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“Qarabağ - Xocalı hekayələri” R.Bahar SONAMın  bədii ya-
radıcılığında ilk kitabıdır. Bu sənədli bədii kitabda Azərbaycanın 
Xocalı faciəsini bədii boyalarla canlı həqiqətlərini yaratmışdır. 
Azərbaycana qarşı olan Ermənistan nassist hökumətinin boş iddi-
alarını və törətdiyi tarixi faciələrini  obrazlı şəkildə əks etdirmiş-
dir. Bu kitabın əsasında sənədli silsilə filmin çəklişi lahiyələşdiri-
lib. R.Bahar SONAMa bədii yaradıcılığında uğurlar arzulayırıq.     
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BİR  ÜRƏYİN  FƏRYADI
/ön söz/

Qarşımda bir əlyazma var: “Qarabağ - Xocalı he-
kayələri” kitabının əlyazması...

Oxumuşam... Aradan xeyli keçməsinə baxmaya-
raq hələ də özümə gələ bilməmişəm. Adi vərəqlər-
dir, ancaq yandırır məni... Mən bu vərəqlərdə qan 
ləkələri, qan gölməçələri görürəm. Üzümü-gözümü 
bir alov yandırıb yaxır. Qəribədir: bu vərəqlər özü 
yanmır, lakin yandırır!..

Qəlbim ağrıyır, sarsılıram. Elə sanıram ki, körpə-
sini qucağına alıb soyuq qış gecəsi, düşmən gülləsi al-
tında qaçan o dərdli ana mənəm. Elə sanıram ki, ana-
sının qucağından sürüşüb buzlu çöllərdə qalıb donan 
o körpə mənəm...

Düşünürəm: İlahi, sözün necə də böyük qüdrəti 
varmış!..

Və “Qarabağ - Xocalı hekayələri”nin müəl-
lifi R.Bahar Sonam gözlərim önündə canlanır: 
Hündürboylu, buğdayı, ecazkar çöhrəli, şirin... Həmişə 
dalğın, fikirli, danışanda isə ağzından alov  püskürən, 

A Z Ə R B A Y C A N I M

Dərdimin içində dərd olmusan Sən,
Rüzgarın möhnəti necə ağırmış?!
Göz yaşım içində boğulmuşam mən,
Ələmim başıma gecə yağırmış.

Dərdimlə bu dərdi nə edim canım –
Dərdimin dərd yükü Azərbaycanım!

Könlümün içində ağlaram sənə,
Qoymaram ocağın lap tamam sönə.
Zinətim yoxumdur, bil, Səndən önə,
Gələrmi o şirin çağların yenə?

Həsrətin bu dərdin nə edim canım?
Dərdimin dərd yükü Azərbaycanım.

Zahirim bir dünya aydın şəfəqsə,
Daxilim al  qanlı acı kədərdi.
Bu saysız insanlar duyurmu nəsə?!
İçimdən-içimi üzən bu dərdi.

Ömrümün bu dərdin nə edim canım?
Dərdimin dərd yükü Azərbaycanım!
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ləndirir ki, bu da söz sənətinin ən başlıca cəhətlərin-
dən biridir.

Kitabda toplanmış “Sahibsiz dərd”, “Nalə”, 
“Qan gölməçələri...”, “Yenə özümüzə qayıdacaq”, 
“Qətl”, “Göz dağı”, “Yoxa çıxmış telefonoqramma”, 
“Sahibsizliyin acı nəticəsi” və  nəhayət “Qanlı dərə”, 
hekayələr, esselər və povest bu cəhətdən gözəl sənət 
nümunələri  sayıla bilər.

Cəsarətli jurnalist, istedadlı yazıçı-publisist 
R.Bahar Sonamın qyri-adi bahar ömrü hələ qabaq-
dadır. Biz onun oxucuları hələ ondan çox möcüzələr 
gözləyirik.

R.Bahar Sonam bir jurnalist, yazıçı kimi xalqının 
rahatlığı, istiqlalı uğrunda boynuna tərəddüdsüz kəfən 
salmış son dərəcə vəhşi – yəni sərt, prinsipial, mübariz 
xarakterli qeyri-adi bir qızdır.

Azərbaycan xalqının xronikal faciələrini əks et-
dirən kütləvi materialların nəşr edilib diaspora xəttin-
də dünya xalqlarına çatdırılmasında onun əvəzsiz xid-
mətləri, xüsusi dəsti-xətti vardır. Eyni zamanda, mü-
haribə həyatı yaşayan müxtəlif insanlara – əlil, şəhid, 
yaralı döyüşçü, əsgər ailələrinə, az təminatlı ailələrə – 
problemlərinin nisbi yüngülləşməsinə həmişə kömək 
– xeyirxah olmuşdur.

Onun qeyri-adi, təmənnasız xeyirxahlığının şahi-
di saysız insanlar, ziyalı təbəqəsi və ən güclü səlahiy-
yət sahibləridir.

Sərt, prinsipial, döyüşkən xarakterinə görə el ara-

dərdli, döyüşkən, mübariz Bahar...
Onun – bu cavan, qeyri-adi fitri istedadlı qələm 

sahibi R.Bahar Sonamın qəlbi yazıb-yaratmaq eşqi ilə 
çırpınır həmişə.

O, özü üçün yaşamayan qələm sahibidir.
Yazılarında əks etdirdiyi dərdlər tək onun dərdlə-

ri, ağrıları deyil, hamımızındır.
R.Bahar Sonam bütün “sahibsiz dərdlərin” sahi-

bidir. Onun qəlbinin gözəlliyi və böyüklüyü də elə 
bundadır.

“Qarabağ - Xocalı hekayələri” kitabı bizim cild-
cild kitablara sığmayan dərd səlnaməmizin bir hissə-
sidir: oxuyun, düşünün, tərpənin.

R.Bahar Sonam ədalətsizliyin, haqsızlığın düşmə-
nidir. O, bu yolda ölümündən belə qorxmayan – son 
dərəcə cəsarəti bir qələm sahibidir.

R.Bahar Sonam bir nahaqqı susdurmaq, ədaləti 
bərpa etmək üçün, heç nədən, heç kimsədən çəkinmə-
dən, ən möhkəm, ən açılmaz qapıları döyər, istəyinə 
nail olmayınca sakitləşmək bilməz. Siz elə bilməyin 
ki, o, bunu özü üçün eləyər. Yox, sənin üçün, onun 
üçün, mənim üçün. Ən ümdəsi, haqq üçün, ədalət 
üçün eləyər.

R.Bahar Sonamın bu qeyri-adi xüsusiyyəti 
“Qarabağ - Xocalı hekayələri”nin “qanlı” vərəqləri 
üzərinə də səpələnib: Yandırıcı alov dilləri kimi...

R.Bahar Sonamın sözü təsirlidir, poetikdir. O, adi 
söz deməyi xoşlamır. Mənalı, obrazlı yazıları qiymət-



R.Bahar SONAM QARABAĞ - Xocalı hekayələri

10 11

sında ona Vəhşi Tülpan təxəllüsü vermişlər...
Gənc yazıçı bədii-publisistik yaradıcılığla yanaşı 

elmi iş üzərində çalışır.
R.Bahar Sonam son dərəcə qeyri-adi ağıla və fit-

ri ensiklopedik istedada malik bir qızdır. O, həm ma-
terialist yazıçı, publisist, həm də rəssam, idmançı və  
qeyri-adi lirik şərqilərin bəstəçisi kimi hər bir insanın 
qəlbini ideal səviyyəsində fəth etmək gücünə qadirdir.

Bu tərs xasiyyətli qızı mən 1993-cü ildən “Şəh-
riyar” qəzeti redaksiyası ilə əməkdaşlıq etdiyi zaman-
dan tanıyıram.

R.Bahar Sonam on ilə yaxındır ki, dövlət nəşirlə-
rində iştirak edir. İctimai-siyasi, iqtisadi mühitin çə-
tin problemlərindən bəhs edilən müxtəlif məzmunlu 
materialları “Azərbaycan gəncləri”, “Azərbaycan”, 
“Yeni Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, “Naxçıvan”, “ 
Respublika” mətbuat orqanlarında dərc edilmiş və 
“Azərbaycan qadını”, “Azərbaycan təbiəti” jurnalla-
rında, “Şəhriyar” və s. mətbuat orqanlarında da sir-
li-sözlü lirik poetik parçalarla çıxışlar etmişdir.

Mən, “Qarabağ - Xocalı hekayələri...” kimi ağrı-
lı, düşündürən, yandıran bir kitab yazdığı üçün həm-
karım R.Bahar SONAMı təbrik edir, və ona həyatda, 
yaradıcılıq dünyasında yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

Əlibala Hacızadə
/yazıçı/

25.08.99. Bakı.
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Xocalı İHB -nın o qədər də təmtəraqlı olmayan sadə, səla-
hiyyət otağı...

Çox üzüntülü, ağır sükutdan sonra:
– DQMV hadisələri, “Böyük Ermənistan” yaratmağın bünöv-

rəsi çox qədim bir məsələdir. Ermənilər tarixən bu məsələni öz 
bildikləri kimi həll etmək üçün silaha əl atıb külli miqdarda gü-
nahsız qanlar tökdülər.

1967-ci ildə Stepanakertdə Ərşadla, Ələmşahı ermənilər yan-
dırdılar. Həmin dövrdə bu məsələni açıqlamaq istəsələr də nail 
ola bilmirdilər. Bu proses isə M.S. Qarbaçov SSRİ-MK-nin baş 
katibi vəzifəsinə keçdikdən sonra yavaş-yavaş inkişaf etməyə 
başladı. Onlar hər yerdə gizli yığıncaqlar keçirir, təşkilatlanır, 
vəsait  toplayıb hazırlıq aparırdılar. 1987-ci ilin ortalarından bu 
proses aktivləşdi.

Azərbaycana qarşı münasibət pisləşdi. Bu əməllər haqqında 
biz respublika rəhbərliyinə müntəzəm məlumat çatdırırdıq. Ancaq 
heç bir tədbir görülmür, bizi səbrli, təmkinli olmağa səsləyirdilər. 
Bu məsələlər ilə əlaqədar olaraq məni Murad Şükürovla Ağdam 
rayon DTK-a çağırdılar. Bizimlə söhbət aparan əməkdaşın da fər-
siz respublika rəhbərlərinin mövqeyini müdafiə etdiyini anladıq.

O dedi ki, siz gedin öz işinizlə məşğul olun. Azərbaycan 

AĞRI...
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görə əlimizdə olanlarını gizli saxlayırdıq. Həmin andan Bakıya, 
Moskvaya saysız-hesabsız teleqramlar vurur, müraciətlər edirdik. 
nəticəsi isə olmurdu ki, olmurdu.

1988-ci il fevral ayının 12-də Ağdamdan Stepanakertə küt-
ləvi yürüş başlandı. Əli və Bəxtiyar öldürüldü. Sonra Sumqayıt 
hadisələri baş verdi. Stepanakertdə onlara abidə ucaltdılar. Elə bil 
ki, bunların hamısı bir nəfərin diktəsi ilə həyata keçirilirdi. Artıq 
Azərbaycanın qanunları DQ-da işləmirdi. Stepanakert və Xocalı 
artıq dünyanın diqqət mərkəzində idi. DQ-a nümayəndə heyətləri 
axışıb gəlməyə başladılar. Hamısı da ermənilərin mövqeyindən 
çıxış edirdilər. Onlar üzdə bizimlə razılaşsalar da, sonradan mət-
buatda onun əksinə çıxışlar edirdilər.

Moskvanın hökumət dairələrini hörümçək toru kimi müha-
sirəyə alan erməni lobbisinin bu sahədə xidmətləri danılmaz-
dır. Sahibsiz azərbaycanlıların vəziyyəti get-gedə ağırlaşırdı. 
Stepanakertdə yaşayan azərbaycanlılar çörəkdən və sudan məh-
rum edilmişdilər. Ağdam ağsaqqallarından  Sadıq Murtuzayev, 
Zeynal Məmmədov, Nadir İsmayılov, Rəşad Məmmədov, Səyyad 
Verdiyev və Xuraman Abbasovanın köməkliyi ilə  onlara ərzaq 
və su çatdırılırdı.

