaz ki, indi gecdir, səhər sənə çatdırım. 
- Yox, indi verməlisən, vəssalam! – Və maşını işə 

saldı. Maşın yerindən güllə kimi götürüldü. Sürətlə gedən 
maşın, dolayı yollarla bir göz qırpımında şəhərdən kənara 

çıxanda, Ələmdar dözməyib soruşdu: 
- Qarik, biz hara gedirik? Mən mərkəzdə mehman-

xanada oluram. Bağlama ordadır, sən hara gedirsən? 

- Ara, altıaylıq deyilsən ki, gedirik mənim evimə, 
orda beş-on dəqiqə oturub, sonra mehmanxanaya gedib 
bağlamanı götürərik. Niyə tələsirsən? 

Maşın beşmərtəbəli binanın qabağında dayandı. 
Qarik maşından düşüb, Ələmdara da işarə elədi ki, düş-
sün. Sonra, gəl dalımca, dedi. 
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Onlar həyətə daxil oldular. Gecənin yarısından keç-

mişdi. Hamı yatmışdı. Qarik aşa-aşa pillələrdən Ələm-
darla bir yerdə qalxmağa başladı. Qarik büdrəyib yıxılan-
da Ələmdar onun qolundan yapışırdı.  

Onlar üçüncü mərtəbəyə çatdılar. Qarik açarı çıxa-
rıb qapını açmaq istədi, ancaq aça bilmədi. Ələmdar on-
dan açarı aldı, qapını açdı. Onlar içəri keçdilər.  

Qarik Ələmdara baxıb dedi: 

- Ara, bu otaq mənim otağımdır. Papam mənə alıb, 

xoşuna gəlir, ha! 
Ələmdar otaqda hər cür şəraitin olduğunu gördü 

və buna baxmayaraq, otaq tör-töküntü içində idi. İki otaqlı 
mənzilin birinə keçdilər. Qarik Ələmdara yer göstərdi. 
Özü də kresloda oturdu. 

- Ara, məni gərək bağışlayasan, mən o bağlamada 
nəyin olduğunu bilirəm, sən narahat olma və bir dəqiqə, 

deyib, mətbəxə keçdi. Bir az keçmişdi, Qarik əlində si-
qaret içəri daxil oldu və kresloda oturaraq, acgözlüklə si-

qareti çəkməyə başladı.  
Siqaretin tüstüsündən Ələmdar  hiss etdi ki, o, nəşə 

çəkir. Sən demə, ona nəşənin dəmi gəlibmiş, ona görə də 
mehmanxanaya yox, maşını birbaşa evə sürmüşdü.  

Siqaretin tüstüsü Ələmdarın başını gicəlləndirdi. 
Qarik bunu hiss edib, Ələmdara gözləri axa-axa dedi: 

- Ara, məni gərək bağışlayasan, deyəsən, tüstü sə-
nə pis təsir edir, ha! Eyb etməz, öyrəşərsən, – deyib 
bərkdən gülməyə başladı. Birdən nə isə yadına düşdü, 

gözlərini bərəldib Ələmdara baxdı: – Ara, sən çəkmirsən, 
bunun ləzzətini də bilmirsən. Mən orta məktəb illərindən 
başlamışam çəkməyə. Toma, Naza, İradə də mənimlə 
çəkirdi. Biz bir sinifdə oxuyurduq. Yaxşıca kef çəkərdim 

onlarla. Burdakı qızlar xoşuma gəlmir. Onlar hara, burda-
kılar hara?! Onları narkotikə mən öyrədərdim, burdakı 
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qızlar isə guya mənə öyrədirlər. Ancaq, bilmirlər ki, mən 

onlardan qabaq çəkir və qəbul edirəm. Sən belə şeyləri 
bilməzsən, ara! 

İradənin adını eşidəndə Ələmdarın başına elə bil 

bir qazan qaynar su tökdülər. Özünü güclə ələ aldı. 
Qarik davam etdi: 
- Bir dur ayağa, bura gəl, - deyə, Ələmdarın qolun-

dan tutub pəncərəyə sarı apardı – qızda axmaqlığa bax ha, 
İradəni deyirəm də, ara, nəşələnib mənimlə kef çəkəndən 

sonra, üçüncü mərtəbədə pəncərədən, bax, bu pəncərəyə 
oxşayırdı, özünü atıb intihar etdi. Bu axmaqlıq deyil, bəs 

nədir? Ha..ha..ha.. – deyə başladı gülməyə, – mənim əziz 
qohumum, düz demirəm?.. 

Ələmdar pəncərəyə yaxınlaşdı aşağı baxdı, gözəl 
yaşıllıq və ağaclar gördü. Əsəbi gərginlik içində olan 

Ələmdar, özünü zorla saxlayaraq Qarikə dedi: 
- Ədə, ay qurumsaq, mən sənin qohumun-zadın 

deyiləm, mən İradənin qohumuyam, bildin! Deyirsən o 

özünü pəncərədən atıb, eləmi? İndi mən səni pəncərədən 

aşağı ataram, onda baxarıq görək axmaq o olub, yoxsa 
sən?.. 

- Nə... Sən kimsən, ara, məni pəncərədən atasan?.. 

Sən heç bilirsən mən kimin oğluyam?.. 
Cin atına minən Ələmdar yapışdı onun yaxasından, 

onu əlləri ilə başının üstünə qaldırıb, pəncərədən aşağı 
tulladı: 

– Get atanın yanına, oğraş!.. 
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Onu aşağı atandan sonra, o, evdən küçəyə çıxdı... 
Bir az gedəndən sonra, avtobus dayanacağına çatdı və 
orda düzülən taksilərdən birinə oturub aeroporta sür-
dürdü. Ələmdar aeroporta çatdı. Fikirləşirdi ki, nə yaxşı 
Bakıya bilet sifariş etmişəm. O, mehmanxanada olanda 
çox götür-qoy etmişdi və belə qərara gəlmişdi ki, meh-
manxana ilə haqq-hesabı etsin və bilet sifariş versin. Əgər 
görüş vaxtı Qarikin işini bitirə bilməsə, aeroportda vaxtını 
keçirərdi. Elə oldu ki, Qariki “xosunbay” etdi və indi 

Bakıya rahat uça bilərdi... 
Ələmdar Bakıya çatan kimi, birbaşa qəbristana İra-

dənin qəbrini ziyarət etməyə getdi. Onun qəbrinə çatanda, 

təzə bir qəbrin də onun yanında olduğunu gördü. İradənin 
baş daşında onun şəklini öpərək ağlamağa başladı.  

Ürəyində sakitlik tapan Ələmdar, İradə ilə danış-
mağa başladı: “Mənim balam İradə, axı mən sənə söz ver-

mişdim ki, sənin qisasını alım. Onu artıq yerinə yetirdim. 
Sən necə həlak olmuşdunsa, sənin ölümünün səbəbkarını 
da o cür həlak etdim. Sənin qanın yerdə qalmadı, mənim 
əziz balam! O qanı sənin əmin Ələmdar aldı. İndi sən rahat 

yata bilərsən, mənim arzuları ürəyində qalıb, həyatdan 
nakam gedən balam. Həyatda ən böyük arzum sənin 
qisasını almaq idi. Ona da nail oldum. Axı, sən yaxşı 
bilirdin mənim övladım yox idi, mən səni öz övladım kimi 

istəyirdim. Allah sənin qanını almaqda mənə yardımçı 
oldu. Şükürlər olsun onun birliyinə! O, heç vaxt haqqı-
nahaqqa verməyən Allahdır! İndi həyatda mənim daha heç 

bir arzum qalmadı. Allah qəbrini nurla doldursun, ruhunu 
şad etsin”, – deyib, ağlaya-ağlaya oranı tərk etdi.  

 
 

*** 
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Surxay Mirzəzadə şəhərin mərkəzində, gözəl bir 

binanın yeddinci mərtəbəsində yaşayırdı. Evin balkon və 
pəncərəsindən dəniz görsənirdi. Bu otaqlar ona qaynata-
sından qalmışdı.  

Nazirin qızı ilə evlənəndən sonra, nazir müavini 
olan Surxay Mirzəzadə elə ki, qaynatası dünyasını dəyişdi, 
qızının köməyi ilə onun evini, var-dövlətini zəbt etmişdi. 
Gen-bol otaqlarda yaşayaraq, firavan həyat sürürdü. Onun 

həyatda daha heç bir dərdi qalmamışdı. Ancaq qisas 

almaq barədə düşünürdü, artıq ona da nail olmuşdu. Hələ 
tələbəlik illərindən ürəyində Rəşidə qarşı olan kin-
küdurətin heyfini qızından almışdı. Bunu həyata keçir-

məkdən örtü oğlu Qarikdən istifadə etmişdi. Hələ uşaq 
vaxtlarından o, Qarikin beyninə bu məsələni yeritmişdi və 
onu qisas almaq ruhunda böyütmüşdü. Rəşidi həmişə 
izləyən, onu gözdən qoymayan Surxay Mirzəzadə oğlunu 

Rəşidin qızının oxuduğu məktəbə, hətta onunla bir sinfə 
saldırmışdı. Qarik sinifdən-sinifə keçdikcə Nazanın qılığı-
na girib, onunla dost olmuĢdu. Öz çirkin əməlini həyata 
keçirmək üçün Naza artıq onun əlində idi. Ancaq onun 
yaxın rəfiqəsi olan Ġradə ona mane olurdu. Ona görə də, bi-
rinci növbədə o, Ġradəni aradan götürmək qərarına gəldi. 
Nazanın köməyi ilə Ġradəni öz cərgəsinə cəlb edib, onu 
intihar etmək həddinə çatdırdı. Ġradə həlak olandan sonra 
Nazanın da özünü zəhərləməsi onun qurduğu planın tam 
həyata keçməsinə səbəb oldu. 

Surxay Mirzəzadə sevinərək oğluna öz razılığını 

bildirdi. Və onu aradan çıxartmaq üçün Almaniyada yaĢa-
yan qardaĢının yanına göndərdi. Orada əvvəlcədən onun 
evini hazırlatmıĢdı. Qarik orada yaĢayıb oxuyacaq və əmisi 
də ona həyan olacaqdı. Ona görə də Surxay oğlu Qarikdən 
arxayın olmuĢdu...  
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Bu gün Surxay Mirzəzadə narahat halda, yuxudan 
durdu. AxĢamdan səhərə qədər, qarmaqarıĢıq yuxular gör-
müĢdü.  Görürdü ki, oğlu Qarik mazutla dolu gölə düĢüb və 
çabalayıb, boğulur. O, ha çalıĢır ki, onu xilas etsin, ona əli 
çatmır və oğlunu xilas edə bilmir. Özünün qıĢqırıq səsinə 
diksinərək oyanır və səhər qədər yata bilmir. Səhər 
arvadına bu haqda demək istəyəndə, arvadı onu qabaqladı: 

- Suren, nə vaxtdır Qarik biznən danıĢmır. Ondan 
çox nigaranam. Təsəvvür edirsən, bu gün səhərə qədər 
gözümə yuxu getməyib. Gözümü yuman kimi görürəm o 
gəlib durur gözümün qabağında və baĢlayır gülməyə. Qor-
xuram uĢağın baĢına bir iĢ gələ. Yaman nigaranam, Suren! 

Suren tez cavab verdi: 
- Narahat olmağa əsas yoxdur, Zarema xanım. O 

gün qardaĢımla danıĢdım, Qariki soruĢanda lap yaxĢıdır, 
dedi. O, imtahanlara hazırlaĢır, ona görə də bizimlə 
danıĢmağa vaxtı yoxdur. QardaĢım mənə dedi ki, bu gün 
iĢdən ona zəng edib danıĢacaq. 

Arvadı dedi: 

- Dünən nə qədər zəng etdim, Qariklə danıĢa bil-
mədim. Bilmirəm nə məsələdi.  

Surxay Mirzəzadə daha heç nə deyə bilmədi və 
narahat halda evdən çıxdı. HəmiĢəki kimi, dövlətin ona 
ayırdığı xüsusi maĢınla nazirliyə yola düĢdü. Aydındır ki, 
yaltaq iĢçilərindən iki nəfəri artıq onu aĢağıda gözləyirdi. 
MaĢın dayanan kimi, biri qapını açdı, o birisi isə onun dip-
lomatını götürüb, bir yerdə yuxarı qalxdılar və kabinetə qə-

dər onu ötürdülər. Artıq katibəsi də öz növbəsində, kabineti 
səliqəyə salmıĢdı, kofe hazırlamıĢ, televizoru qoĢmuĢdu. 
Bilirdi ki, Surxay müəllim xəbərlərə baxacaqdı. Çünki, 
kiĢinin vaxtı olmur qəzet oxumağa, guya iĢi baĢından aĢıb-
daĢırdı. O, kabinetə girib, oturan kimi katibə qız içəri keçib, 
kofeni onun qabağına qoydu. O, kofe içə-içə xəbərlərə 
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baxmağa baĢladı. Qulağına Surxay Mirzəzadə sözü gəldi. 
Öz adını eĢidəndə, gözləri dörd oldu. Diqqətlə qulaq 
asmağa baĢladı. EĢidəndə ki, oğlu çoxlu narkotik maddə 
qəbul edib və özünü pəncərədən ataraq intihar edib, ürəyi 
zoqquldadı və gözlərinə qaranlıq çökdü. “Bu ola bilməz!” –
deyərək, huĢunu itirdi. Katibə qız kabinetə daxil oldu ki, 
hörmətli Surxay müəllim əgər kofeni içibsə, stolu 
yığıĢdırsın. Gördü ki, o, kresloda gözlərini yumaraq, 
huĢunu itirib və qız həyəcanlanaraq qıĢqırdı.  

Tez təcili yardıma zəng etdilər. Həkim ona baxan 
kimi, - vəziyyəti ağırdır, dedi, onu xəstəxanaya aparmaq 
lazımdır. Tez onu xəstəxanaya çatdırdılar. Reanimasiya 
Ģöbəsində professorlar və həkimlər əl-ayağa düĢüb, onun 
müalicəsinə baĢladılar... 

 
*** 

RəĢid müəllim yenə də narahat idi. Əli-ayağı hər 
Ģeydən soyumuĢdu, heç nəyə həvəsi yox idi. Evdə fikirli 

halda oturmuĢdu. Arvadı Ofeliya xanım hələ də xəstə 
yatırdı. RəĢid onu gözdən qoymurdu. 

Bu vaxt qapının zəngi çalındı. O, ağır-ağır qalxdı, -  
bu çağırılmamıĢ qonaq görəsən, kimdir – deyə, həvəssiz 
qapını açdı. HüquqĢünas dostu Ramizi görəndə sevindi: 

- Ramiz, xoĢ gördük, çoxdandır səni görmürəm, 
xeyir ola! – deyib, onu öz otağına apardı və tez soruĢdu: 

- Ramiz, gecə vaxtı gəlmisən, nə isə olub? 
- Ġndi vaxt tapıb gəldim ki, bir sənə baĢ çəkim. 
Gəlməsinin səbəbini ona danıĢmağa baĢladı: 

- RəĢid, atalardan belə bir el məsəli var, - 
“BaĢqasına quyu qazan özü düĢər”. Bax, bu el sözü öz yerini 
tapdı. Hörmətli, Ģan-Ģöhrətli, qılıncının qabağı da, dalı da 
kəsən, bir sözü iki olmayan Surxay müəllim infarkt keçirib, 
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reanimasiya Ģöbəsinə yerləĢdiriblər. Onu ayıltmağa təbabət 
aciz qalıb və o, keçinib, dünyasını dəyiĢib.  