Artıq yollarda “Daş müharibəsi” başlamışdı. Bu müharibə 
əsasən Stepanakert-Xocalı-Əsgəran arasında gedirdi. Xocalı er-
mənilərin heç bir  hərəkətini cavabsız qoymurdu. Azərbaycanlı 
girovların çoxu Xocalıların tutduqları erməni girovlarının hesabı-
na azad olunurdular. Artıq Ermənistandan azərbaycanlıların köçü 
başlamışdı. Xocalıda 130 ailəni məskunlaşdırmışdıq. Həmin 
ailələrin təminatını Ağdam öz üzərinə götürmüşdü. Buna görə 
əvəzsiz xidmətləri olan Zeynal Məmmədovu hüquq mühafizə iş-

çoxmillətli respublikadır. Bu halda isə danışmağa sizə heç kim 
səlahiyyət vermir. Torpaq uğrunda mübarizəmizin belə boğul-
ması bizi ağrıdırdı. Biz ermənilərin bütün hərəkətlərini izləyir, 
bütün orqanlara məlumatlar çatdırırdıq. Bu məsələdə Murad 
Şükürov, Eldəniz Allahverdiyev, Rafiq Mürsəlov, rəhmətlik 
Şövlət Həsənov, Ələmdar Quluzadə, Stepanakert sakini Bəhmən 
Əhmədov, Oleq Əliyev və bir çoxları əvəzsiz işlər görürdülər.

Bizim informasiyamız cavabsız qalır, ermənilər isə güclü 
şəkildə təşkilatlanırdılar. Lazım idi ki, biz də o səviyyədə işlər 
aparaq.

1988-ci il fevral ayının 12-də səhər saat 10-da bizi Əskarana 
fəallar yığıncağına dəvət etmişdilər. Yığıncaqda Azərbaycan 
MK-nın katibi Konovalovun, şöbə müdiri Məmməd Əsədovun 
ciddi səylərinə baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək id-
diaları ilə ciddi şəkildə çıxışlar edirdilər. Həyətdə isə izdihamlı 
mitinq gedirdi. Bu, Azərbaycan hökumətinin seyrçi mövqeyinin 
ilk işartıları idi.

Oradan çox çətinliklə çıxıb Xocalıya gəldik. Ağsaqqalları 
və ziyalıları təcili idarəyə yığıb vəziyyəti olduğu kimi danışdım. 
Həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin müdafiəsi üçün təd-
birlər görməyə başladıq. Beş nəfərdən ibarət Müdafiə komitəsi 
yaratdım. Sədri mən, üzvləri Yavər Əzimov, Ələsgər Novruzov, 
Murad Şükürov və Eldəniz Allahverdiyev idi. Komitə gizli şəkil-
də fəaliyyət göstərirdi. Bundan başqa Yamən Həsənov, Rövşən 
Həsənov, Felmar Rzayev, Firudin Əliyev, Əliyar Usubov, Xəqani 
Səlimov, Füzuli Rüstəmov və başqalarından ibarət  xüsusi dəstə 
düzəldib müdafiə postları yaratdıq.

Bizim 26-ədəd ov tüfəngimiz var idi. Tüfəngləri yığdıqlarına 
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Bu bizim üçün sınaq anları idi. Bu sınaqdan xalqımız mərdanə 
çıxdı və ermənilər gücümüzə bələd oldular. Həmin hücumun qar-
şısının alınmasında Yavər Əzimov, Zöhrab Adilov, İmani Malik, 
İbrahim Məmmədov, Cabbar Cəfərov, Cavid Əliyev, Gülarə 
Usubova, Yaqub Quliyev, Murad Şükürov, Ələsgər Novruzov, 
Bəxtiyar Aslanov, İlyas Əliyev, İmran Həsənov, Baxış Şirinov, 
Kamil Məmmədov, Abil Xudayarov, İsa Aslanov, E¢tibar 
Allahyarov və bir çoxları əsl igidlik nümunəsi göstərdilər. Bu 
döyüşdə iştirak edənlərin çoxunun adını çəkmədim. Onlar məni 
bağışlasınlar. Bu bizim ermənilər üzərində ilk qələbəmiz idi.

Ermənilərin gizli mə¢lumatlarından bizə aydın oldu ki, o dö-
yüşlərdə 27 erməni ölmüş, 100-ə qədəri isə yaralanmışdı. Həmin 
gündən sonra sovet qoşunları erməniləri bizdən qorumağa başladı.

Əsgəranla Xocalının arası 1 km-dir. Döyüş zamanı Rafiq 
Mürsəlov və sahə müvəkkili Zülfi Əhmədov rus ordusuna mə”-
lumat verib gömək istəmişdilər. Hərbi hissə 5 km yolu 3 saata 
gəlib çıxdı. Hadisənin səhəri Zori Balayan “YAK-140” təyyarəsi 
ilə 12 nəfər həkimlə birlikdə Stepanakertə gəldi. Biz gecə-gündüz  
yatmır, hər bir hdisəyə nəzarət edib, ümumi nəticələr çıxarırdıq. 
Azərbaycan hökuməti isə «öz iş-gücündə idi...»

Bu hadisə haqqında Şuşaya və Ağdama təcili məlumat ver-
məyimizə baxmayaraq, 27 sentyabrda axşam tərəfi Mərkə-
zi Komitənin katibi Həsən Həsənov, DİN-nin müavini Kamil 
Məmmədov və ağsaqqal Zeynal Məmmədov Xocalıya gəldilər. 
Həsən Həsənov və Kamil Məmmədov əvvəlcə haray-həşir qo-
partdılar ki, erməniləri niyə qırmısınız? Avtobus da gətirmişik, 
yığılın hərbçilərin köməyi ilə Xocalıdan çıxın. Bizim etiraz səsi-
mizdən sonra susdular.

çiləri xeyli incitmişdilər.
1988-ci ilin yayında Ə.Vəzirov Stepanakertə gəldi. Onun 

güclü təzyiqi nəticəsində Ermənistandan gələnlər DQ-dan çıxa-
rıldılar. DQ-partiya komitəsinin katibi N.Poqosyan onu aldatmış-
dı ki, mən də Sumqayıtdan gələn erməniləri çıxardacağam. O, 
sözünə əməl etmədi.

25.08.88-ci ildə Xocalı Deputatlar Sovetinin sessiyasını ça-
ğırdım və Xocalıya pənah gətirən 130 ailəyə torpaq sahəsi ayır-
dım. Bunu nə Əskəran, nə də Stepanakert qəbul etmədi. Cavab 
belə oldu:

– Rayon və vilayət XDSİK-nin başı üstündən kənd XDS -nin 
qərarını təsdiq edə bilmərik.

Bu cavab o dövrdəki Azərbaycan rəhbərliyinin fərsizliyi-
nin cavabı idi. Get-gedə qarşıdurma güclənir, Xocalı ermənilər 
üçün dəf edilməsi mümkün olmayan bir maneəyə çevrilirdi. 
Stepanakert – Əsgəran şossesinin, dəmir yolunun, aeraportun 
Xocalının nəzarəti altında olması ilə ermənilər heç bir vəchlə 
razılaşmırdılar. Ona görə də Xocalını neytrallaşdırmaq ideyası-
na gəlmişdilər. Xocalını kiçik bir həmlə ilə məhv edəcəklərinə 
inanırdılar. Elə  bu fikirlə də 1988-ci il sentyabrın 18-də nümayiş 
meydanından 12 minə qədər erməni 10 km-lik bir məsafəni piya-
da qət edərək hücuma keçdilər. İrəli də 4 ”KRAZ” və “KAMAZ” 
maşınları gəlirdi. Onlar yüzlərlə benzin doldurulmuş butulkalar-
la, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Ballıca kəndində on-
ların arasında xüsusi təlim görmüş döyüşçülər də var idi. Kəndə 
2 km qalmış onların gəldiklərini başa düşdük, 150 nəfərə yaxın 
adamla onları şil-küt edib Stepanakertə yola saldıq.

Biz “Ura” – deyərək hücuma keçib bu axının qabağını aldıq. 
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Azərbaycandan tam uzaqlaşdırmışdılar. Ondan Xocalının qorun-
ması üçün kömək istədim. Nəinki xocalılar, qarabaqlıların hamı-
sı nicat yolunu Heydər Əliyevdə görürdülər. O, dəyərli təklif və 
göstərişlərini verdi. Kömək edəcəyinə söz verdi. Xocalı soyqırı-
mı ərəfəsində Ağdamda keçirilən mitinqdə də hamı yekdilliklə 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini tələb edirdi.

Mən rəhbər vəzifədə çalışsam da respublikanın keçmiş 
rəhbərlərinin mövqeyi ilə razılaşmamışam. Xüsusi İdarəetmə 
Komitəsinin də əleyhdarı olmuşam. İlhaqı məhz A.Volski güclən-
dirdi. Bu komitə birbaşa Moskvaya tabe idi. DQMV-də Moskvaya 
tabe etdirilmişdi. Bu, birbaşa Ə.Vəzirovun və A.Mütəllibovun 
imzası ilə təsdiq olunmuşdu. Onlar xalqı aldatdılar və nəticədə 
tam cəzasız qaldılar.

1988-ci ilin oktyabrında Xocalının sosial inkişafı üçün xüsusi 
qərar verildi. Bu alqışlanılası qərar deyildi. Biz tikinti aparmaq 
yox, silahlanmalıydıq. Ermənilər silahlandılar, ordu yaratdılar, 
biz isə tikinti işləri ilə başımızı qarışdırdıq. Daha doğrusu, qarış-
dırdılar. Bu da bir oyun idi başımıza açdılar.

A.Volski komitəsi Z.Balayanla, A.Manuşaryanla dostluq 
edirdi. Həmin dövrdə 53 idarə və müəssisə möhür və ştampla-
rını dəyişdirib azərbaycanın adını oradan silmişdilər. Ə.Vəzirov, 
A.Mütəllibov bunları görmürdümü? Çaldığımız həyacan təbilinin 
səsi heç bir yana gedib çatmırdı.

1990-cı ildə Respublika Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Viktor 
Polyaniçko peyda oldu. “20 yanvar” faciəsi baş verdi. Xocalı 40 
gün yas saxladı. 1990-cı ilin aprelində Xocalıya şəhər statusu 
verdilər. Xocalının güclü mövqeyini dərk edən TK-i çox zaman 
iclaslarını məhz Xocalıda keçirirdi. SSRİ-nin o vaxtki rəhbərləri 

Onlardan tələblərimiz bu oldu ki, bizə silah, çörək verin, son 
nəfəsimizə qədər Xocalı, Qarabağ uğrunda vuruşacağıq. Həmin 
gündən sonra Ağdam bütövlükdə Qarabağa kömək üçün ayağa 
qalxdı. Bu təşəbbüsə Gəncə, Kürdəmir, Yevlax, Bərdə, Quba və 
başqa rayonlar da qoşuldular.

Hadisədən az sonra SSRİ-nin istintaq orqanları Xocalı-
ya gəlib istintaq apardılar. İsa Aslanov, Şahin Usubov, Kamil 
Məmmədov, Abil Xudayarov. İmran Həsənov, Baxış Şirinov. 
İsmayıl Əliquliyev (polis əməkdaşı) həbs edilərək, Şuşa həbsxa-
nasına salındılar. Onlar üç aydan artıq haqsız cəzaya mə”ruz qal-
dılar.

Millətlər Sovetinin sədri Boss, deputatlardan Sergey Oleynik, 
Zoya Puxova və bir çoxları Xocalıya gəlir və bizə yuxarıdan 
aşağıya baxırdılar. Hər vəchlə ermənilərə haqq qazandırırdılar. 
S.Oleyniklə ciddi söhbətim oldu. Dedim ki, siz ukraynalısınız, 
ukraynanın elə ərazisi var ki, ruslar sıx şəkildə yaşayırlar. Demək 
o ərazini Rusiyaya vermək lazımdır?

O, qəzəbli, kinli baxışlarla məni süzüb, qəti etirazını bildirdi. 
Beləliklə ruslar ermənipərəst mövqelərindən əl çəkmirdilər.

Xocalı işğal olunmaya bilərdi. Əgər Azərbaycanın fərsiz 
rəhbərləri Moskvanın diktəsi ilə hərəkət etməsəydilər Xocalıya 
kənardan heç bir qüvvə lazım deyildi. Onu güclü silahla təmin 
edib, Xocalıya arxa, dayaq durmaq lazım idi. Biz ölümlə hər an 
çırpışırdıq və bu ölümə qalib gələcəyimizə əmin idik. Xocalı tam 
iflic vəziyyətinə salındıqdan sonra zəbt edildi.