- Niyə? Nə səbəbə? – deyə, RəĢid müəllim so-
yuqqanlıqla soruĢdu. 

- Bu gün səhər televizorda xəbərlərdə deyiblər ki, 
oğlu Qarik o qədər narkotik maddə qəbul edib ki, özünü 
pəncərədən atıb, intihar edib. Gözünün ağı-qarası bircə oğlu 
vardı, o da əməlinin qurbanı oldu. 

RəĢid müəllim fikrə getdi, heç bir söz demədi, ancaq 

bir söz dedi:   

- Allah bilən məsləhətdir, Ramiz! 
 

*** 
Ələmdar dostu Fatehin həyat yoldaĢı Esmira xanıma 

baĢ çəkməkdən ötrü onun müalicə olunduğu psixi 
xəstəxanaya yola düĢdü. O, elektrik qatarı ilə gedərək 
qəsəbədə yerləĢən xəstəxanaya çatdı və xəstəxanada qapıda 
duran qadından Esmira xanımı soruĢdu. Qadın təəccüblə 

ona baxdı, sanki gözləri ilə ona demək istəyirdi ki, xəbərin 
yoxdur? Sonra qadın Ələmdara qorxa-qorxa dedi: 

- Esmira xanım rəhmətə gedib. 
- Nə?.. Nə vaxt?.. – deyə Ələmdar təəcübləndi: – Bəs 

həkim hardadır?.. 

- Öz kabinetində, – deyə qapıçı arvad cavab verdi.  
Ələmdar həkimin otağına girdi, tez ondan soruĢdu: 

- Həkim, Esmira xanım nə vaxt rəhmətə gedib?.. 
Axı, mən sizə demiĢdim mənə xəbər verəsiz... 

Həkim dedi: 

- Sənə zəng etdim, cavab vermədin, sonra öyrəndim 
ki, xaricə getmisən.  

- Bəs onu harda dəfn ediblər? 
- Qızının yanında. QonĢuları ilə Cəfər kiĢi onu dəfn 

etdi. 
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“Hə, deməli Ġradənin qəbrinin yanındakı təzə qəbir 
sən demə onun anasının qəbri imiĢ...” – deyə öz-özünə 
düĢündü. 

Ələmdar fikirdən ayrılaraq, həkimdən soruĢdu:  

- Axı, necə oldu o, rəhmətə getdi, ay həkim? Axı o, 
son zamanlar yaxĢı idi? 

Həkim dedi: 

-  Birdən-birə o, yeməkdən imtina etdi. Yeməyərək, 
tamam taqətdən düĢdü. Ona yemək təklif edəndə deyirdi, 

“Mənim Ġradə balam gəlməyincə mən heç nə yeyən 
deyiləm”. Çox çalıĢdıq ancaq, onu bu fikirdən döndərə 
bilmədik. Axırda da o, “Ġradə...” deyə-deyə canını 
tapĢırdı... 

Ələmdar doluxsundu, gözləri yaĢla doldu və qəm-
qüssə içində oranı tərk etdi. Fatehi, Esmira xanımı, qızı 
Ġradəni, onların xoĢbəxt yaĢadıqları günləri yadına saldı və 
gözlərindən yaĢ axmağa baĢladı.  

- Heyif səndən, ay Esmira xanım, mən sənin kimi 

qayğıkeĢ insan, həssas qəlbli ana, mehriban bir xanım 
görməmiĢdim. Allah sənə rəhmət eləsin, mənim əziz bacım, 
ruhun Ģad olsun! – dedi və istər-istəməz ailəsi ilə bağlı bir 
xatirə onun yadına düĢdü. O xatirəni xəyalında canlandırdı.  

Bir gün Ələmdar Fatehin oğlu olması münasibəti ilə 
onlara getmiĢdi. Onda Fatehin qızı Ġradənin on yaĢı vardı. 
O, Ələmdarı görən kimi tez ona tərəf qaçaraq sevinə-sevinə 
dedi: 

- Ələmdar əmi, mən çox sevinirəm, mənim qardaĢım 
olub. Mən daha tək deyiləm. Mən qardaĢımla oynayaram, 
onu gəzməyə apararam. QardaĢımın olmağına bilirsən necə 
sevinirəm, Ələmdar əmi? Ġndi daha mən heç darıxmaram, 
ona oxumağı, yazmağı da öyrədərəm – deyə Ələmdarı 
qucaqladı.  

Ələmdar onun üzündən öpdü: 
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- Qızım, sən düz deyirsən, mən də həddindən artıq 
çox sevinirəm. Ona görə də gəldim ki, sizi təbrik edim. 

Ġradə sual dolu gözləri ilə ondan soruĢdu: 
- Ələmdar əmi, bəs sənin oğlun yoxdur? 
Bu söz Ələmdarın yaralı qəlbinə toxundu və o, istər-

istəməz bir anlığa fikrə getdi. Bu fikir onu iyirmi beĢ il 
əvvəlki dövrə apardı. Hansı ki, onda onun iyirmi yaĢı var 
idi. Bu sual sevdiyi qızla ailə qurduğu illəri onun yadına 
saldı. O həyəcanlı illər bir daha onun gözünün qabağına 

gəldi. Doqquz ay sərasər gözləyən, arvadının hər istəyini 
yerinə yetirən, onun baĢına fırfıra kimi fırlanan Ələmdar, 
axırda doğuĢ vaxtı arvadını itirir və sonra da doğulan oğ-
lunu. Bu zərbə onun belini qırdı, o, uzun müddət özünə gələ 
bilmədi. Nə vaxt oğlan uĢağı ilə bağlı bir söhbət eĢidəndə 
Ələmdarın keçmiĢində baĢ verən acı xatirələri onun yadına 
düĢürdü. O, dostu Fatehin uĢaqları ilə təsəlli tapırdı, 
ələlxüsus da Ġradənin xətrini çox istəyirdi. Ona öz balası 
kimi baxırdı. 

- Hə, qızım mənim oğlum yoxdur, o anadan olmuĢ-
du, ancaq yaĢamadı, öldü… Mən tək qalmıĢam...  

Bu sözü eĢidənsə Ġradə doluxsundu və Ələmdara 
baxdı: 

- Niyə, ay Ələmdar əmi, o niyə öldü?.. 
 Ələmdar bu həssas qız uĢağının verdiyi suallara 

cavab tapmaqda çətinlik çəkirdi. Fateh də gülümsəyərək 
gah qızına, gah da Ələmdara baxırdı. Bu vaxt onun kömə-
yinə Esmira xanım gəldi: 

- Ay qız, əmidən nə istəyirsən? Nə sorğu-suala 
tutmusan onu? Elə sən də, qardaĢın ġəhriyar da onun uĢağı 
hesab olunursuz da! O, sənin atanla qardaĢdır. Deməli, 
sənin əmindir. Əmini incitmə, keç bu tərəfə görüm – deyə 
qızına acıqlandı… 
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Bütün olanlar Ələmdara ağır təsir etsə də o, yana-
yana: “Heyif səndən, ay Esmira xanım, necə mehriban 
insan idin. Mənə həm bacı olmuĢdun, həm də ana. Bilirdin 
ki, mən yetim böyümüĢəm, heç kimim yoxdur, ona görə də, 
həmiĢə mənə həyan olurdun. Mənə ürək-dirək verirdin. 
“Yazıya pozu yoxdur” deyiblər. Bu necə yazı idi sənin 
taleyinə yazıldı, bacım?! Qızın, ərin, axırda da sən özün 
vaxtsız bu dünyadan köçdün. Çox ağır dərddir. Mən əgər 
sizin qisasınızı almasam rahat ola bilmərəm, Esmira 

bacı…” – deyib gözünün yaĢını sildi. 
...Ələmdar həqiqi ürək dostu olan Fatehə və onun 

ailəsinə öz sədaqətini göstərərək, Esmira xanımın da 
qəbrinin üstünü düzəltdirdi. Hər gün qəbr üstə gedib, öz 
qayğıkeĢliyini göstərərdi. Ancaq onu narahat edən tifil bala 
– internatda olan ġəhriyar idi. O, bu ailədən yadigar qalan 
ġəhriyarın qayğısına qalmalı idi. Belə baxanda onun heç 
özünün də taleyi düz gətirməmiĢdi. Kasıb ailədə böyüyən 
Ələmdar həyatın isti-soyuğundan çıxmıĢ bir adam idi. Çox 

əziyyətlər, zülmlər çəkmiĢdi. O, canından artıq sevdiyi qızla 
ailə həyatı qurmuĢdu. Lakin tale elə gətirdi ki, övladı 
dünyaya gələn gün həyat yoldaĢı, sonra da övladı vəfat edir. 
Bundan sonra Ələmdar bir də heç kimi sevə bilmədi və ailə 
də qurmadı. O, tamam bədbin oldu, həyatdan küsdü. Onun 
bu dünyaya etibarı qalmadı...  

Ġndi o günləri yada salmaqda məqsədi o idi ki, bu 
vəfasız dünyada tale ġəhriyarı ona əmanət qoydu. Bu 
uĢağın taleyi onu narahat edirdi. Əgər həyat yoldaĢı sağ 

qalsaydı onu internatdan çıxarıb, öz evinə aparardı və onu 
öz balası kimi böyüdərdi. Onun qayğısına qalardı. Bəs indi 
o, nə etsin? Onun qayğısına necə qalsın? Bu fikirlər onu 
narahat edirdi. Çarə ancaq ona qalırdı ki, hər həftə 
internata gedib, ona baĢ çəksin və onu darıxmağa 
qoymasın.  
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Ġndi də onun yanına gedirdi. Ələmdarı fikir götür-
müĢdü ki, bu dəfə ona ata-anası haqqında nə desin? Hər 
dəfə bir bəhanə ilə onu sakitləĢdirirdi. Bəs indi ona nə de-
yəcək? Bu fikirlərlə o, internatın həyətinə daxil oldu. Otağa 
yaxınlaĢanda pəncərədən ġəhriyarın həyətə baxdığını gördü. 
Sanki, o, Ələmdarın yolunu gözləyirdi.  

Ələmdar qapıya çatmamıĢ, ġəhriyar qaça-qaça onu 
qarĢıladı. Ələmdar onu qucağına alıb, üzündən öpdü: 

- Hə, balası, necəsən? Dərsləri necə oxuyursan? Bir 
çətinliyin varsa, əmiyə de! 

ġəhriyar doluxsunaraq yavaĢ səslə dedi: 

- Ələmdar əmi, anamı istəyirəm... Axı, o niyə mənim 
yanıma gəlmir?.. Xəstəliyi sağalmadı?.. Axı, mən ondan 
ötrü darıxıram, - deyə, ağlamağa baĢladı. 

Ələmdar da ona qoĢuldu: 

- Ağlama, mənim balam, onun xəstəliyi çox uzun 
çəkəcək. O, ağır xəstədir. Axı, oğlum, o yaxĢı yeriyə bilmir. 
Sən istəyirsən ki, o sənin yanına gələndə yıxılsın? Bunu 

istəyirsənsə qoy gəlsin. 
- Yox, əmi, yox, əgər belədirsə, onda qoy gəlməsin, 

mən özüm böyüyəndə onun yanına gedərəm... 
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ЩЕКАЙЯЛЯР
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SADƏ  İNSAN 

 
Arvadı yenə də gözlərini ərinə – Adil müəllimə zil-

lədi. Adil müəllim əhəmiyyət verməyib gedəndə arvadı 
hirslə: 

- A kiĢi, nə qədər sənə deyərlər özünə fikir ver?! 
UĢaq deyilsən, yaĢın altmıĢı keçib, bəsdir də, burax bu 

axmaq hərəkətlərini! Daha qonĢuların yanında biyabır 
olmuĢuq! Nə qədər demək olar, özünə, geyiminə, davranı-
Ģına fikir ver?! O nə geyimdi yenə də geyinmisən? Bax, bir 
bax da, Ģalvarının balaqlarına!..  

Adil müəllim baĢını aĢağı əyib baxanda, balağının 
birini aĢağı salmağı yenə də yadından çıxarmıĢdı. Bayaq 
ayaqlarını yuyanda Ģalvarının balaqlarını çırmalamıĢdı, 
necə olubsa birini aĢağı salıb, o birini yaddan çıxarmıĢdı. 
Küçədən keçən qadınların ona gülməsi, arvadını əsəbləĢ-
dirmiĢdi. 

Arvadı davam etdi: 

- O gün ayağına bir Ģəpit ayrı, o birinə ayrı geyib 
dükana getmisən. Dükançı arvad gülə-gülə mənə dedi, ay 
Sənəm, o, özünə fikir vermir, barı heç olmasa, sən fikir ver. 
Onun sözləri məni lap utandırdı. Nə edim? HəmiĢə səni 
güdməliyəm, sənin dalınca düĢməliyəm? Yekə kiĢisən, uĢaq 
deyilsən ki? Keçən dəfə də nəvənin papağını baĢına qoyub, 
küçəyə çıxmısan. Hansını deyim?! Adına-sanına heç olmasa 
qiymət ver. O boyda alimsən, akademiksən, nə bilim nəsən, 

nəsən... Kitabların, elmi əsərlərin çıxıb, nə olsun?.. Bu cür 
hərəkətlərinə görə heç kim səni saymır, sənə hörmət eləmir. 
Nədi, düz demirəm?.. 

Nəhayət, Adil müəllim onun dediyi sözlərə cavab 
olaraq dedi: 
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- Arvad, Tolstoy deyib ki, “Sadəlik, əxlaqi gözəllik 
üçün əsas Ģərtdir”.  

- Bəh, bəh, yaman deyib! Elə sənin sadəliyindir də, 
camaatı bizə güldürən... 

Adil müəllim xaricdən təzəcə qayıtmıĢdı. Evi də, özü 
kimi çox sadə idi, təm-təraqlı deyildi. Ġki otaq, bir mət-
bəxdən ibarət olan bu evin qapısı həyətə açılırdı. Həyətdə 
isə, ancaq maĢın yerləĢirdi. Bu maĢını ona xaricdə, 
iqtisadiyyatın inkiĢafında böyük kəĢfinə görə bağıĢlamıĢdı-
lar.  

MaĢını da həmiĢə sürmürdü. Elə vaxt olurdu, maĢın 
həyətdə həftələrlə qalırdı. Çünki, Ģəhərdə o qədər maĢınların 
sayı artmıĢdı, Ģəhərdaxili hərəkət çətinləĢmiĢdi, nəticədə 
tıxaclar yaranırdı. Bir tərəfdən də, yol hərəkət qaydalarını 
bilən də, bilməyən də, sükan arxasında oturur, maĢını 
düzgün idarə etmir, sürət həddini aĢır və nəticədə qəzalar 
baĢ verirdi. Ölənlərin sayı-hesabı yox idi. Ələlxüsus da, 
cavanlar çox qəza Ģəraiti yaradırdı. Televiziyada tez-tez 

onların avto-Ģou göstərmələri barədə reportaj verilir. Nə 
qədər təbliğat aparılsa da xeyri olmurdu. Yenə də qəzalar 
baĢ verirdi. 

Bir gün, Adil müəllimi, Elmlər Akademiyasına çağır-
dılar. Saat 15 radələrində o, akademiyaya maĢınla getmək 
qərarına gəldi. Orada alimlərlə bir yerdə elmi müĢavirə 
olacaqdı. MüĢavirə uzun çəkdi. Adil müəllim oradan çı-
xanda artıq hava qaralmıĢdı. Belə vaxtlarda Ģəhərdaxili 
hərəkət çətinləĢirdi, tıxacların sayı artırdı.  

Adil müəllim maĢını həmiĢə ehtiyatla idarə edərdi. 
O, Ģəhər daxilində maĢını yavaĢ-yavaĢ sürərək yaxındakı 
prospektə çıxdı. Prospektdə də maĢınların sayı-hesabı yox 
idi, o, öz yolu ilə hərəkət edirdi. Birdən, onun maĢınının sağ 
tərəfindən qapısına tappıltı ilə bir maĢının dəydiyini gördü. 
Tez maĢını kənara çəkib saxladı. Onun maĢınına dəyən 
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“Mersedes” markalı maĢının sürücüsü də maĢından düĢdü. 
Onların maĢınında bir oğlan və iki qız da vardı və onlar da 
maĢından düĢdülər. MaĢını sürən, 19-20 yaĢında arıq bir 
oğlan idi. O, Adil müəllimə yaxınlaĢdı: 

- Day-day, mənim maĢınımın güzgüsünü sındırdın, 
onun pulunu verməlisən.  

- Niyə? – deyə Adil müəllim təəccübləndi, - Axı, mən 
öz yolumla düz gedirdim, sən arxadan mənim maĢınıma 
iliĢdirdin. 

- Ay dayı, sən nə danıĢırsan? Görmürsən, sağ tə-
rəfdən məni vurmusan? Yüz faiz günah səndədir. Bu güz-
günün qiyməti əlli manatdır, sən otuz manat ver, söhbəti 
qurtaraq. Qalanını da biz qoyarıq, – deyə, onunla bir yerdə 
maĢında oturan sarıyanız, kürən oğlanı göstərdi.  

Adil müəllim dedi: 

- YaxĢı, tutaq ki, günah məndədir, mənim axı sizə 
verməyə o qədər pulum yoxdur...  

- YaxĢı, onda iyirmi manat ver. Vallah, dayı, maĢın 
dostumun maĢınıdır. Hökmən güzgünü düzəltməliyəm, - 
deyə, pulu almaqdan ötrü Adil müəllimə yaxınlaĢdı. 

Adil müəllim ürəyiyumĢaqlıq edib, ona pul versin-
verməsin fikri ilə ona yaxınlaĢan bu oğlandan spirtli içki 
iyinin gəldiyini hiss etdi. Ona görə də Adil müəllim dedi: 

- Bala, sən ayaqüstə dayana bilmirsən, içki içmisən, 
qəza Ģəraiti yaratmısan və mənim maĢınımı vurmusan. Hələ 
bir, məndən pul da istəyirsən? Ayıb deyil sənə, ağsaqqal 
adamam, məni günahkar sayırsan? Bu vəziyyətdə səni “yol 

polis müfəttiĢi” görsə, nə deyər? Səni sürücülükdən ən azı, 
altı ay məhrum edəcəklər. Bunu baĢa düĢürsən, ya yox?! Sən 
çıx get evə, mən səndən maĢınımı düzəltdirməyə pul 
istəmirəm. Görürsən də, mənim maĢınımın sağ qapısını 
əzmisən, səndən çox mənə ziyan dəyib. Çıxın gedin...  
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- Day-day, bu olmadı ki, - deyə, sarıyanız, kürən 
oğlan dostuna qahmar çıxdı, - o, içib, sərxoĢdu onun günahı 
ayrı, “fakt Ģto” sən sağdan bizi vurmusan, ver pulu çıxıb 
gedək. Özümüz də görürük ki, fəhlə babasan, əziyyət çəkib, 
pul qazanıb bir maĢın almısan. Biz də sənin kimi fəhləyik. 
Ġndi bir az, yeyib-içmiĢik deyə, bizim burnumuzdan 
gətirmək istəyirsən? Day-day, sən elə danıĢırsan, guya ki, 
cavan vaxtı heç içməmisən? Vallah, o qədər içmisən ki. 

- A bala, mən cavam vaxtı içib maĢına oturmamı-
Ģam. O vaxtlar içkili vəziyyətdə maĢına oturmaq olardı?.. 
Qəzaların yaranmasında bilavasitə, içən sürücülər Ģərait 
yaratmırmı? Bunu görmürsüz? Sizə məsləhətim budur, çıxın 
gedin evə, yoxsa, polis çağıraram.  

- Xox, qorxduq!.. Polis çağırana bax... Çağır da... 
Ġndi qanuna baxan var?.. Yekə kiĢisən, hələ də baĢa 
düĢmürsən ki, hər Ģeyi həll edən “adam”dır. Adamın varsa 
qurtardı. Mənim adamım Ģəhər polisində iĢləyir, ona zəng 
etmiĢəm, indilərdə bura yol polisi göndərəcək, daha sənin 

çağırmağına ehtiyac qalmayacaq.  
Adil müəllim çox dedi, onlar az eĢitdi. Axırda naəlac 

qalıb, ordan metroya gedən “post patrul” polisinə 
yaxınlaĢdı və xahiĢ etdi ki, yol polisinə zəng etsin. Onların 
zəngindən sonra, saat 19 radələrində baĢ verən hadisəyə, 
saat 19.30-da yol polisləri özlərini çatdırdılar. MaĢında iki 
polis vardı. Sürücü polis maĢında qaldı, o biri isə hadisə 
yerinə yaxınlaĢdı: 

- Burda nə vurhavurdu? Nə hadisə baĢ verib? – deyə, 
Adil müəllimə baxdı və soruĢdu – Ağsaqqal, nə məsələdi, nə 
olub burda? 

- Nə olub? Görmürsən, ayaq üstə dayana bilmir, 
içkilidi, maĢınımı vurub və səhərdən baĢ-qulağımı aparır ki, 
güzgümü sındırmısan, pulumu ver! 
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Bu vaxt maĢının sürücüsü arıq oğlan əl telefonunu 
yol polisinə verdi: 

- Al, danıĢ! 
 Polis telefonu alıb, kiminləsə danıĢdı. Telefonu 

qaytarıb hisrlə bizə: 

- Sənədləri verin, bura!  
Onlardan sənədləri alıb, Adil müəllimə baxdı: 
- Nə toyuq kimi orda eĢələnirsən? Sənədləri vermək 

sənə aid deyil? 
Adil müəllim eynəyi gözünə taxıb, sənədləri ona 

verdi.  
- A kiĢi, ağsaqqal adamsan, niyə maĢını düzgün 

idarə edə bilməmisən? Qəza Ģəraiti yaratmısan. Oturun 
maĢına, gedək Ģöbəyə.   

- ġöbəyə yox, ayıltma məntəqəsinə - deyə, Adil 
müəllim, acıqla ona cavab verdi.  

MaĢını sürən polis müfəttiĢi, söhbətə qarıĢaraq Adil 
müəllimə sakitcə dedi: 

- Ağsaqqal, əsəbləĢmə, hara deyirsən, ora da sürərik, 
niyə əsəbləĢirsən? 

Onlar yola düĢüb, ayıltma məntəqəsinə çatdılar. 
Həkim onları müayinədən keçirəndən sonra, dedi: 

- Adama on manat pul verməlisiniz.  
- Mən axı içməmiĢəm, mən də verməliyəm? – deyə, 

Adil müəllim öz fikrini ona bildirdi.  
- Fərqi yoxdur, o da, sən də verməlisən.  
Adil müəllim çıxarıb on manat verdi. 

- Bəs, o oğlan niyə vermir? 
Həkim dedi: 

- Onun pulu yoxdur, ağsaqqal, olanda verər. 
- Ġçən o, pul vermir, içməyən mən, on manat mən-

dən alırsınız? 

- Ağsaqqal, gedin Ģöbəyə, orda ayırd edərsiz. 
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Bayıra çıxdılar. Polislər dedi: 

- Səhər saat onda, Ģöbəyə gələrsiz, orda görüĢərik, - 
deyib, getdilər. 

Adil müəllim narahat halda evə qayıtdı. Fikirdən sə-
hərə qədər yata bilmədi. Səhər saat ona on dəqiqə qalmıĢ 
Adil müəllim artıq polis Ģöbəsinin həyətində idi. On ta-
mamda ona hansı otağa girməyi göstərdilər. Və o, içəri 
keçdi. Kabinetdə iki nəfər, biri mülki geyimdə, o birisi isə 
polis formasında oturmuĢdu. Polis müvəkkili Adil müəllimə 
baxdı, onu harda gördüyünü yadına sala bilmədi. Və onu 
altdan-yuxarı süzüb, onun geyiminə baxaraq, dedi: 

- Ağsaqqal, harda iĢləyirsən? Deyəsən, qarovulçu-
san, hansısa obyektdə səni görmüĢəm! 

- Mən pensionerəm, əslim isə dağ rayonundandır.  
- O...o... dağ rayonundan? Nə yaxĢı, “dağlar oğlu-

san” ki, yaxĢı, de görüm, qarovulçu deyilsənsə, bəs onda 
harda iĢəlyirsən? 

- Dedim axı, pensionerəm və “YAP”-ın üzvüyəm.  

- Nə? “YAP”, nə yap, yap nədi? MaĢına yapmağını 
demək istəyirsən? Adam maĢına o cür yapar? MaĢını 
düzgün idarə edə bilmirsən ha, ağsaqqal. Deyəsən, daha 
qocalmısan, boynuna al! Bilirsən, - deyə sözünə davam etdi, 
- ay “dağlar oğlu”, mənim siz kimi ağsaqqallara çox böyük 
hörmətim var. O cavanlar içkili olub, onları mən necə 
lazımdı “nakazat” eləyərəm, bu öz yerində, ancaq, sən də 
“naruĢeniya” eləmisən, boynuna al. Ona görə də, cərimə 
verməlisən. Çünki sən ciddi qəza Ģəraiti yaratmısan.  

- Axı, ay müfəttiĢ, onlar içkili olub, qəza Ģəraiti 
yaradıb, mənim günahım yoxdur – sözünü ağzında kəsdi. 

- Qurtardıq da, ay “dağlar oğlu”, sözü bir dəfə de-
yərlər, “naruĢeniya” eləmisən, vəssalam, cərimə verməlisən! 

Naəlac qalan Adil müəllim soruĢdu: 

- YaxĢı, nə qədər cərimə verməliyəm? 
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Qiyməti ona deyəndə, Adil müəllim təəccübləndi: 

- MüfəttiĢ, bir güzgünün sınmasına görə, o qədər 
cərimə olar? Axı, mənim cərimə verməyə o qədər pulum 
yoxdur.  

- Onda, qoy qalsın sabaha, sabah gətirib, verərsən.  
- YaxĢı, danıĢdıq, sabah pulu gətirərəm və sənəd-

lərimi də onda apararam – deyə, müfəttiĢlə razılaĢdı.  
Adil müəllim, dilxor halda otaqdan çıxdı və birbaĢa 

Ģəhər baĢ polis rəisinin qəbuluna yollandı. O, ikinci mər-

təbəyə qalxıb, rəisin kabinetinə tərəf addımlayanda, ar-
xadan növbətçi polis onun ardınca qaçaraq, onu saxladı: 

- Ay ağsaqqal, hara gedirsən? Bir ayaq saxla, dayan 
görüm, ora olmaz, rəisin bu gün qəbul günü deyil, sabah 
gələrsən. 

Adil müəllim dedi: 

- Mən polis generalı Mərdan Qəhrəmanlını görmək 
istəyirəm. Ona deyin ki, Adil müəllim gəlib.  

- Ay ağsaqqal, dedim axı, onun qəbul günü deyil, 

mən səni necə buraxım? Ġcazə yoxdur axı... 
Bu səsə Mərdan Qəhrəmanlı bayıra çıxdı. O, Adil 

müəllimi görəndə, ona sarı addımladı və onun əllərindən 
yapıĢdı. 

- Ay hörmətli, Adil Ġsgəndərli, səni xoĢ gördük, sən 
hara, bura hara? Nə əcəb səndən bizi yad edib gəlmisən? 
Bizim fəxrimiz, dünya Ģöhrətli alim, təkcə bizim yox, bütün 
türk dünyasının fəxri! Ay səni, xoĢ gördük, keç içəri görüm. 

Polislər onlara təəccüblə baxırdı. Onlar cılız bir 
kiĢinin, polis rəisi tərəfindən bu dərəcədə qarĢılanmasına 
mat-məəttəl qalmıĢdılar. Rəis Adil müəllimi qucaqlayıb, 
içəri apardı və ona yer göstərdi: 

- Adil müəllim, nə əcəb səndən gəlmisən? Vallah, 
gəliĢin məni çox sevindirdi. O gün televizorda sənin son 
kəĢfin barədə söhbətə baxırdım. Sən demə, bu kəĢfin bütün 
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dünyaya səs salıb. Bu kəĢf, dünyada bəlkə də, bir inqilab 
yaradıb desəm, yanılmaram. Zarafat deyil, gör neçə milyon 
dollar dövlətlərə xeyir gətirib. Çox alimlər bu kəĢfi 
“utopiya”, yəni ağılsız bir kəĢf kimi qələmə verirdilər. 
Ancaq elmi, texnikası ilə çox inkiĢaf etmiĢ dövlətlər var, 
onlar o dəqiqə səni öz ölkələrinə dəvət etdilər və bu kəĢfdən 
səmərəli istifadə edərək, öz bizneslərini qurdular. Ġndi bütün 
dünya səninlə fəxr edir. Ay bizim dünya Ģöhrətli alimimiz, 
ələlxüsus da, türk dünyasının oğlu, azərbaycanlı alim. 

Mənim əziz dostum, qardaĢım, de görüm, mənə görə nə 
qulluq? Nə əziyyət çəkib gəlmisən, mənə bir zəng edə 
bilməzdin? Nə problem varsa, onu yerinə yetirməyə hazırıq. 

Adil müəllim fikirli oturmuĢdu. Bu, generalın gö-
zündən yayınmadı və o, tez soruĢdu: 

- Adil müəllim, nə olub? Gözümə fikirli görsənirsən. 
Bəlkə, bir hadisə baĢ verib, mənim xəbərim yoxdu! 