Xocalının ağır günlərində, Respublika rəhbərlərindən əli-
mi təmamilə üzdükdən sonra Naxçıvana üz tutdum. Möhtərəm 
prezidentimiz onda Naxçıvan Ali Sovetinin sədri idi. Onu da 
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ilə saysız-hesabsız görüşlərim olub. 1990-cı ilin noyabr ayında 
Moskvada qurultay keçirilirdi. Biz – Azərbaycanın nümayəndə 
hey¢əti Qarboçovu qurultaydan çıxanda saxlayıb müasirəyə al-
dıq. Qəti sözümüzü deyib, tələblərimizi etdik. O, qəti şəkildə söz 
verdi ki, DQ Azərbaycanın ərazisidir, heç kimə verilə bilməz, hər 
şey qaydasında olacaqdır. Ancaq o, sözünə əməl etmədi.

1991-ci ilin aprelində Xocalı Ərazi Partiya Komitəsi və 
Ərazi İcraiyyə Komitəsi yaradıldı. Həmin vəzifəyə mən seçildim. 
Ermənilər bizə güclü həmlələr edir və cavablarını da layiqincə alır-
dılar. Xocalı biganəliyin, satqınlığın, vəzifə davasının qurbanı oldu. 
Bu ağrını məncə Xocalı yox, Azərbaycan xalqı hələ çox çəkəcək-
dir. Biz Xocalıya qayıdacağıq. Xocalının mərd oğlanlarının çoxu 
on ildən artıqdır ki, səngərlərdədir. Onlar Xocalıya qayıdacaqlar, 
döyüşə-döyüşə, sağlıq olsun. Heyf Qarabağdan, heyf Xocalıdan. 
Biz qayıtmalıyıq. Əks halda məhvə məhkumuq, məhvə...

Müsahibə üçün Sizə təşəkkür edirəm!

30.VIII.99.
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Çörək maşını Elmlər Akademiyasının yanındakı dükana 
yaxınlaşanda onun qarşısında 500-ə yaxın adam növbəyə dur-
muşdu. Böyük səbirsizliklə çörək gözləyən camaat maşını görən 
kimi arı topası tək qaynaşmağa başladı. Eləsi öz növbəsini saxla-
mağa, eləsi də fürsət var ikən oğrun-oğrun bir neçə növbə qabağa 
keçməyə çalışırdı. Qorxurdular ki, çörək yenə də çatmaz və bir 
parça çörəkdən ötrü şəhəri ələk-vələk etməli olarlar.

Maşın gəlib dükanın qənşərində dayandı. Və içindən ortayaş-
lı bir kişi  düşüb çörək qutularını içəri daşımağa başladı. Bu an 
bəziləri qaydasız, icazəsiz çörək götürərək pulunu yeşiyin üstünə 
atır, kimi də eyni hərəkəti edərək, heç pulun qalığını da götür-
məyə dayanmırdılar. Buna görə araya narazılıq düşürdü.

Çörək növbəsində dayananların içində Sənubər bacı da var 
idi. Yenə də onun növbəsinə xeyli vardı. Yaman iztirablı görü-
nürdü...

Bütün ümidini yalnız işlədiyi bağçaya bağlamış Sənubər 
bacı düşdüyü yoxsulluqdan necə çıxmaq üçün yollar arayır-
dı. Əslində başını lap itirmişdi. Aldığı 2000 manat maaş onun 
heç bir aylıq çörəyinə də çatmırdı. O qəpik-quruş da vaxtında 
verilmədiyindən çarəsi kəsilib ondan-bundan xırdavat almaq-
la və onların üstünə bir-iki manat artıq qiymət qoyub satmaq-
la birtəhər dolanmağa başlamışdı. Neyləsin? Dörd uşağı kimin 

SAHİBSİZ  DƏRD
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dərli qəlbinə yeriməmiş, qəfildən eşitdiyi bir söz onu səksəndirən 
kimi oldu: ”Çörək qurtardı!”

Sənubər üçün bu söz dünyada sonu olmayan müharibə – ölüm 
sözü qədər dəhşətli göründü. Başında küt bir ağrı ilə heysiz-heysiz 
oradan uzaqlaşmağa başladı. Yenə adəti üzrə bütün şəhəri alt-üst 
etməyə üz tutdu. Lakin hər yerdə çörək qurtarmışdı. Artıq gecə 
saat 10-a qalırdı. Srağa gün də, dünən də çörək ala bilməmişdi. 
Yarımboyat çörəkdən uşaqların hərəsinə bir tikə bölmüş və bir 
az da kartof bişirib yemişdilər. İndi evə əliboş qayıtdığını güman 
edəndə dəhşətdən az qala bağrı çatlayırdı. İçin-için ağlayaraq gizli 
göz yaşları içində dörd balasını gözləri önünə gətirirdi: “Uşaqların 
dördü də pəncərəyə dirənib intizarla onu gözləyirdilər.” Sənubər üç 
gün idi ki, uşaqlarını aldadırdı: ”Çörək hələ gəlməyib...”

Sənubərin bütün şəhəri ələk-vələk etməsinə baxmayaraq, 
yenə də heç yerdə çörək yox idi, O, ümidini üzərək, nəhayət, 
evə dönmək qərarına gəldi. Pillələrlə yuxarı Yasamala qalxmaq 
istədikdə, birdən gözünə yolun tinində, kommersiya dükanı qar-
şısında satılan “türk çörəyi” sataşdı. Qeyri-ixtiyari ora yaxınlaş-
mağa başladı. “Çörək neçəyədir? ” – deyə titrək, pıçıltıya bənzər 
bir səslə soruşdu. Sorğusu müqabilində aldığı cavabdan daha da 
məyus oldu. Dəhşət onun bütün vücudunu bürüdü. Çörəyin bu 
yüksəklikdə qiyməti onu heyrətləndirdi. Əslində bu heyrət yox, 
təsəvvürolunmaz bir vahimə idi. Varlığını bürüyən bu vahimə 
içində titrək əlləri ilə nimdaş pul kisəsini araladı. İçində cəmi 150 
manat vardı. “Türk çörəyi”nin qiyməti isə 500 manat idi. Bundan 
başqa onun daha pulu qalmamışdı. Hətta xeyli borc içində bat-
mışdı. Qətiyyətlə, aldığı qiymətdən ucuz da olsa, əlində olan xır-
da-mırdanı sabah mütləq satmaq qərarına gəldi. Çünki o, sabah 

ümidinə buraxsın? Yoldaşı Arif cəbhədə həlak olmuşdu. Heç iti-
rib-axtaran da yox idi. Qohumlarının çoxusu rayonda, orda-bur-
da olduqlarından vaxtında ona əl tuta bilmirdilər. Bir də hər kəs 
öz başının hayında idi.

İndi çörək növbəsində dəhşətli ürək ağrısı ilə düşdüyü səfil 
günlərinin ağır dərd yükü altında sanki uzun illərin xəstəsi tək 
əzabla inildəyirdi. Bu gün onun bütün varlığını vahiməli bir qorxu 
bürümüşdü. Çünki əlində cəmi iki çörəyin pulu var idi. Çörək da-
irəvi olduğundan ikisinin pulu 140 manat eləyirdi. Bundan başqa 
güman gələn yeri yox idi. Bir neçə qapıya borc üçün getmişdisə, 
əliboş qayıtmışdı. Hiss olunurdu ki, onlar da öz başlarını güclə 
dolandırırlar. Tərs kimi, aldığı üç-dörd corabı da sata bilmirdi. 
Fikirləşirdi ki, əgər sabah da satmasa, onda onları aldığı qiymət-
dən də ucuz verib çörək pulu düzəldəcək. Uşaqlarının – böyüyü-
nün on yaşı vardı. Kiçiyinin isə üç.

Müharibədir – həyatın dibində... Bunu çox gözəl başa düşür-
dü. Qınamırdı da. Lakin Sənubərin başa düşə bilmədiyi həyatın 
o zirvəsi idi ki, orada onun kimi köməksizlərin hələ də taleyini 
düşünən yox idi!..

Sənubər ağrılı düşüncələr qoynunda çalxalandığı bir halda, 
bir də gördü ki, artıq növbəsi çatmaq üzrədir. Sevindi, yaman 
sevindi. Sevincindən gözləri uşaq gözləri kimi doldu. Bunu hiss 
etdirməmək üçün əlinin arxasını gizli-gizli qayğılı gözlərindən 
süzülən göz yaşlarına çəkdi. Yeddi adamdan sonra növbə onun 
idi. Eləsi var idi ki, çörəyi səkkiz-on ədəd alırdı. Bu da, camaat 
arasında ciddi narahatlıq yaradırdı. Yenə çörəyin çatmamasından 
qorxurdular. Bütün bunlara baxmayaraq, Sənubər bacı sevincək 
öz növbəsini səbirsizliklə gözləyirdi. Onun sevinci hələ bütün kə-
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Bu xırdaca məxluqun ac, məsum baxışlarından “günahkar” göz 
yaşları ilə dolmuş dumanlı, yorğun gözlərini gizləməyə çalışdı. 
Dərin sükut içində o, “Çörək hələ gəlməyib” – deyə yenə də onu 
aldatmağa çalışdı və eyni zamanda bağrından qopan yanıqlı bir 
fəryadı sanki büsbütün bu Bakı gecəsinin nəhayətsiz göylərində 
əks-səda verdi. Bu nalənin ağrılı zərbəsindən, tufandan sönmüş 
işıqlar kimi sonsuz göylərin ənginliklərində bərq vuran ulduzlar 
ara-sıra, bir-bir sönməyə başladı. Və bu an sanki onlar da eyni 
fəryadı təkrar etdilər: “Lənətə gələsən, sahibsiz dərd!..”

üçün, birisi gün üçün çörək pulu əldə etməli idi. Heç olmasa maaş 
verilənə kimi.

Sənubər bacı evə dönərkən yazıq bir görkəmdə, dərin mə-
yusluq içində bir-iki addım atmamış geri dönüb bir daha “türk 
çörək”lərini nəzərdən keçirdi. Bu an onun ürəyindən bir sual qop-
du: “Görəsən, bu yaraşıqlı, ağ, yumşaq çörəkləri kimlər alır?”. 
Onun sualı qarşısında sanki uzaqdan-uzağa çörək özü dilə gəldi: 
“Bəxtəvərlər!!!”

Sənubər evə çatanda saat 11 idi. Gecənin qatı, soyuq qaran-
lığından qurtulub yorğun vücudu ilə yarıqaranlıq dəhlizə daxil 
olanda, beyninə daş bir sükut çökdü. Ətrafda bir hənirti duymadı. 
Sanki dərin bir quyuya düşmüşdü. Lal sükut içində ehmalca ota-
ğın qapısını araladı. Şahid olduğu mənzərə qarşısında sanki quru-
yub qaldı. Uşaqların dördü də, üstünə məxmər adyal salınmış di-
vanın üstündə baş-başa verib yuxulamışdı. Sənubər bacının ürəyi 
qan ağladı. Bu ağrı onun bütün vücudunu silkələdi. “Dəhşət! Üç 
gündür ki, uşaqlarım acından vaxtsız-vədəsiz yuxulayırlar. Mən 
neyləyim indi, İlahi?! Bir parça çörək üçün kimin qapısına ge-
dim?.. Axı, bu gündə bircə mən deyiləm! İndi çoxunun evində 
çörək yoxdur. Millət çörəkdən ötrü bütün Bakını ələk-vələk edir... 
Kaş uşaqlar indi oyanmayaydılar. Oyansalar, mən onlara nə ca-
vab verəcəyəm? Axı üç gündür ki, mən onları aldadıram...”