- Yox, elə bir hadisə baĢ verməyib... Dünən yolda 
bir balaca xoĢagəlməz hadisə baĢ vermiĢdi, gəldim ki, bu 

haqda sənə deyim. 

- Buyur, Adil müəllim, eĢidirəm. 
- Bilirsən, Mərdan, dostum, mən dünən yol polisinin 

özbaĢınalığını gördüm, bu məni çox narahat etdi. Və 
onların qanunsuz hərəkətləri isə məni bərk əsəbləĢdirdi. 
Gəldim sənin yanına ki, sən də biləsən. Belə özbaĢnalığa son 
qoymaq lazımdır. Bu cür qanun pozğunluğu ilə, biz hara 
gedib çıxa bilərik?.. 

Adil müəllim baĢ verənləri olduğu kimi Mərdan 
müəllimə danıĢdı. Mərdan müəllimin sifətində gərginlik ya-
ranmıĢdı. O, Adil müəllimin dediklərini baĢını tərpətməklə 
təsdiq edirdi və axıra kimi diqqətlə qulaq asdı. Sonra 
telefonu götürdü və belə bir göstəriĢ verdi: 

- Filan tarixdə, saat 19 radələrində, filan prospektdə 
baĢ verən yol qəzası zamanı, orda olan yol polislərini və 
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həmin iĢi aparan polis müvəkkilini təcili mənim yanıma 
çağırın... 

Katibə qız bir stəkan çay gətirib Adil müəllimin qa-
bağına qoydu. Mərdan müəllimin üzündə gərginlik hələ də 
davam edirdi və o, Adil müəllimə dedi: 

- Adil müəllim, sən heç narahat olma, hər Ģeyi 
yoluna qoyarıq. Sən çayı içənə qədər onlar burda hazır 
vəziyyətdə olacaqlar. 

Doğrudan da, heç on dəqiqə keçməmiĢdi, polis iĢçisi 
içəri girib, raport verdi ki, bəs dediyiniz polislər qapıda 
gözləyir. 

- Qoy gəlsinlər! 
Üç polis iĢçisi, içəri keçib “dağlar oğlu” dedikləri 

adamı, polis rəisinin yanında görəndə, dalaqları sancdı. – 
Vay, dədəm, vay, deyəsən, bizdən Ģikayətə gəlib, evimiz 
yıxıldı - deyib, Ģoka düĢdülər. Onlar rəisin zəhmli sifətini gö-
rəndə, hər Ģey onlara aydın oldu, deməli, iĢimiz bitdi.  

Rəis acıqlı soruĢdu: 

- Mənə düzünü deyin görüm, niyə baĢ verən qəzaya 
obyektiv yanaĢmamısınız?  

Üzünü baĢ müvəkkilə tutdu:  

- Sənə zəng edən adamın adını deməsən, hansı ki, 
Ģəhər polis idarəsində iĢləməsini deyib və sizə zəng edib, 
göstəriĢ verəni deyirəm, əgər deməsəniz, sizi bu saat iĢdən 
qovacam... 

Onlar qorxudan bir-birinin üzünə baxaraq, əsl gü-
nahkarlar kimi baĢlarını aĢağı saldılar. Vəziyyətin gərgin-

ləĢdiyini görəndə, yalvarmağa baĢladılar: 

- Rəis, biz böyük səhvə yol vermiĢik, bizi bağıĢlayın. 
Bir də belə hərəkətlərə yol vermərik. Ondan da üzr istəyirik, 
- deyə Adil müəllimin üzünə baxdılar.  

Mərdan müəllim onların sözünü kəsdi: 
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- Siz gör nə qədər məsuliyyətsiz adamsınız. Bizim 
fəxrimiz, məĢhur alimimiz, dahi Ģəxsiyyətə kobudluq et-
misiz. Onun sadə geyiminə baxıb, ona gah fəhlə, gah 
qarovulçu, gah dağlar oğlu, gah nə bilim nə.. nə... demisi-
niz. Utanmırsız? Sizin üçünüzü də, iĢdən azad edirəm. Belə 
polis iĢçiləri bizə lazım deyil, eĢitdiz! Gedə bilərsiz! 

Polislər əl-ayağa düĢüb, Adil müəllimə yalvarmağa 
baĢladılar. ÜrəyiyumĢaq Adil müəllim rəisə öz fikrini belə 
birdirdi: 

- Mərdan, qardaĢım, mən belə baĢa düĢürəm ki, 
bunlarda o qədər də günah yoxdur. Sən bunlara göstəriĢ 
verəni tap, onu cəzalandır. Bunlara telefonda nə təhər əmr 
etdisə, onlar mənə kobudluq etməyə baĢladılar. Heç yaĢ 
həddinə də baxmadılar. Cəmiyyətdə belə mənfi ünsürlər 
olmasaydı, gör cəmiyyət necə böyük inkiĢaf mərhələsinə 
çatardı. Belələri imkan verir ki? Ona görə də sizin kimi 
qanunun aliliyini qoruyan vəzifəli Ģəxslərin köməyinə 
cəmiyyətin çox böyük ehtiyacı var. Gördüyümüz kimi, ölkə-

mizdə bütün sahələrdəki nailiyyətlər: mədəniyyət, elm-
texnika, idman, iqtisadiyyatın inkiĢafı göz qabağındadır. 
Ancaq, hüquq, ədliyyə, hərbi, daxili iĢlər orqanlarında apa-
rılan islahatlar, tezliklə öz nəticəsini verəcək. Və bu cür 
neqativ hallar birdəfəlik aradan götürüləcək. Belə qanunu 
pozanlar öz cəzasına çatacaq, necə ki, məsuliyyətə cəlb 
olunanları görürsüz. Çünki ölkə rəhbərinin sərəncamında bu 
məsələ tam dolğunluğu ilə öz əksini tapmıĢdır.  

Adil müəllim sözünü bitirib, xudafizləĢdi, ürəyində az 

da olsa, rahatlıq hiss etdi. 
O, səhər tezdən Ģöbəyə gəldi ki, öz sənədlərini alsın. 

ġöbəyə girəndə ona münasibətin dəyiĢdiyini gördü. Sanki 
bütün Ģöbə iĢçiləri onun yolunu gözləyirdi. ġöbəyə daxil 
olmağı ilə, sənədlərini gətirib ona vermələri bir oldu. O, evə 
gedəndə həyətdə onunla mübahisə edən, qəza Ģəraiti 
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yaradan həmin cavan oğlanlarla rastlaĢdı. Onlar Adil 
müəllimi görən kimi qaça-qaça gəlib, onunla görüĢdülər və 
üzrxahlıq etməyə baĢladılar: 

- Dayı, siz Allah, bizi bağıĢlayın, siz düz deyirdiz, 
günah bizdə olub. Biz içkili olduğumuza görə öz cavan-
lığımıza salıb, sənə qulaq asmadıq. Nəticəsi isə çox ağır 
oldu. MaĢın hələ də cərimə meydançasındadır. Məni isə bir 
il sürücülükdən məhrum etdilər. Ataların belə bir məsəli var: 
“Böyüyə qulaq asmayan, böyürə-böyürə qalar”. O məsəl 
mənə aid oldu, day-day. Bu hadisə mənə dərs oldu. Hələlik, 
day-day, öpürəm səni, sağlıqla qal, - deyib, uzaqlaĢdı.  

Adil müəllim, təəssüf hissi ilə, baĢını bulayaraq yo-
luna davam etdi. 
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BÖYÜKLƏR  ÜÇÜN  NAĞIL 

 
Qədim zamanlarda, böyük bir ərazidə üç rəngdə: ağ, 

qara və sarı meymunlar tayfası yaĢayırdı. Bu meymunların 
bədəni tamamilə tüklə örtülmüĢdü. Bədəndə olan tüklər, o 
qədər sıx idi ki, onların eyib yerləri görsənmirdi. 

Meymunların yaĢadıqları ərazinin hər tərəfi, meĢə-
liklə əhatə olunmuĢdu. Hər tayfanın öz adət-ənənəsi və 
qayda-qanunları vardı.  

Bu meymunlar uzun illər idi, mehriban qonĢu kimi, 
sakit həyat tərzi keçirirdilər.  

Hərdən bu tayfalardan biri, yəni sarı meymun tay-
fası, ağ meymun tayfasının torpaqlarına və meĢələrinə göz 
dikib, hücum edərdi. Ağ meymunlar onların burnunu əzib, 
yerində otuzdurardılar. Və onlar məcbur olub, həmin 
tayfalarla mehriban yaĢayardı. 

Meymunlar öz ərazi və meĢələrində ən təcrübəli, 

ağıllı, ağsaqqal bir meymunu, özlərinə baĢçı təyin etmiĢ-
dilər. Bundan əlavə, bu meymunlar öz aralarında qohumluq 
əlaqələri də yaradırdı. Yəni, qız verib, qız alardılar. 

Meymunların ərazilərinin birləĢdiyi yerdə, böyük bir 
meydan vardı. Bu meymunlar bayram Ģənliklərini burada 
keçirir, bir-biri ilə cəng edir, döyüĢ qaydalarını öyrənirdilər. 
Güclü meymunlar öz məharətlərini bu meydanda göstərirdi. 
Çox vaxt baĢqa ərazilərdə yaĢayan meymunlar bu tayfa 
meymunlarının mehriban yaĢamaqlarına xainlik edir, 

Allahın onlara verdiyi təbii sərvətlərinə, meĢələrinə və 
əsasən də, banan plantasiyalarına göz dikib, onların 
ərazilərinə hücümlar edirdilər. Tayfaların meymunları birlə-
Ģərək hücum edən düĢmənləri dəf edir, onları əziĢdirərək, öz 
ərazilərindən qovurdular. DüĢmənlərin məqsədi, hər vəchlə 
bu tayfaların arasını vurmaq və onları bir-birilə düĢmən 
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etmək idi. Sonrakı hücumların qarĢısını almaq məqsədilə, 
tayfa baĢçılarının yürütdüyü düzgün siyasət və uzaqgörənliyi 
öz tayfalarını belə bəlalardan, hücumlardan xilas edirdilər. 
Bütün bu kimi təxribatlara, müdaxilələrə baxmayaraq, bu 
meymunların arasını vurmaq, onları bir-birilə vuruĢdurub, 
düĢmən etmək mümkün olmurdu. Bir sözlə, bu meymunlar 
mehriban və əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢayırdı.  

BaĢqa böyük ərazilərdə yaĢayan ağ, qara və sarı 
meymunlar bu tayfaları parçalayıb, məhv etməkdən ötrü 

cürbəcür vasitələrə əl atmağa baĢladılar. Onlar birinci 
növbədə daxildən parçalama siyasətini əsas götürürdülər. 
Bunun üçün, bu tayfalara casuslar hazırlayıb göndərirdilər.  

Hər tayfanın öz dilində danıĢmağı bacaran bu casus 
meymunlar, fəaliyyətə baĢlayıb sarı, qara meymunları 
tezliklə yoldan çıxartdılar. Növbə ağ meymunlara çatdı. Bu 
tayfaya üç meymun göndərdilər. Bu üç meymun ağ 
meymunların ərazisinə gəldilər və baĢladılar fəaliyyətə. 
Onlar təbliğat aparıb, bu meymunları baĢa salmağa çalı-

Ģırdılar ki, sizin baĢçınız, sizi yaxĢı dolandıra bilmir. Sizin 
sərvətləri dağıdır, sizə heç nə vermir. Görmürsüz, nə gün-
dəsiz? Heç əyninizdə paltar da yoxdur. Bizim geyimimizə 
baxın, ibrət götürün, sizin isə bədəninizi tük basıb. Baxın 
bizim mədəniyyətimizə, iqtisadiyyatımıza, görmürsüz 
inkiĢafı? Baxın da, bizim necə varlı yaĢamağımıza – bu 
texnikaya, maĢına baxın, görün necə meĢələrdən, dağ 
yollarından, sizin əraziyə qalxıb. Əgər siz razı olsaz, bizim 
baĢçımız öz maĢını, texnikası ilə sizin görüĢünüzə gələr. 

Onun maĢını sizin gördüyünüz bu maĢından düz yüz dəfə 
böyükdür. Əgər razılıq versəniz, o, gələr, sizinlə görüĢər. 
Sizin dərdinizə Ģərik olar. Sizə paltarlar gətirər, sizi Ģəxsən 
özü geyindirər və sizi, bir sözlə, ağ günə çıxarar. ƏĢi, bir 
baxın da, yaxĢı baxın, öz yaĢayıĢ yerinizə. Hələ də ağacda 
yaĢayırsınız. Belə yaĢayıĢ olar? Biz isə, evlərdə yaĢayırıq, 
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hər cür Ģəraitlə. Hə! Nə deyirsiniz, razısınız? Gəlsin, sizin 
görüĢünüzə?  

Bunu eĢidən ağ meymunlar, onlara heç nə deyə bil-
mədi. Hər Ģey göz qabağında idi. Ələlxüsus da, bu maĢın 
onları çox təəccübləndirmiĢdi. Onlar maĢının ətrafına 
yığıĢmıĢdılar. 

Meymunlardan biri yaxın gəlib, bu casus meymun-
lara dedi: 

- YaxĢı, tutaq ki, biz razı olduq, bəs, bizim baĢçı-
mız? O, razı olmaz axı?  

- ƏĢi, siz hələ də onun tərəfini saxlayırsız?  
- Ay meymunlar, görmürsünüz öz vəziyyətinizi? 
- O sizi iĢĢək kimi iĢlədir. Hanı bəs nəticəsi? Heyvan 

kimi yaĢayırsınız. Siz ona etiraz edəndə gör baĢınıza nə 
oyun açır? BaĢınızın tüklərini qırxdırır, lüt eləyir baĢınızı. 
Qulaq asmayın ona. Bizim baĢçımızla görüĢsəniz, o sizi necə 
lazımdır baĢa salar. Vallah, o, sizə hər cür Ģərait yaradar. 
Sizin qonĢularınız sarı və qara meymunlar çoxdan öz 

razılıqlarını bildiriblər. Ancaq siz qalmısız. 
Bu sözləri eĢidən ağ meymunların hamısı bir ağızdan 

qıĢqırdı: 

- Qoy gəlsin, sizin baĢçınıza bizim canımız qurban, 
biz çoxdan belə bir baĢçı axtarırdıq.  Necə razı olmaya 
bilərik, hamımız razıyıq, qoy gəlsin! 

Casuslar çox sevindilər, ağ meymunlara öz razılıq-
larını bildirdilər:  

- Və indiki, razısınız, onda bir-iki günə o, sizin görü-
Ģünüzə gələcək... 

Bəli, bir-iki gün keçmiĢdi, ildırım sürətilə bu tayfa-
lara xəbər yayıldı ki, bəs, baĢçı meymun öz texnikası ilə, 
yəni zirehli maĢınında bizim əraziyə daxil olub. Bu zirehli 
maĢın qara, sarı meymunların ərazisindən ağ meymunların 
ərazisinə doğru hərəkətdədir. Ağ meymunlar təəc-
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cübləndilər ki, nə əcəb sarı, qara meymunlardan heç biri 
burda yoxdur. Gəlib bizə bir xəbər vermirlər ki, onların 
baĢçı ilə görüĢləri necə keçdi. Belə günlərdə, hər gün bizim 
yanımızda olardılar. Deyəsən, onların baxtı gətirib, gözəl 
paltarları, hədiyyələri onlara paylayıblar. Bizə də deyəsən, 
tör-töküntüsü qalıb. Əgər elə deyildisə, bəs niyə gəlib bizə 
bir xəbər vermədilər?!  