Bu an ortancıl oğlu Bəkirin səsi onun gizli, dərdli fikrini ya-
rımçıq qoydu: “Ana, çörək aldın?” – Sənubər onsuz da bağrını 
dələn sahibsiz dərd içində heç bilmədi nə cavab versin ona? Bu an 
köksünü yandıran acı hıçqırıqları onun bütün varlığını ağrıtmağa, 
göynətməyə başladı. Dünyanın, zamanın ağrı-acısını anlamayan 
körpəsinin bu haqlı tələbi, sorğusu qarşısında canını dişinə tutdu. 
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Leyli dəhşətli atışmanın səsindən hövləng oyananda gecə 
saat 10-nun yarısı idi. Həm çöldəki tükürpədici qiyamətin xofu, 
həm də yalqızlıq vahiməsi bir anın içində onun bütün vücudunu 
bürüdü. Amansız təlaş içində körpəsinə doğru boylandı. Körpə 
üstünə qəhvəyi, yun adyal salınmış beşiyində mışıl-mışıl yatırdı. 
Xəbəri yox idi dünyanın bu dəhşətli dünyasından. Qorxu, vahimə 
tufanında çalxanan Leyli özünü itirdi. Heç bilmədi nə etsin?! 
Həyat yoldaşı Faiq evdə olsaydı, bəlkə də...

Neçə müddət idi ki, o, aeroport postunda keşik çəkirdi. Evə 
arabir də olsa baş çəkməyə imkan tapa bilmirdi. İl yarım idi ki, 
ailə qurmuşdular. Təzə evə köçmüşdülər. Köçdükləri bina hələ 
tam tikilib qurtarmamışdı, maddi imkanları olsa da, müharibə 
macal vermirdi. Bu dəhşətli bəla dörd ilə yaxındı ki, həyatın isti 
nəfəsinə qılınc çəkməyə başlamışdı. Sonu necə olacaqdı, bilin-
mirdi...

Getdikcə bütün varlığını bürüyən vahimə içində Leyli pən-
cərə önünə gəldi. Bu an dəhşətli heyrətdən sanki daşa döndü. 
İnana bilmədi qarşılaşdığı mənzərəyə. Onun yaraşıqlı, donuq 
baxışları önündə Xocalı vahiməli bir alova bürünmüşdü. Leyli 
heç bir zaman inanmadığı bir məvhumun reallığını məhz indi 
dərk etdi. Bəli, onun heyrətli baxışları önündə mövcud olan bu 
varlıq cəhənnəm idi. O, bu cəhənnəmin odundan qurtarmağa 

NALƏ
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qayalığa tərəf gəlirdi. Onların erməni olduqlarına Leylinin şübhəsi 
qalmadı. Dəhşət içərisində körpəsini bağrına basaraq, qayadakı ma-
ğaraya girdi. Nəfəsini içinə çəkib təhlükənin sovuşmasını gözlədi. 
Xeyli sonra bəlanın uzaqlaşdığını zənn edib, kol-kosun, qayalıqların 
arası ilə Ağdam istiqamətinə doğru dizin-dizin irəliləməyə başladı. 
Qılınc kimi kəsən şaxtanın caynağında çırpınaraq, ehtiyatla qarşıya 
can atırdı. Bu zaman anaya elə gəldi ki, körpəsi soyuqdan əsir. Buna 
görə xalatının ətəklərini də qaldırıb bağrının başına çarpazladı. Sonra 
yenə şübhə etdi. Və bu dəfə başının yun örpəyini açıb körpəsinin 
üstünə çəkdi. Yenə ürəyini narahat edən şübhələr ona rahatlıq vermə-
di. Ona elə gəldi ki, körpəsi şaxtadan donaraq kiçilibdir. Bu qarışıq 
düşüncələr qoynunda çırpınan Leyli nəfəsi kəsilmiş halda qayanın 
xəlvət küncünə çəkildi. Ətrafa ötəri nəzər saldı. Bağrında kilidlənmiş 
qollarını astaca, çətinliklə boşaldıb kiçik yorğana bükdüyü körpəsinə 
boylandı. Ehmalca üzünü açdı. Və...

Bu an dəhşətin amansız kəsəri onun bağrını parçaladı. 
Qucağında körpəsini dəli kimi gəzdi. Körpə... yox idi... Boş qal-
mış yorğanı donmuş əlləri ilə ələk-vələk etdi. Birdən onun qəfil 
baxışları yorğanın ayaq hissəsinə sataşdı. Ora tamamilə açıq idi. 
Vahiməli qorxu içində qaçdığı zaman körpə haradasa, yorğanın 
ayaq hissəsindən sürüşüb düşmüş və özünü itirmiş ana bu zaman 
bunu hiss etməmişdi. “Yox!!! Bu, ola bilməz!!!” –Leylinin bağ-
rından qopan bu dəhşətli fəryad büsbütün hər yanı lərzəyə gətirdi. 
O, zəhər dadan göz yaşları içərisində arxaya – gəldiyi tərəfə boy-
landı. Geri dönmək istədi, amma bacarmadı. Lakin bu an onun 
yarılmış bağrından qopan qeyri-adi bir inilti qırıq-qırıq hıçqıra-
raq, təkrarən o yerləri dolaşmağa başladı. Bu, Leylinin al-qan ol-
muş, yarılmış bağrından qopan nalə idi...

can atdı. Bir anın içində dəli kimi beşiyə tərəf cumdu və yuxulu 
körpəni qapdı. Yatmazdan əvvəl, əyninə geydiyi göy pamazi xa-
latda özünü çölə atdı. Bu zaman həqiqətən qiyamətin qır qazanı-
na düşdüyünü bir daha hiss etdi. Özünü dəli kimi ora-bura vuran 
camaat içində vurnuxmağa başladı. Nəhayət, hamı kimi o da fev-
ralın bu şaxtalı, vahiməli qış gecəsində Kətiyin dəhşətli meşəsinə 
üz tutdu. Cəhənnəmdən qurtulmaq üçün meşəyə pərən-pərən düş-
müş camaatın eyni məqsədi kimi vahid ümid gəzdi. Lakin hara üz 
tutdusa, yağı quduz kimi onları mühasirəyə aldı. Nəhayət, cü¢zi 
çıxış yolu tapacağı gümanı ilə amansız qorxu içində Leyli Qarqar 
çayı tərəfə yönəldi. Buz qaysaq bağlamış çayı keçəndə canında 
dəhşətli bir gizilti duydu. Sanki indicə yuxudan oyanmış kimi 
çaşqın-çaşqın ətrafına boylandı. Körpəsini dəli bir istəklə, aman-
sız bir həyəcanla bağrına basdı. Yoluna davam etdi... Özünü yox, 
körpəsini xilas etmək üçün var gücü ilə qaçmağa başladı. Bu an 
bağrında çılğın bir titrəyiş duydu. Onsuz da heyrətamiz qorxular 
içində sanki bir şam kimi əriyən varlığını bu an daha bir qeyri-adi 
vahimə sancdı. “Yox... yox, mən səni heç kəsə vermərəm, mə-
nim balam!” – deyə bu daxili, ağlar pıçıltılarla Leyli hədsiz bir 
ana istəyi ilə sinəsinə basdığı 7 aylıq körpəsini hətta ölümün belə 
onun əlindən ala bilmək gücünə şübhə etdi. “Vermərəm!” qətiy-
yəti ilə Leyli hər üç dəhşətli varlığın hökmünə qarşı sanki üsyan 
etdi: Müharibə, Düşmən, Şaxta...

Bu hökmlü qorxular içində o, təngənəfəs halda Qaraqayaya doğ-
ru qalxmağa başladı. Hənirti eşitdi. Yenə dəli kimi ətrafına boylandı. 
Yağıb hər tərəfi örtmüş qarın üstündə əcaib ləpirlərdən başqa heç 
nə görmədi. Lakin, birdən, Qaraqayanın bir kilometrlik uzaqlığın-
da arı topası kimi qaraltı diqqətini cəlb etdi, canavar sürüsü kimi 
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Gecənin vahiməli qaranlığında hər yana sakitlik çökmüş-
dü. Ağır-ağır yağan qar üç gün idi ki, kəsilmirdi. Dəhşətli sükutu 
ara-sıra yalnız bayquşun heybətli səsi pozurdu. Yaman ulayırdı 
bayquş. Sanki istəyindən də artıq istəyinə çatmışdı – ölçüsüz-bi-
çimsiz... Sanki onun dəhşətli, məkrli vahiməsi qarşısında yer üzü-
nün bütün sərhədləri öz nizamını itirmişdi. Əsrlər boyu bəşər öv-
ladının qurduğu, hördüyü tikanlı məftillər bu gün bayquş xislətli 
çirkin ehtirasların qol qoyduğu cinayətlər əsasında saysız məz-
lumların günahsız al qanına bələnmişdi. Peşman olmuşdu tikanlı 
məftillər – qurulduqlarına görə... Bəlkə də, olmasaydılar, İlahinin 
canlılar içində ali saydığı insan məkrli niyyəti ilə onların qoruduğu 
müqəddəs yurd-yuvaları viranə qoymaz, indi bu gecənin dəhşətli 
varlığında aram-aram ulayan Bayquşa ərmağan etməzdi. Hərdən 
Bayquşun vahiməli səsinə meşənin qanlı bağrında inildəyən və 
dillə ifadə olunmaz bir fəryad qarışır, gecənin onsuz da matəm-
lə dolu köksünü sanki parça-parça edirdi. İstəyirdi ki, Kətiyin – 
vaxtı ilə igidlər oylağı olan – indi isə viranə qalıb tüstüsü ərşə 
qalxan kədərli, bir dünya ələm dağlı varlığının üstünə çökmüş 
gecənin bu qorxunc cinayətkar siması çəkilib yox olsun və zül-
mətin sökülməsi nəticəsində, insan adlı həqiqi varlıqlar qətlə ye-
tirilən saysız günahsızların haqsız tökülən al qanlarını görsünlər. 

QAN  GÖLMƏÇƏLƏRİ
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Ala-toranlıqda oyanmış səhərin bağrı al-qan oldu. Gözlərinə 
inana bilmədi. Ani ürək sükutunda Qarqar çayı nə isə ona pıçıl-
damağa başladı, acı göz yaşları içində... Və bu an, bu pıçıltı sə-
dasında qəfil olaraq donub qaldı. O da, inana bilmədi gözlərinə... 
Gecənin dəhşətli qismətini duyan təbiət hiss etdiyi aydın mənzərə 
qarşısında mat qaldı. Şahid olduğu qan gölməçələrinin qarşısın-
da diz çöküb için-için, yana-yana ağladı. Təbiət olan-qalan saçını 
yoldu. Bu fəryad yanıqlı bir şərqi kimi bütün Kətiyin ətəklərinə 
səpələnib, al qanına xırman olan günahsız insanları acı-acı oxşa-
mağa başladı. Gecədən Qarqar çayın ağısında nalə çəkən o mə¢-
sum harayın sədasına qovuşdu. Lakin onun yandırıcı fəryadı qar-
şısında az keçməmiş təbiətdə, hətta Qarqar çayının da ağısı susdu. 
Sanki onları şaxta vurdu. Bu an qəfil şahidi olduqları ürək ağrıdan 
mənzərə önündə – Kətiyin qubarlı sinəsində al qanlarına qəltan 
olmuş qız-gəlinlərin, körpələrin, ağbirçək-ağsaqqalların, nər-nər 
igidlərin meyidləri sahibsizlik üzündən sanki büsbütün bəşər öv-
ladına, hətta onun layiq olmadığı insan adına da lənət yağdırdı: 
Lə¢nət! Min lə¢nət ki, Yer üzündə bütün dəhşətləri törədən insan-
dır. Yalnız İnsan!!!

Qızıl güllələrin parça-parça etdiyi talesiz varlıqların bağrın-
dan çilənən qan, sanki bəyaz qarın üstünə səpələnmiş saysız-he-
sabsız qərənfil ləçəkləri idi. 20 yanvarın o müdhiş gecəsində 
namərd düşmənin açdığı atəşlərin alovu önündə onsuz da bağrı 
qan olan divanə qərənfillər yenidən bir daha dəhşətli fəryad için-
də saçını yolmuşdu...

Bu dəhşət içində olan qeyri-adi bir ələm qarşısında Tanrı özü 
də mat qalmışdı: Yaş yarımlıq bir körpə qəfil düşmən gülləsinə 
tuş olmuş divanə hörüklü gənc anasının aram-aram, acı hıçqırıq-

Qoy buna şahid olsun yarpaqları tökülüb çılpaq qalmış büsbütün 
ağaclar, ətraf qayalıqların dibində bitən kol-koslar. Şahid olsun, 
başına ağ kəfəndən çalma vuran zirvəli dağlar. Şahid olsun, qış 
ömrünü Kətiyin şaxtalı qoynunda keçirən quşlar, yırtıcı əqidəsinə 
qul olan yırtıcı heyvanlar!.. Qarqar çayın matəm zümzüməsində 
bu gecə oyaq qalan buz örtüyə bürünmüş mamırlı daşlar da qoy 
şahid olsun. Bu gecədə canlı insan olmadığı üçün təbiətin bütün 
yararlı və yararsızları şahid olsun bu viranəliyə!..