Bu fikirnən ağ meymunlar, baĢçının gəldiyini eĢidən 
kimi, onların arasında çaxnaĢma düĢdü. Bunlar, bir göz 

qırpımında, kütlə Ģəklində yığıĢıb, baĢçı gələn tərəfə 
götürüldülər. Bu meymun axını, ağaclardan güllə kimi, 
budaqdan budağa tullanaraq düzənliyə çıxdılar və hər 
vəchlə özlərini, bu texnika ilə gələn baĢçıya çatdırmaq 
istəyirdilər ki, tez paltar və hədiyyələri alsınlar, birdən 
onlara çatmaz... 

Ağ meymunların baĢçısı isə bu iĢə, təxribata lap 
məəttəl qalmıĢdı. Ani surətdə onun ərazisində baĢ vermiĢ 
hadisələr onu çaĢ-baĢ salmıĢdı. Necə ola bilər ki, onun 

meymunlarını kimlərsə yoldan çıxartsın, onun da xəbəri 
olmasın. O, hələ də buna inana bilmirdi və elə düĢünürdü ki, 
o, yuxu görür. Ona görə də, o, öz iqamətgahında, yəni ən 
qollu-budaqlı nəhəng ağacın baĢında oturub, bu mənzərəyə 
tamaĢa edirdi. Bir də, baxdı gördü ki, düzənliyə nəhəng bir 
texnika çıxdı. Onun iqamətgahı olan ağac, bu texnikanın 
yanında heç nə idi. Ay meymun baĢçısı çox təəccübləndi və 
diqqətlə bu dəhĢətli maĢına baxmağa baĢladı. Gördü, 
maĢının ən hündür yerində özünə oxĢar bir baĢçı meymun 

gözəl bər-bəzəkli formada oturub. Onun ətrafında isə, 
zirehli geyimdə, əli silahlı meymunlar düzülmüĢdü. MaĢının 
gurultusu, nəriltisi meĢəyə səs salmıĢdı. Sanki, indi dünya 
qopacaqdı. Bunun axmaq meymunları da, ağına-bozuna 
baxmayaraq, bu maĢına sarı dördayaqlı qaçırdılar. Bu 
meymunlar bir-birini itələyərək, maĢına birinci çatmaq 
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istəyirdilər ki, tez paltar alsınlar və geyinsinlər. Daha 
bezmiĢdilər tüklü bədənlə gəzməkdən. Elə ki, bərk qaçanlar 
bu maĢına yaxınlaĢıb, elə zənn edirdilər ki, bu maĢının içinə 
girib ordan çıxanda, geyinmiĢ formada olarlar. Ona görə 
də, onlar maĢının qabaq tərəfində olan quyuya oxĢar yerə 
tullanırdı. Və içində nəhəng nasos onları ütülmüĢ formada 
kənara atırdı. Arxadan gələn meymun kütləsi, maĢına 
yaxınlaĢıb, ora tullanan meymunların aqibətinin necə 
olmasına baxmayaraq, onlar da ağına-bozuna baxmayıb, 

ora atılırdılar. MaĢının arxa tərəfindən bayıra tullanan, üst-
üstə yığılan meymunlardan vahiməli qıĢqırıq səsi eĢidilirdi. 
Onlar özlərini geyinmiĢ yox, lüt-üryan görəndə, dəhĢətə 
gəlib, çığırırdılar. Və öz eyib yerlərini əlləri ilə tutub, 
gizlədirdilər. Onlar qıĢqırmağa baĢladılar: 

- Ay Allah, bu nə oyun idi, baĢımıza gəldi. Onların 
bizə vermək istədiyi paltar baĢlarına dəysin, bu nə dəhĢətli 
iĢ idi baĢımıza açdılar. Heyf deyildi, tüklü bədəndə 
olmağımız. Onda eyib yerlərimiz heç olmasa görsənmirdi. 

Ġndi bu vəziyyətdə biz necə gəzə bilərik? – deyə, bir-birinə 
sığınmıĢdılar.  

Ora atılanların hələ də ardı-arası kəsmirdi. Mey-
munlar ütülmüĢ formada maĢının arxasından üst-üstə 
tullanırdı. Onlar özlərini belə ütülmüĢ formada görəndə, 
qıĢqırırdılar və utandıqlarından yerlərindən tərpənmirdilər. 
Qadın meymunlar isə, ayrı tərəfə tullanırdı. Onların 
qıĢqırığı lap vahiməli idi. KiĢi meymunlardan fərqli olaraq, 
arvad meymunların ütülməsi lap dəhĢətli idi. Onlar özlərini 

lüt-üryan görəndə, onların qıĢqırıq səsi ağacın baĢında olan 
baĢçı meymunlara çatırdı. Elə ki, maĢın irəliləyə-irəliləyə 
baĢçının iqamətgahına yaxınlaĢanda, baĢçı bu mənzərəni 
lap yaxĢı görməyə baĢladı. Çünki, maĢının arxasında nə 
hadisə baĢ verdiyini o, görmürdü və ancaq qıĢqırıq səsini 
eĢidirdi, bilmirdi ki, bu nə qıĢqırıq səsidir. Qabaq tərəfdən 
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onun meymunlarının ora kütləvi halda tullandığını o, yaxĢı 
görürdü. Ancaq arxanı görmürdü. Yüzlərlə meymunun bura 
tullanması onda elə təsəvvür yaradırdı ki, bəxtəvərlər, 
deyəsən ora nə yaxĢı yerdir ki, hamı ora tullanır. Ürəyindən 
keçirdirdi ki, kaĢ mən də onların yanında olaydım və ora 
onlarla bir yerdə tullanardım. Elə ki, maĢının arxa tərəfini 
görəndə, gözünə inanmadı. Bir tərəfdən tullanan ütülmüĢ 
kiĢi meymunlar, o biri tərəfdən isə ütülmüĢ lüt-üryan qadın 
meymunları görəndə dəhĢətə gəldi və baĢına bir qapaz 

iliĢdirdi: 

- Vay, bu nə biabırçılıqdır mənim meymunlarımın 
baĢına gəlir. Mən külbaĢ da hələ onların yanında olub, ora 
tullanmaq istəyirdim, - və baĢladı hay-həĢir salıb, 
qıĢqırmağa, - Ay meymunlar, qaçmayın, bir ayaq saxlayın, 
hara qaçırsız? Ora olmaz, tullanmayın.  

Kimə deyirsən, gözləri qızmıĢ meymunlar, istər kiĢi 
olsun, istər qadın, heç biri ona əhəmiyyət vermirdi. Hələ üs-
təlik, onlardan bəziləri öz diĢlərini ağardıb ona göstərərək, 

gülə-gülə, Ģıllaq ata-ata qaçırdı. Bir sözlə, bütün onun 
tayfasının meymunları ora tullanırdı və ütülmüĢ formada 
kənara atılırdı. Orda-burda təpəcik kimi bir-birinə qısılmıĢ 
kiĢi və qadın yığını düzənlikdə görsənirdi. Axırda baĢçı bir 
axsaq meymunun qaçaraq ora çatmağa tələsdiyini gördü. 
Bunu görən baĢçı, onu səslədi və yalvarmağa baĢladı:  

- Ora getmə, ay meymun, xahiĢ edirəm, özünü ora 
atma, heç olmasa sən tüklü qal! – ha qıĢqırdı, ona yalvardı, 
xeyri olmadı. O, axsaya-axsaya qaçırdı və baĢçının 

yanından keçəndə öz dilini çıxardıb ona göstərdi və qaç-
mağına davam etdi... 

MaĢından çıxıb, ütülmüĢ meymunlar utandığından 
heç biri yerindən tərpənmirdi. Onlar hələ də bu hadisədən 
özlərinə gələ bilməmiĢdi. Gözləyirdilər ki, qaranlıq düĢsün, 
gecənin qaranlığında meĢəyə səpələnsinlər və meĢənin 
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dərinliklərində gizlənsinlər. O vaxta qədər ki, bədənlərinə 
tük gəlsin. Onlar ağlaya-ağlaya keçmiĢ günlərini yada salıb, 
öz baĢçılarının sözlərinə qulaq asmadıqlarına görə 
peĢimançılıq hissi keçirirdilər. Onlardan biri dözməyib, 
ağlamağa baĢladı:  

- Biz niyə bu casus meymunların sözlərinə qulaq 
asdıq? Hayıf deyildi bizim baĢçımız. O, bizi yaxĢı dolan-
dırırdı, bizi necə də insafla yola verirdi. Onun ancaq iĢ-
ləməyən, tənbəl meymunlarla arası yox idi. ĠĢləməyəni 
cəzalandırırdı. Cəzası da o idi ki, baĢını qırxdırırdı, vəs-
salam! Daha bu qaniçənlər kimi yox. Bizi lüt-üryan edib, 
atdılar bu düzənliyə. Bütün meymunları, istər kiĢi olsun, 
istər qadın, fərqi yoxdur hamısını lüt edib atasan düzənliyə, 
bu vəhĢilik deyil, bəs nədi? – deyib, vaa...a...axsey... Bağıra-
bağıra bütün meymunlar ağlamağa baĢladı və 
gileylənirdilər: 

- Budu onların bizə vəd etdiyi mədəniyyət, iqtisa-
diyyat, yaxĢı dolanmaq, yüksək texnika və s. tüpürüm 

bunların hamısına – deyərək, qadın meymunlar da onlara 
qoĢulub bir ağızdan vaa...a...ay... qıĢqıra-qıĢqıra ağlamağa 
baĢladılar. 

AxĢama yaxın casusların uğurlu fəaliyyəti öz yüksək 
nəticəsini verdi, yəni bütün meymunların hamısını lüt-üryan 
edəndən sonra, maĢını saxladılar. Casus meymunların 
baĢçısı, onlara belə bir əmr verdi: 

- Hamınız maĢının içindəki otağa yığılın. 
Əli silahlı meymunlar otağa keçib, baĢçının nə 

deyəcəyini gözlədilər. BaĢçı dedi:  

- Mən sizin bütün uğurli fəaliyyətinizdən çox razı 
qaldım və sizin iĢinizi yüksək qiymətləndirirəm. Cəsus 
meymunları mükafat gözləyir. Ġndi isə, sizə icazə verirəm, 
bu yüksək iĢi qeyd etməkdən ötrü yaxĢıca yeyin-için, kef 
edin.  
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Bütün meymunlar, ura..a..a.. deyib, kefə baĢladılar. 
Səhəri casus meymunlar yuxudan durub, əraziyə 

baxıĢ keçirtdilər. Heç bir meymun onların gözünə görsən-
mədi. BaĢçı dedi: 

- Bu gündən, bütün bu ərazilərə, o cümlədən, banan 
plantasiyalarına, meĢələrə, təbii sərvətlərə nəzarəti 
gücləndirin, bu ərazilər daha bizə məxsusdur və əməliyyatın 
sona çatdığını onlara elan etdi...  

Ağ meymunların baĢçısı isə, öz iqamətgahından 
aĢağı düĢüb, ətrafa nəzər yetirdi. Heç bir meymunu o gör-
mədi və onları axtarmaqdan ötrü meĢənin dərinliklərinə 
getdi... 
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İÇKI  HƏRİSİ 

 
Hüseynqulu uzun müddət Rusiyada yaĢamıĢdı. 

Orada iĢlədiyi müddətdə elə bir gün olmamıĢdı ki, o, içki iç-
məsin. Harada iĢləyirdi, kimlə dostluq edirdi fərqi yox idi, 
onlar da içən olurdu. Hətta qurduğu ailəsinin üzvləri və 
qohumları da içən idi. Bu ailədə; toyda, yasda, ad 
günlərində, bayramlarda içkisiz məclis olmazdı. Hətta adam 

öləndə də, yəni yasda da onlar içərdilər. Bu necə adət-ənənə 
idi, o, baĢa düĢə bilmirdi. FikirləĢirdi ki, nə yaxĢı bizdə bu 
adət-ənənə yoxdur. Yoxsa hamı “piyanska” olardı. 

Hüseynqulu fəhlə idi. O, zavodda çilingər iĢləyirdi. 
ĠĢlədiyi zavodda aldığı əmək haqqı ilə heç cür ailəsini 
dolandıra bilmirdi. Gündə həm özü, həm ailəsi içki içəndə 
pul çatdırmaq olardı? Ona görə də bir gün onun ailəsi 
konkret olaraq ona dedi: 

- Sən nə kiĢisən ki, öz ailəni maddi cəhətdən do-
landıra bilmirsən. Sən daha bizə lazım deyilsən. Çıx get 
burdan – deyib, onu evdən qovdular. 

Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Hüseynqulu Vətənə qa-
yıtmağa məcbur oldu. Vətənə çatan kimi rahat nəfəs aldı. 
Və o, Allaha dua edirdi ki, Ġlahi, Ģükür olsun sənə, nə yaxĢı 
ki, bu “alkaĢlardan” canım qurtardı. 

Vətənə qayıtmağı ilə əlaqədar sevinən Hüseynqulu 
tezliklə böyük bir elektrik avadanlıqları istehsal edən 
müəssisədə iĢə düzəldi. ĠĢi də pis deyildi. “Slujebnı” 

avtobusda iĢçiləri tezdən iĢə gətirir, axĢamüstü iĢdən evə 
aparırdı. Bu minvalla o, iĢləməyə baĢladı və iĢində də çox 
diqqətli idi. Onun iĢə baĢı qarıĢdığından heç içki də yadına 
düĢmürdü. Birdə ki o, içkinin əlindən qaçmıĢdı, onu bir də 
içərdimi? – Əsla yox! Həm də bura axı Rusiya deyildi, 
Azərbaycan idi. Orda hamı içirdi, burda isə yox! 
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Xülasə, Hüseynqulu həmiĢəki kimi yenə də öz iĢi ilə 
məĢğul idi. Belə ki, iĢçiləri iĢə gətirər və iĢdən aparardı. 
Sonra da avtobusu qarajda saxlayardı. 

Növbəti dəfə avtobusu qarajda saxlayıb evə gedəndə, 
sürücü dostlarından biri onu səslədi: 

- Hüseynqulu bir dispetçer otağına gəl. O, dispetçer 
otağına girəndə, sürücülərin burada yığıĢdığını və yeyib-
içdiklərini gördü.   

Sürücülər qarajın müdürü Murad müəllimin ad gü-
nünü qeyd edirdilər. Onlar Hüseynquluya nə qədər təklif 
etdilər, dil tökdülər ki, bir az içsin. O, içmədi. Onda içmir-
sənsə heç olmasa müdürün sağlığına yüz qram iç. O, yenə 
içmədi və onlardan üzrxahlıq edərək evə yollandı. 