Kətiyin ağlar çöhrəsinə çəkilmiş müdhiş gecənin matəm 
örpəyi altında hələ nələr olduğu kimsəyə mə¢lum deyildi. Hətta 
iblis özü də bilmirdi ki, o, bu gecə nələr etdi?! Bəli, cinayətkar – 
iblis özünün törətdiyi dəhşətlərin vahiməsindən günahsızların qan 
gölməçələrinə salıb itirmişdi hesabını... Bununla belə, törətdiyi 
bütün cinayətlərin əsas şahidi yenə də özü oldu. Və bir də gözə 
görünməyən, heç bir canlı tərəfindən şahid olunmayan Allah!..

Gecə sökülmək istəmirdi. Qorxurdu bağrında törədilən ci-
nayətlərin dalğasından. Gecə kor idi. Onda yalnız hissetmə, həs-
saslıq güclü idi. Məhz buna görə çəkilmək istəmirdi. Adətən, 
onun adına toy-bayram nəqş olunduğu bir halda, bu gün namərd 
fələk onun varlığına qəfil qara xətt çəkmişdi. İndi onun bağrın-
da göllənən qan gölməçələri içində Tanrı dərgahına qırıq-qırıq 
bülənd olan bir ilahi sədanın iniltisi – vaxtilə onun xoş saatında 
dünyaya göz açdığı müqəddəs vücud onun qoynunda törədilən 
vəhşiliklərin caynağında fəryad edirdi. Bu, ürəkdağlayan harayın 
sədasında getdikcə itirməyə başladı, gecə də özünü. Sanki bağrın-
da gizlədiyi qan gölməçələrinin günahkarı özü idi. Və buna görə, 
büsbütün bağrını yandırıb bir şam kimi əridən o nalənin amansız 
ittihamından qorxaraq, tamamilə çəkilib getməyə başladı.
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Dəhşət!!! İlahi!!! Bu nə yazıdır?! Ananın dö-    şündən süd ilə 
bərabər qan əmirdi mə¢sum körpə... İçin-için, hıçqıra-hıçqıra, ağ-
laya-ağlaya... Ərşi yandırıb qəlpə-qəlpə yerə tökən naləsi yerdən 
deyil, yalnız göydən imdad diləyirdi. Acı fəryadına cavab alma-
dıqda, körpə gözləri süzüldü, yorğunluq, çarəsizlik içində qapan-
dı. Sonra isə qəfil diksinib, mə¢sum baxışlarını ətrafına dolan-
dırdı. Anasının tam soyumayan köksünə daha da sığınaraq, titrək 
dodaqları onun döşündə, seyr etdiyi ələmin yeganə şahidi olan 
ağrılı baxışları isə qan gölməçələrində donub qaldı. Müqəddəsliyi 
hələ də yüksək dərk edilməyən bu ilahi, mə¢sum baxışlarda qey-
ri-adi bir fəryad çırpınaraq, sanki büsbütün bəşərin düşüncəsində 
əks-səda olundu: “Ana!.. Anacan!!! Oyan!!! Qalx ayağa!.. Sənsiz 
yaman qorxuram!.. Sənsiz bir anım olmasın mənim, Ana!!!”

lar içində döşünü əmirdi. Onun yaxasını dartışdırırdı... Bə¢zən də 
balaca topuş əllərini onun al qana boyanmış üzündə, sinəsində, 
döşündə gəzdirirdi. Oyatmağa çalışırdı Anasını: fəryadı ilə, nə-
vazişi ilə...

Harayına cavab ala bilmirdi. Çaşqın-çaşqın ətrafına boylanır-
dı. Nələrin dəhşətlərini anlaya bilmirdi körpə. Soyuq idi. Yarpaq 
kimi əsirdi. Topuş-topuş ətrafda – meyidlərin arasında gəzişirdi. 
Sanki ağıllı, dərrakəli körpə gözləri ətrafında laxtalanmış qan 
gölməçələrini körpə təfəkkürünün qan yaddaşına köçürürdü. 
Göçürdüyünü də anlamağa çalışırdı...

Yun köynəkcəsinin yaxalığı, papağının kənarları, şalvarının 
dizləri, topuğuna yaxın kənarları qanla naxışlanmışdı.

Heç nəyin mahiyyətinə varmadan körpə, yenə soyuq qa-
rın içində yıxıla-dura gənc ananın meyidinə doğru getdi. Onun 
parçalanmış köksündən al qana boyanmış qanlı, balaca əllərini 
bir-birinə toxundura-toxundura, gah da balaca burnunu, ələm 
dağlı mə¢sum gözlərini ovuşdura-ovuşdura qətlə yetirilib qarın 
üstündə hərəkətsiz qalmış cəsədə yaxınlaşdı. Ehmalca dizlərini 
al qana boyanmış qarın üstünə qoyaraq özünü onun üstünə atdı. 
Acı-acı göz yaşı tökməyə başladı. Naləsi ərşə dirəndi. İnsan yox 
idi, harayına hay versin. Əlacsız yenə anasının yaxasını dartışdır-
mağa başladı. Soyuqdan donmuş əllərini kövrək bir titrəyişlə ilahi 
gözləri önündə əbədi heykələ dönmüş soyuq anasının çöhrəsində 
gəzdirdi. İsitmək istədi, mə¢sum körpə əlləri ilə... Oyatmaq istədi 
həsrət dağlı körpə nəfəsi ilə... Oyanmadı, yenə, ana... Acı hıçqı-
rıqlar içində onun qanlı sinəsinə çökdü. Sanki baş əydi talesizliyi 
önündə körpə!.. Soyuğun qılınc kəsəri altında anasının qoynuna 
sığındı. Soyuq körpəcə dodaqları ilə ananın döşünü axtardı...
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Gecə idi. Çiskin, yağış, qatı duman meşəni daha da vahimə-
li etmişdi. Uzaqlarda, bəzən isə lap yaxınlıqda vəhşi heyvanların 
əcaib səsləri, dəhşətli hənirtiləri aydın eşidilirdi. İblisin hökmü ilə 
viranə eşqinə düşən bəla ehtiraslı bir yanğı ilə talesizlərin izinə 
düşüb onları qarabaqara axtarırdı. Tapdığını, yerindəcə al-qanına 
qəltan edirdi, zərrəcədə olsa, rəhm etmirdi.

Üç gün aramsız yağan qar da tərs kimi kəsilmək bilmirdi. 
Meşənin qarı qalınlaşmış, ağaclar qırov bağlamış, Qarqar çayı 
buz örtüyə bürünmüşdü.

Sanki hələ üç gün əvvəl ürəyində gizli-gizli ağlamağa, bağrı-
nın başını köz etməyə başlamışdı. Sən demə, zalımın oyunu dəh-
şətmiş: Qarqar çayının duyğulu, ağlar hisslərinin hənirtisini boğ-
maq üçün göylərdən qar ələtdirmiş və onun sözlü-duyğulu bağrı-
nı buz şaxta ilə qəddarcasına gizlətmişdi. Onun nakam şərqisini 
qoymamışdı ki, talesizlər duyub anlasınlar.

Sirli, matəm qoxulu bəla altı gün əvvəl onun   əlindən qaçıb 
Kətiyin soyuq meşəsinə pənah gətirən Xocalı talesizlərinin başına 
bir-bir, sakit-sakit “sığal” çəkirdi. Hər cür vahimə qorxusundan 
sanki tora düşmüş yaralı quş kimi çırpınan camaat gecə-gündüz 
nicat yolu gəzirdi, lakin tapa bilmirdi. İtirmişdilər özlərini tale-
sizlər. Bu səfillərin içərisində Tofiq əmi də yeganə qızı Səbinəni 
bağrına basıb, başları üstündə cövlan edən yandırıcı ehtiraslı bəla-

NAKAM
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isə ot etdin?! Ey yaradan?!” – deyə, Tofiq əmi uşaq kimi kövrək 
çala ağlayaraq, çarəsizlik içində heç bilmirdi nə etsin. Yeganə öv-
ladı əldən gedirdi. Dəhşətli qorxu içində:

– Mənim ümidim, əziz balam, qorxma, bura ermənilər gələ 
bilməz. – deyirdi.

– Ata!.. Onlar yerimizi bilmirlər?
– Yox, bala, yox! Onlar uzaqdadırlar...
– Bəs bu atəş səsləri kiminkidir?
– Onlar bizim adamlardır, erməniləri qırırlar. - deyə Tofiq 

əmi qızına ümid vermək xatirinə yalan deməyə məcbur oldu.
– Ata... Bizimkilər nə vaxt gələcək bizi xilas etməyə?
Ata bilmədi ona nə cavab versin, tərəddüdlə: – İndi, yəqin ki, 

indi... mənim balam. – söylədi.
– Ata... – deyə Səbinə bu an meşənin vahiməli xışıltısından 

səksənərək, atasının qoynuna daha da sıxılıb zülmət gecənin şax-
talı vahiməsindən qurtulmağa çalışdı.

Getdikcə halı pisləşirdi. Qız ara-sıra danışsa da, Tofiq əmi 
onda qorxulu dəyişikliklər hiss etməyə başladı. Bu an meşənin 
müxtəlif yerlərindən əcaib xışıltılar eşidilir və bu dəhşətli kim-
səsizlik içində Tofiq əmi də az qala özünü itirirdi. Qaranlıq, zül-
mət içində olan meşədə ata-baladan başqa kimsə yox idi, olsa da, 
bunu Tofiq əmi hiss etmirdi. Hərdən sanki ildırım sürətilə beynini 
dəhşətli bir fikir dəlib keçirdi: “Görəsən bu boyda millət nə oldu, 
hara getdi?!”

Tofiq əmi özünü unudaraq, əynindəki boğazlı, yun köynəyi-
ni, pencəyini əynindən çıxarıb qızına geyindirmiş, hətta belinə 
qurşaq yerinə bağladığı bürüncəyi də onun ayaqlarına dolamışdı. 
Lakin bununla belə qəlbini qara şübhələr yenə də tərk etmirdi. 

dan qorunmağa çalışırdı. Özünə nə qədər toxtaqlıq versə də, yenə 
rahat ola bilmirdi ata... Hiss edirdi ki, belə bir məşəqqət içində bir 
zərrə ümid də həqiqi boşluqdan savayı bir şey deyil. Bunu aydın 
dərk etsə də, yenə inanmaq istəmirdi; acı göz yaşları içində nalə 
çəkirdi, gecənin zülmətli, vahiməli bağrında, səssiz-səmirsiz...

Ayaqyalın, başıaçıq, iyirmi yaşlı yeganə övladı Səbinə qəl-
binin fəryadında itib-batmışdı. Tofiq əmi vermək istəmirdi 
Səbinəsini amansız fələyə. Ata fəryadı ilə yalvarırdı zalıma ki, 
onun əlindən almasın bircə ciyərparasını...

Səkkiz ay idi ki, Səbinəyə toy edib onu ağıllı bir oğlana ərə 
vermişdi. Dişlə-dırnaqla qazanıb cehiz toplamışdı, əla mebel alıb 
vermişdi. Həmişə də gözü üstündə olmuşdu ki, yeganə varisi heç 
nəyə ehtiyac hiss etməsin. Lakin fələk oyununu oynamışdı...

Tofiq əmi kirpikləri qırov bağlamış qızının yaraşıqlı çöhrəsi-
ni qoynunda gizləyərək əl-ayağını ovxalayır və beləliklə onu isit-
məyə çalışırdı. Bu zaman Səbinə inildəyir, tez-tez vahimə içində:

– Ata, ata... gəldilər, atacan... ata... – deyirdi.
– Mənim balam, qorxma, heç kim gəlmir – deyə Tofiq əmi 

acı göz yaşları, gərgin həyəcan içində qızını sakitləşdirməyə ça-
lışırdı.

– Ata... ata.. ermənilər gəlirlər, indi bizim hamımızı qıracaq-
lar. Ata...  mən ölmək istəmirəm, ata, mən yaşamaq istəyirəm, 
yaşamaq... – Səbinə acı, ürək parçalayan hıçqırıqlar içində ağ-
ladıqca, Tofiq əminin həyəcanı daha da artırdı. Və o, bu zaman 
gecənin zülmətində üzünü göylərə tutaraq: “Ay Allah!!! Niyə bizi 
belə zəlil etdin? Axı nə idi günahımız, axı, biz ki, sənə ağ olma-
mışıq! Gözəl, sakit, hərə öz qazancımıza görə xoşbəxt yaşayırdıq. 
Bu həyatı niyə aldın əlimizdən, ay Allah?! Nə üçün kafiri od, bizi 
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bağrına basaraq, acı göz yaşları tökməyə başladı. Dözə bilmədi. 
Səsi getdikcə qarlı, çovğunlu küləkdə dalğa-dalğa ətrafa yayılır-
dı. Bilirdi bu, təhlükəlidir, ancaq özünü ələ almağı bacarmırdı. 
Üzünü göylərə tutub lənət yağdırırdı onları bu günə qoyanlara...

Tofiq əmi çox çətinliklə yeganə övladından ayrılıb, Şelliyə 
tərəf üz tutdu. Bu an sanki Səbinənin cismindən qopmuş ruhu 
onun arxasınca haray çəkdi: “Ata, məni tənha qoyub hara gedir-
sən?” Qəfil geri boylandı, Səbinəsini axtardı. Tapmadı. Çünki, 
xeyli aralanmışdı oradan. Ələm içində yoluna davam etdi. Lakin 
yeganə nişanəsinin ruhu onu bir an da olsa, tərk etmədi... Büsbütün 
onun varlığına hoparaq, ürəyinin, beyninin çırpıntılarına çökdü. 
Və bu kövrək çırpıntıların ağlar hıçqırıqlarında ürək parçalayan 
həzin bir nalə oxumağa başladı. Bu yanıqlı fəryad gənc ömür tağı 
erkən qırılıb, muradı gözündə yarımçıq qalmış bir qızın nakam 
şərqisi idi...

Bu zaman Səbinə tez-tez səksənir, atasının qucağında çırpınırdı. 
Bu çırpıntılar içində qız acı-acı, kəsilə-kəsilə ağlayırdı. Yaman  
qorxurdu. Ata bunu hiss edirdi, lakin çarəsizliyindən susurdu. 
Əslində söz tapa bilmirdi. Tez-tez qızının saçına sığal çəkib ona 
ümid verirdi, ürək ağrıdan hıçqırıqlar içində:

– Səbinə, əziz bala, darıxma, indi bizim əsgərlərimiz gə-
lib hamımızı xilas edəcəklər, Yəqin, onlara əmr çoxdan verilib 
– deyə  Tofiq əmi dinmək, qızına ümid vermək üçün yenə söz 
gəzdi. Lakin acı hıçqırıqlar içində nitqi qırıldı, qubarlı bağrında 
boğulub qaldı. Bu an Səbinə çətinliklə:

– Ata... ata... – dedi, dili söz tutmurdu, dişləri bir-birinə dəyirdi. 
Eyni zamanda meşənin, erməni xofunun vahiməsi onun nitqinin ar-
dıcıllığını tamamilə pozmuşdu. Kəsilə-kəsilə, tutula-tutula danışır-
dı – Ata... yox... mən inanmıram, onlar gəlməyəcəklər, bizim hamı-
mızı qıracaqlar, öldürəcəklər, ata!.. Dost, yaxın sandığımız adamlar 
bizə kömək, arxa olmadığı bir zamanda, heç düşmən rəhm edərmi, 
ata?.. Bizim ölümümüzə çoxdan fərman verilib, ata! Təəssüflər ol-
sun ki, biz onu gec başa düşdük, – Səbinə daş kimi susaraq, başı-
nı atasının sinəsinə dayadı. Yaman üşüyürdü. Tofiq əmi bu dilsiz 
fəryada, bu müdhiş gecənin viranəliyinə ağı deyirdi, gizli-gizli. 
O, bu gizli ağılar içində Səbinəsinin iniltili, pıçıltılı səsini eşitdi: 
“Ata... mən... yaşamaq... istəyirəm...” – daha onun səsi eşidilmədi. 
Atasının qoynunda əbədi olaraq yuxuya getdi. Tofiq əmi bunu hiss 
etsə də, fəryadı içini yandırsa da, nəfəsini belə dərə bilmədi, çünki 
quduz köpək kimi düşmən insan iyinə ətrafı dolanırdı.

Xeyli sonra Tofiq əmi nəhayətsiz bir ələm içində ayağa qalx-
dı. Ayrılmaq istəmirdi Səbinəsindən. Nəhayət, ağır, üzüntülü 
vəziyyətdən sonra qızının hələ soyumamış bədənini dönə-dönə 
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Hava çiskin, duman idi. Göz-gözü görmürdü. Çöl adamı-
na günün hansı vədəsi olduğu məlum deyildi. Büsbütün hər tərəfə 
diqqət edəndə, yerin, göyün mövcudluğu bilinmirdi. Sanki bütün 
dünyanı tutmuş ağır, tünd duman kainatın cizginlərini tamamilə 
silib yox etmişdi. Dünya-aləm ağ çöküntü içində büsbütün səh-
ralaşmışdı. Bəşərin qoxusundan əsər hiss olunmurdu. Lakin yer 
ilə göyü eyniləşdirən bu sonsuz ağ çöküntü – duman ilğımında 
uzaqda bir nöqtə qaralırdı. Ona yaxınlaşdıqca böyüyərək daha 
qabarıq şəkildə nəzərə çarpırdı. Bu, Kamal əmi idi. Qanlı fəlakət-
dən sonra Ağdamın daşlı-kəsəkli,  tozlu-torpaqlı yolu onun qərib 
yuvasına çevrilmişdi. Düşkün, ağrılı bir görkəmdə yollarda otu-
rub bircəciyini – oğlu Beyrəyi gözləyirdi. Əsirlikdə olan yeganə 
varisinin ya dirisini, ya da ölüsünü görmək üçün zərrə ümid işığı 
ilə yaşamağa çalışırdı.

Əzablı ömür içində yaşayan Kamal əminin gözləri oğul kə-
dərindən dünya işığına həsrət qalmışdı. Bilmirdi ki, bu an büs-
bütün aləm bəyaz çöküntü içində özünü itirmişdi. Bilmirdi ki, 
onun üçün qatı zülmət olan bu dünya, əslində vahiməli dəhşətin 
qara hökmü ilə müdhiş, ağ bir kəfənə bələnmişdi. Saysız el-oba-
nın viranəliyinin, yüzlərlə igidlərin dəhşətli işgəncələrə məruz 
qaldığının, başlarının bədəndən ayrıldğının, saysız qız-gəlinlərin 

ZƏRRƏ  ÜMİD  İŞIĞI
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Tülpanın yaraşıqlı, buğdayı çöhrəsini bu an kədərqarışıq 
zərif bir təbəssüm bürüdü və o, kədərin ağrılı gülümsər işığın-
dan ağır-ağır boylanaraq, ətrafın ağ çöküntüsünə diqqət etdi. 
Bu zaman onun ilahi, mat baxışlarında Azərbaycan xalqının al 
qana boyanmış, parçalanmış ürəyi yaralı quş kimi çırpınaraq 
qurtuluşa can atırdı!.. Onsuz da ağrıyan ürəyi daha da yanıb 
qan ağladı... Uzun illərin həsrəti ilə yanıb köz olmuş bağrın-
dan qopan yandırıcı naləsi ilə o, məsum baxışlarını kədərlə 
Kamal əmiyə çevirdi və:

– Sənin oğlun mütləq qayıdacaq, Kamal əmi! – dedi. – Bütün 
əsirlər qurtulacaq, sənin Beyrəyin də onlarla birlikdə sənin özünə 
qaytarılacaq. Zərrə ümid Sizə böyük xoşbəxtlik bəxş edəcək. 
Sənin bütün arzuların çin olacaq, inşallah! Oğlun Beyrək əsir-
likdən qurtaracaq. O gün olacaq, mütləq olacaq!!! O müqəddəs 
gündə sənin, haqqında eşidib, lakin üzünü görmədiyim və bu yer 
sakinlərinin dəhşətli talelərinin acı təəssübünü çəkən Tülpan qı-
zın da iştirak edəcək.

Tülpan astaca Kamal əmiyə yaxınlaşdı, onun işığa həsrət qa-
lan gözlərinə yumşaq bir sığal çəkdi. Kamal əmi bu doğma nəva-
zişin odunu bütün varlığında hiss etdi və bu hissiyatın alovunun 
istisində qapanmış gözlərini yavaş-yavaş açmağa başladı. Bu za-
man o, heyrət içində donaraq:

– Yox... yox, bu ola bilməz! – deyə, təlaşla dilləndi, – Tülpan 
ilk baxışda heç nə anlaya bilmədi... – Mən... deyəsən, görməyə 
başlayıram... – deyə, Kamal əmi əlavə etdi. Və Tülpanın heyrətli 
baxşıları qarşısında onu heyran-heyran süzməyə başladı. Sonra 
isə qeyri-ixtiyari olaraq, – “Heyrət?!” – deyə, güclə eşidilən bir 
səslə pıçıldadı...

namusunun təhqir olunub ayaqlar altına salındığının, ağbirçək 
nənələrin, anaların, qocaların, ataların olmazın əzablar içində al 
qana boyanıb çırpınmasının şahidi olan və daha görmək iqtidarını 
itirən – kor olan Kamal əmi gözlərinin heç açılmağını da arzu-
lamırdı. Elə bil ki, bu dəhşətləri görməmək üçün kor olmuşdu. 
Lakin bu gün görməsə də, gördüyündən də artıq hər şeyi hiss edir 
və bütün bunları dərindən düşündükcə, dəhşətli qorxular, sarsın-
tılar içində əzab çəkirdi...

İndi də bu müdhiş qaranlıqlar içində duyduğu qəfil hənirtiyə 
dərdli köksünə enmiş başını ağır-ağır qaldıraraq:

– Kimsiz? – deyə soruşdu.
– Xoş gördük, Kamal əmi – deyə Tülpan dilləndi.
– Xoş gördük, bala... Sənsən?..
– Bəli, Kamal əmi, mənəm!..
– Sən buralara necə gəlib çıxmısan? Axı sən buranın saki-

ni deyilsən... Buralar iblislərin qan çanağıdır, uzaqlaş buradan, 
yoxsa bu yerin düşmən sakinləri səni məhv edər. – deyə həyəcan 
içində susdu Kamil əmi...

Tülpan bilmədi nə etsin, dinmək üçün söz gəzdi. Çünki yer 
üzərində doğma-yad iblislərin rəyasət –imperiya eşqi naminə 
törətdikləri qanlı fəlakətlər onu mat qoymuşdu.

– Susma, din... Tülpan! Qoy hər an, hər yerdə sənin üsyan-
kar səsin eşidlsin. Bu amansız zəmanənin dəhşətli tikanlıqlarında 
apardığın mübarizələrin qoy bütün dünyaya səs salsın. Səni mərd 
doğub Sonan! Qoy Ulu Tanrı, oğlumun əsirlikdən qayıtması ilə 
yanaşı, haqqında eşitdiyim, teleradioda səsini dinlədiyim və üzü-
nü görmədiyim Tülpan qızımın ilahi, mələk çöhrəsini də görməyi 
mənə nəsib etsin.
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Haqqı uğruna ümid işığını söndürənin 
Allah qarşısında günahı bağışlanmaz və cəzası böyükdür.

R.Bahar SONAM

Tülpan çaşqın-çaşqın:
– Necə... Siz görürsünüz? – həyəcanla onlan soruşdu.
Kamal əmi:
– Bəli... bəli, bala!.. Mən səni görürəm, yalnız səni... Ətrafda  

ağ çöküntüdən başqa heç nə yoxdur. Lakin bircə sən və bir də 
yanında kimsə var. – Tülpan təəccüb içərisində nə isə hiss etdi... 
– Sənin əlinin odu, atəşi gözlərimə işıq verdi. Aydın olmasa da... 
tor şəkilində mən hər şeyi görməyə başlayıram. – Deməli, Tülpan 
hiss etdiyində yanılmamışdı. – Sənin ilahi çöhrən mənə dumanlıq 
içində ala-toran kimi görünür. Hiss edirəm ki, daha aydın gör-
məyə başlayıram.