Hüseynqulu Vətənə qayıdandan bu günə qədər hələ 
ki, bir qram da olsun içki onun dilinə dəyməmiĢdi və özünə 
söz vermiĢdi ki, bir də heç vaxt içməyəcək. 

Hüseynqulunun yaĢı artıq qırxı keçirdi. Tək yaĢa-
maq ona əl vermirdi. O, evlənmək qərarına gəldi. ĠĢdə yaĢı 

otuzu keçmiĢ bir qızı gözaltı eləmiĢdi. Onunla söhbət edib 
razılığını alandan sonra, heç kimi dəvət etmədən ailə 
qurdular. Təranə adında bu qız öz anası ilə bir yerdə 
yaĢayırdı. Atası isə nə səbəbdənsə, anasından ayrılmıĢdı. 
Onların evi iĢlədikləri müəssisəyə yaxın idi.  

Hüseynqulu bu qızla ailə qurduqdan sonra, öz ata 
evində, Ģəhərdə yaĢayırdı. Ġki otaqdan ibarət olan bu ev, 
ata-anası rəhmətə gedəndən sonra Hüseynquluya qalmıĢdı. 
Onlar bir müddət bu evdə yaĢadılar. Bir oğlan övladları da 

oldu. Sonra arvadı Hüseynquluya dedi: 

- Hüseynqulu, görürsən ki, mən çox çətinlik çəkirəm. 
UĢağı bağçaya verirəm, sonra gedib iĢə çata bilmirəm. Belə 
baxanda, heç bağçada da uĢağa yaxĢı baxmırlar. O boyda 
evimiz var, orda ancaq anam tək yaĢayır. Əgər ora köçəsi 
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olsaq, anam uĢağa baxar, biz də rahat iĢə gedib-gələrik. Hə, 
nə deyirsən, razısan? 

Hüseynqulu fikrə getdi, nədənsə onun qaynanasın-
dan heç xoĢu gəlmirdi. Bir-iki dəfə məclisdə olmuĢdular, 
onun içkiyə meyilliyini hiss etmiĢdi. Oğlum, deyə-deyə onu 
dilə tutub, içirtmiĢdi. Onda o, qaynanasının içməyinə çox 
təccüüblənmiĢdi. Və elə zənn edirdi ki, bizim qadınlar içki 
içmirlər. Ancaq, qaynanasının içməyini görəndə qızına 
demiĢdi: 

- Onun daha baĢqa millətdən nə fərqi oldu. Mən güc 
ilə canımı içki içənlərdən qurtarmıĢam. Heç ağlıma 
gəlməzdi ki, vətənimdə sizlə qohum olum və siz də içən 
olasınız. Anan mənə içki təklif edəndə, ailə qurduğuma 
görə, onun sözünü “otkaz” edə bilmədim. Əgər gündə o, 
məni məcbur edib içəcəksə, onda bu baĢdan deyim, mən ora 
köçmək istəmirəm. Məndən incimə. 

Arvadı tez ona cavab verdi: 

- Hüseynqulu, niyə narahat olursan? Qoca arvaddır 
da. Bu gün var, sabah yoxdur. Ġçki içməyi də bizə görə oldu. 
Bizim ailə qurmağımıza sevindiyindən içdi. Yoxsa o, sən 
deyən içənlərdən deyil. Narahat olma, əgər sən içsən o da 
içər, sən içməsən o, heç vaxt içməz. Burda nə var axı, sən 
onu lap “alkaĢ” etdin ki! 

Arvadının dediyi bu sözlərdən sonra Hüseynqulu bir 
az sakitləĢdi. O, bir az fikrə getdi: “Bəlkə mənim arvadım 
düz deyir. Rusiyada institutu bitirib. Vaxtilə yaxĢı vəzifədə 
olub. O boyda zavodun uĢaq bağçasında bağça müdirəsi 

iĢləyib. Çox adamlarla, vəzifəli Ģəxslərlə ünsiyyətdə olub, 
hərdən onlarla içib. Ġndi də pensionerdir, evdə oturub 
istirahət edir. ġad günlərdə hərdən içir, eyb etməz. Onun 
çox kitab mütaliə etdiyini də görmüĢəm. Bu da çox müsbət 
haldır”. Və deyə arvadına, uĢağına görə öz razılığını 
bildirdi. Səhəri onlar qaynanansının evinə köçdülər.  
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Qaynana onların gəliĢi münasibətilə yaxĢı hazırlıqlar 
görmüĢdü. Stolun üstünü yeməklərlə bəzəmiĢdi.  

Onlar içəri girəndə, qaynana birinci Hüseynquluya 
yaxınlaĢdı, onu qucaqladı və onun o üzündən, bu üzündən 
öpdü. O, “ruskiyazıçnı” olduğundan rus sözlərini çox 
iĢlədirdi.  

- Adə, oğlum Qasanqulu, hardasan, niyə bizə gəl-
mirsən? Hərdən qızım gəlir mənə baĢ çəkir, sən isə yox! 
Çoxdandır səni görmürəm. Nə olub, bəlkə məndən in-
cimisən? Mən də sənin anan. Çoxdandır heç nəvəmi də 
görmürəm. Hanı mənim nəvəm, - deyə, tez qızından uĢağı 
aldı. 

Hüseynqulu o dəqiqə hiss etdi ki, qaynanası deyəsən, 
yenə də yaxĢıca vurub. Çünki vuranda həmiĢə səmimi 
olurdu. Qaynana sevinə-sevinə öz ürək sözlərini kürəkəninə 
deməyə baĢladı: 

- “Samom dele” sən yaxĢı bilirsən ki, mən sənin 
xətrini çox istəyirəm. Keç hələ stulda otur, sizin gəlməyiniz 

münasibəti ilə stol bəzəyib, yaxĢı yemək-içmək ha-
zırlamıĢam. Çox yox, bir yüz qram icazə versən səninlə 
içərəm. Ancaq, nəvəmin sağlığına ha! XahiĢ edirəm, 
“otkaz” eləmə. Özün bilirsən ki, mən içki içən deyiləm, 
ancaq sənin kimi əziz qonağım gələndə mən necə içməyə 
bilərəm? Ona görə də, sizin sağlığına bu gün hökmən 
içməliyəm. Və stəkanlara araq süzdü. Naəlac qalan 
Hüseynqulu stəkanı götürdü. Qaynana öz stəkanını onun 
stəkanına vuraraq dedi: 

- Əvvəla, sənin və sənin ailənin sağlığına, sağ olun, 
deyib, arağı birnəfəsə içdi. Hüseynqulu da içdi. Bir tikə 
ağzına qoymuĢdu ki, qaynana yenidən stəkanlara araq 
süzdü və yenə də sağlıq deməyə baĢladı: 

- Bilirsən, Qasançik, “samom dele” indi deyərsən 
qaynanam nə çox danıĢır. Sən ol mənim yerimdə, neçə 
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vaxtdır nəvəm olub, mən hələ də onun sağlığına heç əlli 
qram da içməmiĢəm. Əgər indi sən icazə versən, mən onun 
sağlığına yüz qram içərəm, verməsən yox! Hə, nə deyirsən, 
icazə verirsən? 

Hüseynqulu heç nə deyə bilmədi və onunla bu sağ-
lığa da içdi. Növbəti dəfə, Hüseynqulu stəkanlara arağı özü 
süzdü və stəkanı götürərək belə bir tost deməyə baĢladı:  

- Mənim əziz qaynanam, bir halda ki, sən mənə 
deyirsən iç, vallah, bu araq zəhər də olsa mən sənin xətrinə 
onu içərəm. Çünki, səni həqiqətən çox istəyirəm, səni 
görəndə anam yadıma düĢür. Elə bilirəm anamdır qa-
bağımda mənə baxır. Mənim anamla sənin aranda ancaq 
bir fərq görürəm. O da onda ibarətdir ki, mənim anam araq 
içməzdi, sən isə içirsən. Mən arzu edirəm ki, sən də bu 
gündən sonra içməyəsən və mənim anama oxĢayasan. Onda 
mən də səni anam kimi daha çox sevəcəyəm. O, həyatdan 
tez köçdü, sən isə yüz yaĢayasan.  

Qaynana ona bir tərs-tərs baxdı. Gördü ki, Hüseyn-

qulu doğrudan da arağı içir, eyni açıldı və o da arağı içib, 
Hüseynquluya daha heç nə demədi.  

Hüseynqulunun yoldaĢı uĢağı yatızdırandan sonra, 
gəlib stolda oturdu. Onlar xeyli yeyib-içib, söhbət etdilər. 
Hüseynqulu artıq dəmlənmiĢdi. Arvadının da anası ilə 
hərdən içdiyini o, görürdü. Ancaq üzə vurmurdu. Nəhayət, 
onlar ayağa qalxdılar. Qaynana aĢa-aĢa öz otağına yatmağa 
getdi. Onlar isə o biri otağa keçib yerbəyer oldular. Və səhər 
tezdən durub iĢə bir yerdə gedəcəkdilər. Ancaq Hüseynqulu 

artıq iĢə getmiĢdi arvadına elə gəlirdi ki, o, ərinin Ģəhərdəki 
evindədir. Biləndə ki, anasının evindədir çox sevindi. Çünki, 
iĢə daha gecikməzdi, beĢ dəqiqəyə o, iĢə çatacaqdı. Anası da 
artıq durmuĢdu. Təranə uĢağı ona tapĢırıb iĢə yollandı. 
Hüseynqulu isə həmiĢə səhər tezdən iĢə gedir, bir də axĢam 
evə qayıdardı. O, elə vaxt olurdu evə gələndə qaynanasını 
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görmürdü. Ancaq hiss etmiĢdi ki, o yenə də içki içir və onun 
gözünə görsənmək istəmir. Çünki o, içəndə sakitləĢirdi. Elə 
ki, içməyəndə dəliliyi tuturdu. Hüseynqulunu isə fikir 
götürmüĢdü. Qabaqdan bayramlar gəlirdi. Bu bayramlara 
hazırlıq görmək lazım idi. Yenə də, içki məclisləri baĢla-
yacaqdı. O gün dediyi sağlıqdan sonra, qaynanasının yenə 
də içdiyini bilirdi. Çətin o, içkini ata bilsin. YetmiĢ yaĢlı bir 
qadının içkisiz qala bilməməsi və arağı birdəfəlik atmasına 
o, heç cür inana bilmirdi. Ġçki içməyəndə o, itə dönürdü. 

Kim onun gözünə görsəndi, onu zəhərləyirdi. O gün qızı ilə 
necə didiĢdiyini Hüseynqulu görmüĢdü. Qızının üstünə 
qıĢqırırdı ki, mənə pul ver, gedim uĢağa “malıĢ” alım. Qız 
da ona deyirdi, ay ana “malıĢ” Ģkafda dolu paçka. Bu söz 
onu daha da əsəbləĢdirirdi. Bir bəhanə ilə qızından pul 
qopartmaq istəyirdi ki, gedib araq alsın. Bu vaxt 
Hüseynqulunu gördü və ona tərs-tərs baxdı. Və bir bəhanə 
axtarırdı ki, onu da zəhərləsin. Bunu hiss edən Hüseynqulu 
tez dükana qaçıb bir araq aldı. O, araq əlində içəri girəndə 

qaynanası bunu gördü və çox sevindi: 

- O...o...o, mənim oğlum Qasançik, səni xoĢ gördük, 
sən necə də ağıllı oğlansan. “Samom dele” sənə çatan 
yoxdur bu dünyada. “Eto samaya, kak yevo” o nədi 
almısan, nə zəhmət çəkmisən. Sən yaxĢı bilirsən ki, sənin 
kimi mən də arağı atmıĢam, daha içmirəm. Ġndi ki, zəhmət 
çəkib almısan, “sudovolstvo” səninlə içərəm. Sən mənim 
ağıllı oğlumsan. Qızım hara, sən hara – deyib, tez stəkanları 
gətirdi. Əlində iki alça, birini ona verdi, birini də özünə 

götürdü. Arağı süzüb kürəkəninə baxaraq dedi: 

- Əziz kürəkənim qarĢıdan gələn 8 mart bayramınızı 
təbrik edirəm, sizə can sağlığı arzulayıram, deyib arağı 
birnəfəsə içdi və alçanı diĢlədi. Kürəkəninə də iĢarə etdi ki, 
o da içsin və alça ilə “zakuska” etsin. 
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Hüseynqulu da onun dediyini edərək içdi və qay-
nanasına müraciətlə (onun adı Tərgül idi): 

- Ay Tərgül xala, 8 mart bayramına hələ çox var, sən 
indidən onu yada salırsan və məni də təbrik edirsən. Bu 
sənin bayramındır, mənim yox!  

- O...o...o, doğrudan a...a, vallah mən çaĢmıĢam, 
məni bağıĢla, mən qızımı nəzərdə tuturdum, səni yox, sən 
Allah bağıĢla! Heç narahat olma, mənim əziz kürəkənim. O 
bayramın bütün xərclərini mən özüm çəkərəm. Çünki, 

bayrama qədər mənim pensiyamı verəcəklər. 
Hüseynqulu bu mənzərəni görəndə, yaman peĢi-

mançılıq hissi keçirirdi. O, öz evində olanda özünü çox ra-
hat hiss edirdi. arvadının sözünə qulaq asıb, bura köçməsinə 
çox peĢiman oldu: 

- Bu necə dəhĢətli arvaddır, hər bir cildə girə bilir. 
Gah it kimi adamı qapır, gah da mum kimi yumĢalır. O, bu 
arvaddan heç cür baĢ çıxara bilmirdi. Səbəbini də, onun içki 
düĢkünü olmağında görürdü. Bundan sonra o, heç vaxt 

içkini ata bilməzdi. Onu ancaq ölüm içkidən ayıra bilərdi. 
Çünki, belələrini o, Rusiyada çox görmüĢdü. 

Hüseynqulu bu gün evdən bayıra çıxmamıĢdı. Bu 
gün onun istirahət günü idi. Sabah isə iĢdə olmalı idi. 
Həftənin sonunda isə, 8 mart bayramını keçirəcəkdilər. 
Müdiriyyət ona tapĢırmıĢdı ki, avtobusu hazırlayıb qadınlar 
üçün hədiyyə almağa getsinlər. O, evdən çıxıb avtobusa 
baxmaqdan ötrü qaraja getmək istəyirdi. Evdə darıxırdı. 
Ürəyindən keçirirdi ki, nə əcəb qayınanası bu gün onun 

gözünə görsənməyib. Evdən çıxmaq istəyəndə qaynanası 
baĢını içəri saldı. Hüseynqulunu evdə görəndə, dəliliyi 
tutdu, “iti bağla, onu burax”. Çünki onun dilinə bu gün 
araq dəyməmiĢdi: 

- Adə, ay Hüseynqulusan, Çaqqalqulusan nəsən 
bilmirəm, nə arvad kimi oturmusan evdə. Adə, indi sənin 
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evdə oturmaq vaxtındır? Sənin tay-tuĢların pul qazanır, pul, 
sən də evdə oturub arvadının qazancına göz dikmisən. Adə, 
sənin küçüyünü haçanacan mən yedizdirib, saxlamalıyam? 
Hə?! Sən də bir kiĢi ol da. Evə bir Ģey al. Haçanacan sənin 
üçün mən araq alaram, sən də içərsən. Adə, ay “padles” 
içmə də, mən içmirəm, ölürəm. Rusiyada o qədər içmisən, 
sənə bəs eləmədi, indi də burada butulkanın dibinə girirsən. 
Adə, sən heç utanırsan? 