Kamal əmi möcüzə ilə açılmaqda olan gözlərindən acı-acı 
yaş axıtmağa başladı: – Mənim ümidim heç vaxt sönməyəcək, 
qızım!.. – dedi, – Sənin odlu möcüzənin gözümə verdiyi işıq, bir 
gün əsirlikdən qurtulub yurdsuz, viranə canıma qayıdan igid oğ-
lumu görməkdə mənə kömək edəcək. Mən, o günü, gözlərimə 
bəxş etdiyin qeyri-adi zərrə – ümid işığı ilə  gözləyirəm!..



R.Bahar SONAM QARABAĞ - Xocalı hekayələri

50 51

Fevralın axırları idi. Dünəndən yağan qarın şaxtası ada-
mı qılınc kimi kəsirdi. Hər tərəfdə matəm hiss olunurdu. Yağı 
düşmən əlində inildəyən, al qanına qəltan olan Xocalı camaatı 
kimsəsiz, köməksiz vəziyyətdə erməni faşistlərinin iti, qanlı cay-
nağında əzab çəkirdi. Bu dəhşəti körpə qəlbinin çırpıntılarında 
hiss edən Hicran gözlərini gecənin vahiməli şaxtasında ağaca 
sarınmış atası Mehmandan çəkə bilmirdi. Düşmənin vəhşicəsinə 
sarıdığı kobud məftillər atasını yaman incidirdi. Qız acı göz yaş-
ları içində hıçqıraraq, onu xilas etməyə çalışırdı. Lakin erməni 
quldurların heç birinin zərrəcə rəhmi yox idi. Hicran bu dəhşət-
lə üz-üzə dayanmışdı. Yenə də hər ehtimala qarşı acı göz yaşları 
içində başçıya yaxınlaşıb onun ayaqlarına qapandı.

– Yalvarıram sizə, buraxın atamı! – deyə fəryad qopardı. – 
Öldürməyin onu, buraxın!.. Buraxın onu!!! 

Hicranın ürək parçalayan naləsi Mehmanın bağrını yandırıb 
köz etdi. Quldurun ayaqlarına döşənib çırpınan körpəsinin bu halı 
onu odsuz-közsüz yandırıb-yaxdı. Uşaq kimi gizli-gizli hıçqırma-
ğa başladı. Çarə gəzdi, tapa bilmədi. Tanrı yaman qoymuşdu, onu 
zalimin əlində... Bu an körpəsinin yalvarışlı imdadı qəlbinin bu 
gizli hıçqırıqlarına qarışdı. Hicranın ürək parçalayan fəryadını 
amansız bir rəhimsizliklə rədd edən erməni qulduru onu təpiklə 
kənara itələyərək:

QANLI   RÖYA
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idi. Şaxta qılınc kimi kəsirdi. Hər tərəf məcburi qaçqınla dolu 
idi. Hara gəldi baş götürüb gedirdilər. Bu an qəfildən atəş səsləri 
eşidilməyə başladı. Camaat yenə qurtuluşa can atdı. Sanki onla-
rın başına göylərdən od yağırdı. Köməksiz, yazıq millət ot kimi 
biçilib yerə sərilirdi. Sağ qalanlar özlərini birtəhər yaxındakı xən-
dəyə atdılar. Bu an Hicranın qucağında kiçik qızı olan anası qəfil 
güllədən torpağa sərildi. Uşaq da zərblə yerə çırpılıb, hərəkətsiz 
qaldı. Nənəsinin fəryadı ətrafı bürüdü. Vahiməli çığır-bağır için-
də əks-səda doğurdu. Al qanına boyanmış saysız meyid içində 
nənəsi övladının üstünə atılıb üz-gözünü cırmağa, saçını yolmağa 
başladı. Altı yaşlı Hicran məsum uşaq dünyasının qarşılaşdığı bu 
qeyri-adi dəhşətlərin tufanında acı göz yaşları içində mat qaldı. 
İnana bilmədi zalimin bu reallığına. Gözləri önündə cərəyan edən 
bu faciələr sanki qanlı bir röya idi...

Düşmənin təhlükəsi sovuşandan sonra onlar Şelli istiqamə-
tinə doğru getməyə başladılar. Bir xeyli getdikdən sonra qarşıda 
Azərbaycan əsgərləri görünməyə başladı...

... Getdikcə hava qaralırdı. Bu an gün batan tərəfdə – üfüqlə-
rin dərinliyində narın bir qızartı hiss olunurdu. Sanki qan çilən-
mişdi...

– Rədd ol, türk küçüyü! – dedi və yoldaşları ilə birlikdə gü-
lüşməyə başladı. 

Hicran sinəsinə dəymiş təpiyin  zərbindən  ağrı içində qov-
rula-qovrula yenə fəryad qoparmağa başladı. Onun ah-naləsi-
nin sədaları altında erməni quldurları nəşəli bir hərəkətlə vəh-
şicəsinə məftillərlə ağaca sarınmış Mehmana doğru irəlilədilər. 
Quldurlardan biri əlindəki qabdan benzini onun ayaqlarına tökdü. 
Bunun nə olduğunu birdən anlayan Hicran yerindən qopub ürək 
parçalayan bir fəryadla özünü atasının üstünə atdı. Balaca, körpə 
əlləri ilə məftilləri dartışdırmağa, onu xilas etməyə çalışdı. Lakin 
erməni qulduru Hicranı kobud əlləri ilə tutub, vəhşicəsinə kənara 
tulladı. Uşaq nəfəsi kəsilmiş halda atılıb qaldı, sonra isə əzab-
lı ağrıların içində qovrula-qovrula atasına doğru boylandı. Artıq 
Mehman dəhşətli alov içində çırpınırdı. Onun bütünlüklə vücudu-
nu bürüyən vahiməli alov Hicranın tükürpədici naləsinə qarışdı: 
“Yox! Yox!!! İlahi, köməyə gəl! Atamı yandırırlar... Ata... ata... 
atacan!!!”

Hicranın acı göz yaşları, dəhşətli fəryadı altında atası məhşər 
içində əbədi olaraq yox oldu. Hicran inana bilmədi bu yoxluğa...

Xeyli sonra erməni quldurların başçısı ona yaxınlaşıb: – “Ge-
də bilərsən”. – deyə ona azad edildiyini bildirdi. 

Hicran bədənindəki dəhşətli ağrılardan əzabla ayağa qalxdı. 
Keyləşmiş halda yeriməyə başladı. Az getməmiş yaralı, körpə bir 
ahu kimi, acı hıçqırıqlar içində sağ çiyni üzərindən geri – atasına 
doğru boylandı. O isə, artıq yox idi. Yerində köz, kül qalmışdı...

Bu dəhşətli yerdən uzaqlaşandan sonra Hicran təsadüfən 
əzizləri ilə qarşılaşdı. Yaman sevindirdi onları Hicranın gəlişi. 
Bir söz sormadan yollarına davam etdilər. Hava yaman soyuq 
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Gecə ağır-ağır yağan qar uzun müddət idi ki, kəsilmək bil-
mirdi. Getdikcə tündləşən şaxta qılınc kəsərindən də güclü hiss 
olunurdu. Zülmətin yalquzaq kimi ulayan tufanında heybətli 
bayquşun aramsız eşidilən vahiməli səsi sanki qiyamətin dəh-
şətli varlığından soraq verirdi. Qiyamətin yandırıcı, didib-par-
çalayıcı vəhşi caynaqlarında günahsız insanlar zərrə qurtuluş 
gəzirdilər. Lakin, qara zindanın daş hasarları bu müqəddəs istiq-
lala qarşı əridilməsi, parçalanması mümkün olmayan keçilməz 
sipər çəkmişdi.

Müdhiş məhbəsdə olduqları günlərin sayını itirən məzlum 
kölələr hansı işkəncələrə məruz qalmadıqlarını təsəvvürlərinə 
belə gətirə bilmirdilər. Çörək, su həsrəti ilə gözlərini zərrə ümid 
işartısı ilə qapıya dikirdilər. Zindanın daş qapısının nə vaxt açıl-
mağını  min  bir  əzab içində səbirsizliklə gözləyirdilər. Lakin 
qapını açıb içəri girənlər nə su gətirirdi, nə də çörək... Onlar bu 
müdhiş gecələrin bağrında gəlişləri ilə həmişə dəhşət, işkəncə gə-
tirirdilər. Onları vəhşicəsinə təpikləməyə, döyməyə, qol-qabırğa-
larını sındırmağa, qız-gəlinlərin qeyrətini, namusunu, ləyaqətini 
alçaltmağa gəlirdi bu kabuslar... 

On gündən sonra hər əsirə 70 qram çörək, hər üç nəfərə isə bir 
stəkan su verdilər. Və aradan az müddət ötməmiş gecə saat 2-də, 
3-də qapı yenidən açıldı. Erməni quldurları sərxoş halda içəri 

SU...  SU...



R.Bahar SONAM QARABAĞ - Xocalı hekayələri

56 57

Düşməndən heç zaman su istəmə, istəsən peşman olacaqsan.

R.Bahar SONAM

təpildilər. Əxlaqsız söyüşlərlə onları təhqir edərək yenidən döy-
məyə başladılar, yorulandan sonra zindanı tərk etdilər. Döyülərək 
soyuq asfaltın üstünə atılmış günahsız azərbaycanlı əsirlər zül-
mün caynağında çarəsiz halda inildəyə-inildəyə qaldılar. Soyuq 
dustaqxananın sınıq pəncərəsindən içəri vıyıldayan küləyin soyu-
ğunda bu bədbəxt talesizlər dəhşətlə qıvrılırdılar.

... Xeyli əvvəl əsir tutulub buraya salınan və əzab içində çır-
pınan Alı kişi bir içim su üçün fəryad edirdi. Gecənin bir aləmi 
halı daha da pisləşdi. Arif güclə sürünə-sürünə qapıya yaxınlaşdı. 
Bir az su verməyi qapıçıdan xahiş etdi.

– Ara, ölümüna xahişa gəlmisan? – deyə qapıçı Arkadi 
xırıldadı.

– Axı, o, can verir sudan ötrü...
– Ha... Ha... Ha... – qapıçının şit, kinayəli hırıltısı eşidildi. 

Və qəfil də susaraq: – Ara, o san dediyin “yekə sözlari” vaxtında  
rahbarlarınızdan xahış eda bilardınız. İndi isa daha gecdır...

– Axı, heç olmasa bir dəqiqəliyə insafa gəlin... Qorxun 
Allahdan!

– Aclaf, bir daha sasını eşitsam, galib sani gülla ila parça-par-
ça edacayam. Siza göra man güllalanmaliyam?..

Arif daha dinmədi. Solğunlaşmış baxışlarını ümidsiz-ümid-
siz əzab içində çırpınan əsirlərin dözülməz halında gəzdirərək, 
sonra isə, soyuq asfaltın üstündə atılıb can verən Alı kişiyə dikdi. 
Heysiz addımlarla ona yaxınlaşdı və zülmün çarəsiz əzabı içində 
can verən bu qarabağlı qocanın qara baxtlı ölümü qarşısında diz 
çökdü. Arifin sonsuz dəhşətlərin şahidi olan gözləri önündə Alı 
kişi “Su!.. Su!..” deyə ölümün qara uçurumunda yox oldu...
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1993-cü ilin mart ayının axırları – Kəlbəcərin işğal altına düş-
mək təhlükəsinin yaxınlaşdığı günlərdən biri idi. Komandanlıq 
xəbər tutdu ki, ermənilər Tərlanı diri tutmaq üçün plan hazırlayıb. 
Hətta başına külli miqdarda pul ayırmışlar.

Tərlan ermənilərin belə planlarının çoxunu alt-üst edib, xeyli 
ziyan vurmuşdu. Odur ki, onu diri tutub işkəncə vermək istəyir-
dilər.

Aprelin 2-si idi. Artıq Kəlbəcər düşmən əlinə keçir, əhali ra-
yonu tərk edirdi. Döyüşçülər “Maraluçan” da idi. Mövqelərini 
burada möhkəmlətmək istəyirdilər.