Hüseynqulu mat-məəttəl ona baxırdı: 

- Bu nə danıĢır? Bunun baĢı tamam xarab olub ki, 
içən özüdür, “alkaĢ” özü ola-ola öz adını mənə qoyur. Ay 
arvad, sən nə danıĢırsan? Dəli olmusan nədi, məgər evin 
bütün ərzağını mən almıram? Bəs mənim qazancım hara 
gedir? Sənin pensiyan ancaq, sənin içdiyin arağa bəs eləmir. 
Hər dəfə sənə araq mən almırdım? Sən yalan niyə 
danıĢırsan? 

Arvad lap əsəbləĢdi: 

- Nə dedin? Adə, ay “Ģakal”, mən piyanskayam, 
yoxsa sən. Adə, ay “svolıç”, piyanska sənsən, sənin aton-
dur. Mənə deyirsən piyanska? Rusiyada piyanskalıq edən 
mən idim, yoxsa sən? Hə?! Tfu, sənin üzünə, “padles”, rədd 
ol burdan.  

Hay-küyə qızı tez içəri girdi və anasını sakitləĢdir-
məyə baĢladı: 

- Ana, sən nə danıĢırsan? Hüseynqulu elə adam 
deyil. O, 8 mart bayramını həmiĢə əvvəlcədən qeyd edir. 
Ona görə də o, hər Ģeyi alıb, hazırlayıb. Bax, bu da araq, ən 

yaxĢısından alıb, evdə saxlamıĢdı ki, bu gün istirahət 
günündə səninlə bir yerdə bayramı qeyd eləsin. Sən nə da-
nıĢırsan, ay ana? Bu da araq, deyə, arağı stolun üstünə 
qoydu. 
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Anası arağı görən kimi gözləri sanki iĢıqlandı. Və tez 
qızına yaxınlaĢıb onun üzündən öpdü. Sonra yazıq-yazıq 
Hüseynquluya baxdı: 

- Sənə qurban olaram, ay kürəkən, məni bağıĢla, 
vallah sənə demirdim, mən sənə heç belə təhqiranə sözlər 
deyərəmmi? QonĢuda bir piyanska var, adı MiĢa, onu 
deyirdim, səni yox! Qurban olaram sənə. Qızım, tez ol, bura 
rumkaları gətir. Kürəkənimlə bayramı qeyd edəcəyəm.  

Qızı rumkaları gətirdi, o rumkalara araq süzüb, bi-
rini götürdü və doluxsunmuĢ halda danıĢmağa baĢladı: 

- Mən indi bu arağı içib, sizin yanınızda söz verirəm 
ki, sizin bayramınızı, yəni 8 martı təbrik edəndən sonra, bir 
də heç vaxt bu arağı dilimə vurmaram. Siz buna tam əmin 
ola bilərsiz. Mən heç vaxt kürəkənimin sözündən 
çıxmamıĢam və bundan sonra da çıxmaram.  

- “Ġnanan daĢa dönsün” – deyə, kürəkən acıqla ona 
baxdı.  

Onlar, yəni ər-arvad vəziyyətdən bu formada çıxa 

bildilər. Onların çox gözlədikləri gün, yəni 8 mart bayramı 
nəhayət ki, gəlib çatdı. Hüseynqulu müəssisənin həmkarlar 
təĢkilatı nümayəndəsi ilə dükanlardan hədiyyələr alıb, 
idarəyə gətirdilər. 

Ġdarənin akt zalı bayramsayağı bəzədilmiĢdi. Bütün 
iĢçilər oraya yığıĢmıĢdı. Müəssisənin rəhbəri Aslan Qə-
niyeviç qadınları təbrik edəcəkdi. Bir az keçmiĢdi Aslan 
müəllim gəldi. O, hündürboylu, arıq, gözündə eynəyi olan 
45-50 yaĢlarında bir kiĢi idi. Aslan Qəniyeviç qadınları 

təbrik etməkdən ötrü tribunaya qalxdı və təbriki belə 
baĢladı: 

- Əziz qadınlarımız, əvvəla mən sizi bu gözəl bayram 
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə həyatda 
ən gözəl nemət olan can sağlığı arzu edirəm. Və ən əsası isə, 
ərlərinizlə mehriban olmağı arzulayıram. Mən bir müdür 
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kimi sizə açıq deməliyəm ki, mənim əsas iĢim qalıb bir 
tərəfdə, ancaq iĢimi yönəltmiĢəm sizin ərlərinizi 
piyanskalıqdan çəkindirməyə. Belə Ģey olar? Neçə nəfərin 
ərini iĢdən qovmuĢam. Hətta o dərəcəyə çatıb ki, bəziləri öz 
arvadlarını da içkiyə öyrəĢdiriblər. Gülyanın ərini 
BalaqədeĢi iĢdən qovdum, qovdum, Ġriçkanın ərini Ġvanı 
iĢdən qovdum, qovdum, Nadya ilə Kolyanı ikisini də bir 
yerdə iĢdən qovdum, qovdum, daha nə istəyirsiz? Bu nə 
biyabırçılıqdır? Siz qadınlara neçə dəfələrlə demiĢəm və indi 

də deyirəm, yığın ərlərinizin ipini buraxmayın. Əgər 
buraxsanız, bir də çətin yığa bilərsiniz. Sizə bu bayram 
günündə tövsiyyəm odur ki, kimin ki, əri piyanskadır, 
qovun onu evdən, iti qovan kimi. Nə qədər onların nazı ilə 
oynayarsınız. EĢitdiniz! Ġndi biz sizi nəzərə alıb, sizin ər-
lərinizlə bir yerdə iĢləməyə Ģərait yaratmıĢıq. Daha bu o de-
mək deyil ki, gündə içib, “piyan” olub, avaralanıb iĢə gəl-
məsinlər. Ġndi də bu bayram günündə “piyan” olmasınlar 
deyə araq içməyə icazə vermirəm. ancaq Ģampanski içib 

qadınları təbrik edə bilərlər, vəssalam! Bir daha sizin 
bayramınızı təbrik edirəm və sizdən xahiĢ edirəm ki, sizə 
aldığımız hədiyyələri gəlin bizdən qəbul edin. Və hədiyyələri 
qadınlara paylamağa baĢladı. 

Hüseynqulu arvadı ilə birlikdə Ģənlikdə iĢtirak edir-
dilər. ġənlik hələ xeyli davam edəcəkdi, ancaq Təranə ərinə 
yaxınlaĢdı: 

- Hüseynqulu daha gecdir, gedək evə, indi anam 
səbirsizliklə bizi gözləyir. O bizsiz bayramı keçirməz, gedək 

evə.  
Onlar bayıra çıxıb evə yollandılar. Evə çatanda 

Təranə uĢağın ağlamaq səsini eĢitmədi, zənn etdi ki, ola 
bilsin anası bayrama hazırlıq iĢi görür deyə, uĢağı ya-
tızdırıb. Onlar evə daxil oldular, Hüseynqulu qaldığı otağa 
keçdi. Arvadı Təranə isə tez anasının otağına keçdi ki, gör-
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sün uĢaq yatıb, ya yox! Ġçəri girəndə anasının uzanıb yat-
dığını gördü. UĢağın isə xırıltılı səslə nəfəs aldığını eĢitdi. 
Tez qıĢqırdı: 

- Ana, ay ana, oyan, bu necə yatmaqdı. Qolunu 
uĢağın üstünə qoymusan, axı uĢaq nəfəs ala bilmir. Ana, 
ana... - deyə yenə səsləyərək onun qolunu kənara qoydu. 
UĢağı qucağına götürdü. Hüseynqulu, deyə ərini çağırdı. 
Hüseynqulu tez içəri girdi və uĢağın ağır nəfəs aldığını 
gördü.  

- Tez təcili yardıma zəng elə, uĢağın halı pisdir, deyə 
arvadı ona bildirdi.  

Hüseynqulu uĢağa yaxınlaĢdı, onun qollarını, ayaq-
larını ovuĢdurmağa baĢladı. UĢaq yavaĢ-yavaĢ özünə gəldi 
və gözlərini açaraq bərkdən ağlamağa baĢladı. Onlar uĢağın 
ayılmasına çox sevindilər. Arvadı sevinə-sevinə məsələnin 
nə yerdə olduğunu ərinə danıĢdı: 

- Bir az da gec gəlsəydim, uĢaq boğulacaqdı. Deyə-
sən, o, yenə də çox içibmiĢ, yuxu onu necə aparıbsa 

özündən xəbəri olmadan, qolunu uĢağın üzünə qoyub. Bir 
az da gec gəlsəydim uĢaq o dünyalıq olmuĢdu.  Onu 
oyatmağa baĢladım, ay ana, dur ayağa, bu qədər içmək 
olar, az qalmıĢdı uĢağı boğasan. Ayılmadı, keçdim mətbəxə 
gördüm bir butulka arağı təkbaĢına boĢaldıb. Bunun axırı 
necə olar ay Hüseynqulu? – deyə arvadı ağlamağa baĢladı. 
Və uĢağı götürüb otaqdan çıxdı. 

Təranə uĢağı yedizdirib, yatızdırdı. Sonra mətbəxə 
keçib, bayrama hazırlığın nə yerdə olduğunu bilmək istədi. 

Gördü anası yeməkləri hazırlayıb, ancaq heç nə yeməyib. 
Bir butulka arağı alça, xiyar, pendirlə “zakuska” edib, 
boĢaldıb. Onun haçan ayılacağını bilmirdi. Anasının 
dəfələrlə bu vəziyyətə düĢdüyünün Ģahidi olmuĢdu. Ancaq 
heç cür anasını bu vəziyyətdən xilas edə bilməmiĢdi. O, 
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mətbəxə keçdi. Mətbəxdə iĢini qurtarıb, anasını oyatmağa 
getdi. 

Otağa daxil olub: 

- Ana, ay ana, dur ayağa, bəsdi bu qədər yatdın, 
gedək bayramı bir yerdə keçirək. Axı, niyə bu qədər bizsiz 
içmisən? Dur ayağa gedək.  

Gördü anasından bir səs çıxmır. Tez Hüseynqulunu 
çağırdı: 

- Hüseynqulu, anamı oyada bilmirəm, gəl gör niyə 

oyanmır? 
Hüseynqulu gəlib ona baxan kimi o dəqiqə hiss etdi 

ki, arvad çoxdan keçinib. Araq onun axırına çıxdı. Çox 
içdiyinə görə ürəyi dayanıb. Qızına bu haqda deyəndə o, 
ağlamağa baĢladı.  

Hüseynqulu dedi: 
- Ağlamaqdan bir Ģey çıxmaz, dur ayağa, biz adam-

lara xəbər verməliyik. 
Kimə zəng etdilər, kimə dedilər heç kim gəlmədi. 

Bir-iki nəfər Hüseynqulunun dostları köməkləĢib arvadı 
dəfn etdilər.  

Kimlər ki, eĢidəndə filankəs rəhmətə gedib, eh, pi-
yanskanın biri idi, ölüb ölüb də, kimin yasına gedib ki, onun 
yasına da gələn olsun?! Qadın olasan, belə içki düĢgünü 
olasan. Bütün bu yolu tutanların aqibəti bundan artıq 
olmaz ki?! 

Bu hadisəni görəndə Hüseynqulu öz içən vaxtlarını 
yadına saldı. Yetim olduğu illəri, ata-anasının avtomobil 
qəzasında həlak olması, sonra tək qalan Hüseynqulunun 
yetimxanalarda böyüyüb, boya-baĢa çatması, ağır həyat 
tərzi keçirib, çətinliklərlə üzləĢməsi, Rusiyada hərbi xid-
mətdə olan zaman orada ailə qurub qalması, ailəsinin içkiyə 
meyilliyi ucbatından onun da içkiyə qurĢanması, sonradan 
evdən qovulub Vətənə qayıtması. Bütün bu kimi hadisələr 
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onun gözünün qabağından keçdi. Ancaq Ələmdara təsir 
edən və onu təəccübləndirən o idi ki, burda, öz doğma 
Vətənində də içkiyə meyilli insanların həddindən artıq 
olmasıdır. Biri elə götürək, öz qaynanamı. Tutaq ki, o 
Rusiyada təhsil alıb, oranın xalqı ilə ünsiyyətdə olub və 
orada içkiyə meyilliyi artıb. Sonra Vətənə qayıdıb, sevdiyi 
adamla ailə qurub, onun içki içən olduğunu sonradan bilir 
və heç cür onu bu yoldan çəkindirə bilmir. Və özünün də bu 
yola düĢməsi göz qabağındadır və bunun nəticəsini 

gördüyümüz kimi baĢımıza gəldi, Allahın bizə yazığı gəldi 
uĢağımız əlimizdən getmədi. Ancaq, məsələ baĢqa cürdür. 
AxĢam neçə vaxtdır göz qoyuram iĢdə, küçədə və s. yerlərdə 
və görürəm ki, içki içənlərin sayı-hesabı yoxdur. Buna nə ad 
vermək olar? Ġnsanlarda baĢ verən bu vərdiĢ nə bizim adət-
ənənəmizdə, nə soy-kökümüzdə, nə də dinimizdə var. Biz 
özümüzü yad ölkələrdəkilərə niyə oxĢatmaq istəyirik? Onlar 
hətta ölü yerində, məzar üstündə də içki içirlər. Bu onların 
öz iĢidir. Ancaq bizim axırzaman peyğəmbərimiz içkini bizə 

qadağan edib axı. Gör buna məhəl qoyan varmı? Ġçkini 
bacaran da içir, bacarmayan da. Nəticəsi də göz 
qabağındadır. Oğul vurur atasını öldürür, ər vurub arvadını 
öldürür, nəvə babasını boğub öldürür. Bunlar necə dəhĢətli 
hadisələrdir? Bu hadisələr niyə baĢ verir? Bütün bu 
hadisələrin baĢında, hamımız bunu yaxĢı bilirk ki, içki və 
narkotik maddələr durur. Nə qədər buna qarĢı dövlətimiz 
təbliğat kompaniyası aparır, qarĢısını almaqdan ötrü 
tədbirlər görülür, yenə mümkün olmur. Bunun qarĢısını 

almaqdan ötrü hər bir müsəlman öz övladına uĢaqlıqdan 
tərbiyə verməlidir, onun bu yola düĢməsinin qarĢısını 
almalıdır.  

Bütün baĢ verən hadisələri xəyalından keçirən 
Hüseynqulu öz-özünə dedi: 
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- Nə yaxĢı ki, mən arağı gec də olsa ata bildim. 
Yoxsa bu arvadın gününə düĢərdim. O, heç olmasa öz 
evində öldü. Mən isə, Allah bilir, harada yıxılıb ölərdim. 
Ona görə də mən həmiĢə Allaha dua edirəm və həmiĢə Ģükür 
edirəm ki, onun köməyi sayəsində mən bu yoldan çəkindim. 
Və bu ağır, acınacaqlı yola düĢməyi heç kimə rəva 
görmürəm. Və gec də olsa bu yola düĢənlərin tezliklə düz 
yola qayıtmasını bir olan Allahdan arzu edirəm. 

 
22.02.2012 
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ATA  MƏHƏBBƏTİ 

 

Атасы Щаъы Ябдцлцн дилиндян 
 

Atadır oğula dayaq həyatda, 
Atanın fəxridir, hər zaman oğul. 
Ata qocalanda, fani dünyada, 
DüĢməndir ataya, bu dövran oğul! 
 

Böyüdün atanın, himayəsində, 
Sevdin Vətəni ona məhəbbətində. 
Qazandın hörməti öz əməlində, 
Amansız ölümün burulğanında, 
Səni xilas edə bilmədim oğul! 
 

Ġstəyir səni ana, fəxr edir ata, 
Sevinir, davamı vardır həyatda. 
Hardan biləydim mən, bu qoca vaxtda, 
Oxu ürəyimə sancdın, ay oğul! 
Bizi ah-naləyə saldın, ay oğul! 
 

Hamıya əl tutdun, qohum-qardaĢa, 
Sən böldün tikəni, dosta-tanıĢa, 
Mənim yaĢım qədər, çatmadın yaĢa, 
KaĢ sənin yerinə öləydim, oğul! 
Bizi gözüyaĢlı qoymazdın, oğul! 
 

Vaxtsız ölüm gəldi, vermədi aman, 
Yoxdur ixtiyarı, yazanı pozan. 
Kömək edə bilmədi imkanlı atan, 
Ġlahidən qismət belədir, oğul! 
ġahvələd dayın da, acizdir, oğul! 

 

16.01.2012
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ƏNVƏR 
 

Ənvər! – Akademik adını aldın, 
Bundan da yüksəkdə dursun amalın. 
Kollektiv içində hörmət qazandın, 

Bu ada, hörmətə layiqsən Ənvər! 
 
Həm gözəl insansan, həm də sənətkar, 
Sənətin gətirdi sənə uğurlar. 
Arxanda durubdur vəfalı dostlar, 
Onlarla bir yerdə olasan Ənvər! 
 
Dostlar ad günündə toplaĢıb iĢdə, 
Səni təbrik edir dost da, tanıĢ da. 
Hələ uğurların durur qabaqda, 
Uğurlar içində üzəsən Ənvər! 
 
Sən bizə dost kimi həyan olmusan, 
Hamıya əl tutub, kömək etmisən. 
Bizim uğurlardan çox sevinmisən, 
Mən də Ģad günündə sevindim qardaĢ, 
Sənə mən ġahvələd həmiĢə sirdaĢ. 

 
25.02.2010 
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DOSTLAR 
 

Həyatda olubdur, yaxĢı-pis dostlar, 
Atalar nə deyib, dostlar haqqında? 
“QardaĢ dost olsa yaxĢıdı”, deyib onlar, 
QardaĢdan üstün dost, varmı həyatda? 
 
YaĢa dolduqca mən, artdı dostlarım, 
Mənimlə çox yeri gəzdi dostlarım. 
Süfrəmdə oturdu, yaxĢı dostlarım, 
Sonradan çörəyə kəm baxdı, dostlar! 
Arxadan zərbəni, endirdi dostlar! 
 
Niyə azalıbdır, yaxĢı dostlarım? 
Bizə gəlib-gedən, yoxdur qonağım. 
Bəlkə eĢidiblər, xəstədir canım, 
Xəstəyə köməklik etmədi, dostlar! 
Dərdini daha da, artırdı dostlar! 
 
ġahvələd, həmiĢə mərd dostlar qazan, 
Namərddən uzaq ol, kənarda dolan. 
Səni darda qoymaz, Ulu yaradan, 
Sənə kömək edər, vəfalı dostlar! 
Əzəcək düĢməni, qeyrətli dostlar! 

 
13.05.2011 
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GÖRÜŞ 

 
GörüĢdüm sevdiyim dostlarımla mən, 
Ürəyim sevincdən açıldı gül tək. 
GörüĢdüm mehriban insanlarla mən, 
Qol-qanad açaraq, uçdum qartal tək. 
 
GörüĢdüm fədakar insanlarla mən, 
Əlləri qabarlı, dağ tək vüqarlı. 
GörüĢdüm zəhmətkeĢ insanlarla mən, 
Zəhmətlə ucalıb, bəhrəli-barlı. 
 
Yurduma nəğmələr qoĢmuĢam burda, 
Sizlərdən öyrənib, sevmiĢəm qəlbən. 
Təmiz dağ çayı tək coĢmuĢam burda, 
GörüĢdüm saf-təmiz insanlarla mən. 
 
Unutmaq olarmı, doğma Vətəni? 
Gözəl guĢələri, saf təbiəti? 
Unutmaq olarmı, doğma ocağı? 
GörüĢdüm öz doğma ocağımda mən. 
 
ġahvələd! Unutma eli-obanı, 
Unutsan, el-oba unudar səni. 

ÇalıĢ unutma sən, duzu-çörəyi, 
Unutsan, duz-çörək tez tutar səni. 

 
25.07.2011 
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İNSAN 
 

Həyata zinətdir, gözəl insanlar, 
Nədənsə çoxalıb, dünyada namərd. 
Bəlkə, zəmanədən dərs alıb onlar? 
Bəlkə də, özünə yığır var-dövlət. 
 
Var-dövlət hərisi olma dünyada, 
ÇalıĢ məhəbbətlə, ömrü vur baĢa. 
Yığdığın dövlətdən əl tut kasıba, 
Allah da əl tutar, sənə ey insan! 
Kasıb dua edər, sənə hər zaman! 
 
Xəsis olub yığma, dünya malını, 
Xəstəlikdən qoruyarsan canını? 

Dünyada qalıbmı, sərvət yığımı? 
Gəl, sərvətə qurban olma, ey insan! 
Hörmət et xalqına, hər vaxt, hər zaman. 
 
ġahvələd heç zaman olmayıb xəsis, 
Yığmayıb var-dövlət, olmayıb həris. 
Atadan-anadan qalmayıb miras, 
Olubdur həyatda saf qəlbli insan, 
Əməlilə edib hamını heyran. 

 
13.10.2011 
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TƏLƏBƏ 

 
Tələbə! – Ömrümün gənclik illəri, 
Silinməz yaddaĢdan o xatirələr. 
Unutmaq olarmı keçən günləri? 
Dağladı ürəyi sonsuz arzular. 
 
Tələbə! – O ada etdinmi hörmət, 
ÇalıĢıb, oxudun, qazandın sənət. 
Getmədi hədərə, çəkdiyin zəhmət 
O nisgil qəlbinin nəydi günahı? 
Sən idin ömründə, onun pənahı. 
 
Tələbə! – Ġnamın yoxdu sevgiyə, 
Döndərdin sevgini sən bir qəpiyə. 

Ömründə rahatlıq tapmadın niyə? 
Çünki unutdun sən, saf məhəbbəti, 
Dost etdin özünə, sən xəyanəti. 
 
Tələbə! – XoĢbəxt olmaq istəyinə, 
Yoxdu inam, Ġlahi qüdrətinə. 
Baxmadın heç ata nəsihətinə, 
Axırda peĢman oldun, tələbə, 
Etmədin hörmət sən, xalqa – sənətə. 

 
02.11.2011 
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SEVİRƏM  SƏNİ 
 

Ax, o sevgi dolu gənclik illəri, 
O, xoĢ yadda qalan xatirələri. 
Sənlə keçirtdiyim o xoĢ günləri, 
Unuda bilmirəm ötən illəri, 

Mən dəlicəsinə sevirəm səni. 
 
HəmiĢə ürəkdən sevmiĢəm səni, 
Sevməsəydin demək, sevməzdim səni. 
Ancaq röyalarda görərdim səni, 
Ax, necə sevməyim, məni sevəni? 
Mən dəlicəsinə sevirəm səni. 
 
Mən səni heç zaman, məcbur etmədim, 
Sənin sev sözünə cavab vermədim. 

Pis niyyətin vardısa, onu sezmədim, 
Necə unudum mən, təmiz sevgini? 
Mən dəlicəsinə sevirəm səni. 
 
Sən mənim həmiĢə xəyalımdasan, 
Fikrimdə, gözümün qabağındasan. 
ġahvələdin hər an ürəyindəsən, 
Necə ürəyimdən çıxarım səni? 
Mən dəlicəsinə sevirəm səni. 

 
18.01.2012 
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TƏBRİK 

 
Günlər, aylar illəri əvəz edəndə, 
Ġnsan da bu illərdə yaĢa dolacaq. 
Sonra o çevrilib arxaya baxanda, 
O, ötən günlərini yada salacaq. 
 
Sən ötən illərini vermədin bada, 

Ustadı unutmayıb, salırsan yada. 
Sən həm memar oldun, rəssam həyatda, 
Ad gününü təbrik edir rəssam dostların, 
Çəkdiyin əsərlərlə ucalsın baĢın. 
 
Çoxları memar kimi tanıdı səni, 
Hər tikdiyin binalar dillər əzbəri. 
Sənətində yar oldu ustad Əcəmi, 
Ad gününü təbrik edir memar dostların, 

Həyatında elm, sənət olub amalın. 
 
Sən ġahin, ġahin kimi qalxdın zirvəyə, 
HəmiĢə zirvədə ol, düĢmə sən yerə. 
Dostla sənət eĢqi vardır ürəkdə, 
Ad gününü təbrik edir ürək dostların, 
Arzu edirlər həmiĢə tanınsın adın. 
 
ġahin! – Sən yaxĢı dostsan, həm də sənətkar, 
Sən hamıya əl tutub, oldun fədakar. 

Sən Tanrının yanında olma günahkar, 
Sənin olsun həyatda ədalət, dostun, 
Sənə sadiqdir hər an, ġahvələd dostun. 

 
28.11.2011 
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Шащвяляд мцяллимин йарадыъылыг эеъясиндя  
дейилян шеирляр 

 
 

ALQIŞ 
 

Bir ömürdə neçə ömür yaĢadın, 
Mahir sənətkartək ucaldı adın. 

Köçdü kətan üstə alovun, odun, 
Ġlahi göndərən bu əmrə alqıĢ, 
Sənin yaĢadığın bu ömrə alqıĢ! 
 
Yazıçı, həm rəssam, həm də Ģairsən, 
Yazdın həqiqətə, haqqa dair sən. 
Sən özündən sonra çox Ģey qoyursan, 
Ġlahi göndərən bu əmrə alqıĢ, 
Sənin yaĢadığın bu ömrə alqıĢ! 
 
Çəkdiyin satira, yazdığın yumor, 
Həyatda çoxuna tor qurubdur, tor. 
Qələmin nadana qazdırıbdır gor, 
Ġlahi göndərən bu əmrə alqıĢ, 
Sənin yaĢadığın bu ömrə alqıĢ! 
 
BoĢuna vermədin sən ayı, ili, 
Əlin satiranın, yumorun dili... 

YaĢatdın Sabiri, Mirzə Cəlili, 
Ġlahi göndərən bu əmrə alqıĢ, 
Sənin yaĢadığın bu ömrə alqıĢ! 
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Dost kimi fəxr edir Mürvət səninlə, 
Dost olsun xoĢ tale, qismət səninlə. 
Küsülü dolansın zillər səninlə, 
Ġlahi göndərən bu əmrə alqıĢ, 
Sənin yaĢadığın bu ömrə alqıĢ! 

 
 

Dostun Mürvət Qədimoğlu Həkəri 
22.12.2008 
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HƏM  ŞAİR,  HƏM  RƏSSAM,   

HƏM  DƏ  YAZIÇI 
 

Чийниня чох аьыр йцкляр эютцрцб, 
Щям шаир, щям ряссам, щям дя йазычы. 
QoĢa qanadını qartaltək gərib 
Həm Ģair, həm rəssam, həm də yazıçı 
 
Arxa tapınıbdır daĢdan, binadan, 
Önündə titrəyir müftəxor, nadan. 
Sözünü deyibdir hər vaxt ucadan, 
Həm Ģair, həm rəssam, həm də yazıçı. 
 
Fırça-qələmiylə qoĢa yaĢasın, 

Bu adı yüz yaĢadək məğrur daĢısın. 
Sənət dünyasında hər an baĢdasan, 
Həm Ģair, həm rəssam, həm də yazıçı 

 
 

Abdulla Rəfibəyli, 
Şair,  

 22.12.2008 
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ШАЩВЯЛЯД 

 
Шащвяляд мцяллимин 60 иллик  

Йубилейиня итщаф едирям 
 

Удмусан щавасын уъа даьларын, 
Ичмисян суйундан буз булагларын, 
Кечиб Лерикиндя эюзял чаьларын, 
Мярд оьул олубсан еля, Шащвяляд! 
 
Эятирди Бакыйа истяк, амалын, 
Фырча, гялям олду сярвятин, малын. 
Беляъя йашадын, беляъя галын, 
Вермядин эцнляри йеля, Шащвяляд! 
 
60 ня йашды ки, дохсан, йцз йаша, 
Ня олсун яляниб бяйаз гар баша?! 
Айаьын дяйся дя чох дашдан-даша, 
Кюврялиб бахмадын теля, Шащвяляд! 
 
Аьа аь сюйлядин, гарайа гара, 
Уймадын щеч заман дювлятя-вара. 
Башыны дик тутдун эетсяндя щара, 
Кимсяйя олмадын кюля, Шащвяляд! 
 
Башын аьрыса да дцз сюзцн цстя, 
Чюкмядин, дайандын шах, дизин цстя. 
Щаглыны сахладын сян эюзцн цстя, 
Щаггсызы гоймадын эцля, Шащвяляд!   
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Илщамын чаьлайыр буйур йаз-йарат, 
Йашадыьын кими сцр саьлам щяйат, 
Арзуна, камына, истяйиня чат, 
Дярди ат апарсын селя, Шащвяляд! 
 
Сян даьлар оьлусан, ей яр оьлу яр, 
Щеч вахт азалмасын црякдя тяпяр! 
70-дя, 90-да да эюстяр щцняр, 
Адын дцшцб дилдян-диля, Шащвяляд! 
 
Билман Гцдрят тапыб доьру цнваны, 
Юзцня дост билиб ону дуйаны. 
Юмцрлцк ким тутуб дуруб дцнйаны? 
Галан юмрц йаша беля, Шащвяляд! 
 

Билман Гцдрят, 
шаир, АЙБ-нин цзвц 
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Нефтля вермя дцнйада миллятя зийан, 
Сян кабус кими етмя дцнйаны виран. 
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Мяктяблисян, интернетдян юйрян сян юз дярсини, 
Сян башга йерляря бахыб, итирмя юз аьлыны.   
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