“Qaraqaya” dan Kəlbəcəri od-alova bürüyən düşmən bura-
dakı mövqelərimizi də atəşə tuturdu. Hava qaralmışdı. Düşmənin 
qrad və toplarından atılan mərmilərin alovu qaranlığın bağrını 
sanki bir ildırım tək yarıb keçirdi. Bu zaman birdən kimsə dedi 
ki, Tərlan qaldı Kəlbəcərdə – özü də yaralı idi. 

Xüsusi tapşırıqla rayonun mərkəzinə girən kəşfiyyat qru-
punun rəisi Tərlan şəhərin lal sükutundan şübhələnsə də, əmri 
icra etməyə tələsirdi. Qonaq evinin yanında sürücünün diqqə-
tini Keştsk tərəfdə dayanmış 15-20 düşmən əsgərinə cəlb etdi. 
Onların zirehli geyim və dəbilqələrindən anladı ki, şəhər düşmən 
əlindədir. Nə etməli, bu da tale idi... və taleyin verdiyi son 

QURTULUŞ
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Stadionun altındakı torpaq yola çıxıb, üzü çaya tərəf irə-
liləməyə başladı. Onu yenə izləyirdilər...

Çayın suyu bulanmışdı və Tərlanı elə bu xilas edəcəkdi...
O, heç nə fikirləşmədən özünü çaya atdı. Və daşlara çırpı-

la-çırpıla, suyun üzü ilə xeyli uzaqlaşa bildi...
Sahildəydi... Uzaqda dayanmış hərbçiləri görəndə sonuncu 

qumbaranı atışa hazırladı... Onları düşmən bilmişdi. Lakin bu za-
man Tərlanı adı ilə çağırdılar və o, bildi ki, özümüzünkülərdi.

Ölümdən... ölümdən də betər olan əsirlikdən xilas olmuş kəş-
fiyyat dəstəsinin rəisi, mayor Tərlan Azərini təcili olaraq qospi-
tala çatdırdılar.

imkandan da düşməni məhv etmək üçün istifadə etməyi qərara 
aldı.

Tərlan sürücü Kərimə son göstərişlərini verdi: –”Maşının 
mühərrikini söndürüb, iki dəqiqə gözləməyi, o yaxınlaşan kimi, 
mühərriki işə salıb, aradan çıxmağı...” Əgər minə bilməsə, lən-
giməməyi tapşırdı. Sonra isə: “Minə bilməsəm, avtomatımı yerə 
tullayarsan!” – deyə əlavə olaraq ona bildirdi.

... Foyedə bir qrup zabit yeyib-içirdi. Tərlan qumbaranı atışa 
hazırlayıb, onlara yaxınlaşdı. Zabitlər –əksəriyyəti rus idi – onu 
da bu qələbə şərəfinə badə qaldırmaq üçün süfrəyə dəvət etdilər: 
– ”Mı etix tyurkov nakazali. Otmeçay i tı, starik” – kəlmələr sona 
çatınca Tərlan qumbaranı onlara tərəf tullayıb maşına sarı qaçma-
ğa başladı.

Şlaqbaumun yanınacan onlara bir güllə belə atılmadı.
İşıq idarəsinin yanında – sol tərəfdən və qarşıdan onları gül-

ləyə tutdular. Müdafiə məqsədilə Tərlan bir neçə güllə atdı.
Ölümlə-əsirlik, ölümlə-olum arasından irəliləyən maşının 

sürəti getdikcə azaldı. Güman ki, güllələr şinləri sıradan çıxar-
mışdı.

...Qarşıdakı daş hasar Tərlanın diqqətindən yayınmadı. 
Ayağından yaralansa da (İcra Hakimiyyətinin binasında atdı-
ğı qumbaranın qəlpələrindən biri dəymişdi), ağrılarını unudub, 
çətinliklə də olsa hasarı aşdı. Düşmənlər onu gülləyə tutdular. 
Evlərin arası ilə keçib uzaqlaşmaq istədi. Qumbaralardan birini 
onu izləyən qrupa tərəf, birini isə ot tayasına ataraq, qara tüstünün 
içindən keçib gözdən itməyə çalışdı.
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Sübh erkən payızın soyuğu, çiskin və dumanı sanki bütün 
dünyanı bürümüşdü. Saat hələ 7-yə 10 dəqiqə işləyirdi. Yatağında 
qarşı pəncərənin yarı çəkili pərdəsinin kənarından bu cansıxıcı 
mənzərəni seyr edən Həmzə ayağa qalxmaq fikrindən daşınsa da, 
tez də düşündüyünün əksinə hərəkət etməyə məcbur oldu. Və cəld 
yerindən duraraq, geyinməyə başladı. Dilinə heç nə vurmadan 
tələskən addımlarla aşağı endi. Aradan heç 5-10 dəqiqə ötməmiş 
qarajın nəhəng, dəmir qapılarını laybalay açıb, “06” markalı ağ 
jiquli maşınını bayıra çıxartdı və sürüb məlum istiqamətə doğru 
getdi...

Həmzə “Azərbaycan – İran dostluğu cəmiyyəti”nin binası 
önündə, münasib bir yerdə maşını saxlayıb motoru söndürdü, 
qapını astaca açıb aşağı düşdü, həris baxışlarını ani olaraq mə-
nalı-mənalı ətrafına dolandırdı. İçəri daxil olanda həmişəki kimi 
onu ilk qarşılayan süpürgəçi Yetər arvad  oldu.

– Salam, ay Yetər xala!
– Sabahın xeyir olsun, oğlum! – Yetər arvad da eyni səmi-

miyyətlə ona cavab verdi.
– Hələ gələn yoxdur?..
– Yox, ay oğul!..

YENƏ  ÖZÜMÜZƏ  QAYIDACAQ...
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Səməd büzülmüş halda, başının hərəkəti ilə qeyri-ixtiyari: 
“– Bəli!” – desə də, kimin tox, kimin ac olmasını anlaya 

bilmədi.
Saat 8-ə qalmış cəmiyyətin qarşısında xarici markalı, boz 

rəngli bir maşın dayandı. İçindən dörd nəfər düşdü. Gəlişlərindən 
xəbər tutan Həmzə çevik addımlarla aşağı enib onları qarşıladı. 
Səmimi görüşdən sonra “qonaq dostlar” içəri dəvət olundular. Və 
dərhal stola çay süfrəsi salındı. Otağa daha iki nəfər daxil oldu. 
Onlar Həmzənin yaxın adamları idi. Aradan az ötməmiş məlum 
məqsəd ətrafında müzakirə başlandı. İlk sözə Həmzə başladı.

– Demək, yoldaşlar, məqsədimizin müzakirəsinə başlamağı 
münasib bilirəm. Biz bu gün sizə, yəni İran vətəndaşlarına – Əli, 
Zəbi, Tofiq və Şeyda cənablarına 50 min ABŞ dolları məbləğində 
dəmir vermək üçün müqavilə imzalayacağıq. Bu sənəd qüvvəyə 
minəndən sonra on gündən gec olmayaraq, mal Azərbaycan sər-
həddindən İrana adlamalıdır. Bu barədə siz də fikir və təklifləri-
nizi bildirə bilərsiniz.

Bu an qara, çal saqqallı, şişman bədənli ağayi Tofiq əlləri-
ni daraqlayıb nə haqdasa düşünərək, sonra fikrini şərh etməyə 
başladı:

– Həmzə cənabın konkret etirafı qarşılıqlı dostluğumuzun 
ali məqsədini çox aydın diqqətə çatdırdı. Davamını isə mən qı-
saca olaraq demək istəyirəm. – bir qədər susub, sonra – Demək 
belə... müqavilə imzalanandan sonra, 50 faiz pulu indi verəcə-
yik, 50 faizini isə malı tam təhvil aldıqdan sonra. – söylədi. – 
Ağayi Tofiq yenə ani sükuta dalaraq, sonra fikrini davam etdir-
di: – Rəyinizi bilmək çox xoş olar. – deyə, sual dolu nəzərlərini 
onlarda gəzdirdi. 

Həmzə kabinetinin dəmir qapısına yaxınlaşıb, boz rəngli 
plaşının cibindən bir dəstə açar çıxartdı. Və bu zaman sanki hər 
yan kilsənin sübh zənglərinin heybətli sədalarına qərq oldu. Elə 
bil bu açar cingiltisi hansısa sirli bir məqsədin, gizli niyyətin 
başlanğıcından haray çəkdi... Həmzə yaraşıqlı kabinetinə daxil 
olub, məxmər xalı üstünə qədəm basanda, nədənsə yenə qey-
ri-ixtiyari nəzərlərini ətrafında dolandırdı. Sonra isə düşüncəli 
halda vəzifə stoluna yaxınlaşıb özünü yumşaq kreslosuna yıx-
dı. Ani olaraq gözlərini qapadı. Xəyalında əldə etdiyi şansdan 
yaxın gələcəkdəki gözəl, firavan həyatı canlandı. Bu an kimsə 
dəmir qapını açıb möhkəm çırpdı. Gələn Səməd idi. Astaca içəri 
girib, salam verdi.

– Sabahınız xeyir, Həmzə müəllim!
– Yüz dəfə demişəm ki, qapını asta örtün, bu yatan camaatı 

səksəndirməyin! – deyə Həmzə salamı almamış, sakit bir səmi-
miyyətlə deyindi. Və sonra: “Əleyküm-səlam!” – dedi, – Bir az-
dan-saat 8-də, bura iki gün bundan əvvəl görüşdüyümüz dostlar 
gələcəklər. Dünən zəng ediblər. Məqsədləri ətrafında müzakirə 
olacaq. Göz-qulaqda olun. Bu gün mən zanitəm. Kənar adam 
həndəvərlərə dolanmamalıdır.

– Oldu! – deyə, Səməd məsum bir görkəmlə əmrə müntəzir 
dayandı və sonra nədənsə tərəddüdlə:

– Həmzə müəllim... onlar... yəqin ki, tox niyyətli adamlardır?!
– Hı... Səməd, unutma ki, biz aclarla dostluğu öz ləyaqətimizə 

məqbul saya bilmərik! – Həmzə kinayəli baxışlarla ani olaraq onu 
süzdü və: – Aydındı? – deyə bir daha fikrini başa düşüb-düşmədi-
yini yoxlamaq istədi. 
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Araya dərin sükut çökdü. Baxışlardan aydın hiss olundu 
ki, 2-ci tərəf razı deyildir. Bütün məsələlərdə arif olan Həmzə 
“oyun”un baş tutmayacağından qorxaraq, qəti bildirdi:

– Yaxşı, qoy elə qiymət köhnə vəziyyətdə qalsın. Yəni, kiloq-
ramı bir “Nizami”yə olsun.

Bu an ağayi Tofiq təəccüblə:
– Necə?.. Necə yəni, bir Nizami? – soruşdu.
Onun qəribə sualından heyrətlənən Kamil də:
– Yəni, Nizami Gəncəvi də... – deyə kəkələdi.
Lap axır stulda oturan Səməd dilləndi:
– Ağayi Tofiq, yəni 500 manat!
– Aha, belə deyin də!.. – o, şəvə saqqalına sirli, mənalı bir 

təbəssümlə sığal çəkdi!
Aradan xeyli ötmüşdü. Müzakirə olunan məqsədin ətrafında 

bir sıra əlavə fikirlər də söylənəndən sonra ümumi rəyə gəlindi və 
müqavilə imzalandı.

Düz yeddi gün ötəndən sonra artıq 50 min dollarlıq mal 
Astara sərhəddində lövbər salmışdı. Malın çəkisinin düzgünlüyü 
yoxlandı və 50 min dollar ödəndi. Tərəflər səmimi surətdə vida-
laşıb ayrıldılar.

Yolasalma mərasimində Həmzənin dəstəsindən olan Səməd 
qeyri-ixtiyari iranlıların birindən soruşdu:

– Bağışlayın, siz bu dəmirləri nə edəcəksiniz?
İranlı təəccüblə:
– Boyy, məyər bunu vaxtikən sormayıbsız? Və sizə də dema-

yiblər?
– Yox...e... bəlkə də deyiblər, mən anlamamışam. – və tez də 

ağlına gələn fikrini açıqladı – Yəqin ki, tava, tas, aftafa, ləyən, nə 
bilim teşt, bir sözlə, məişət şeyləri?!

Bu an Zəbi:
– Təbii ki, bütün müqavilələr, əsasən, belə həyata keçirilir. – dedi.
– Deməli, ümumi rəy birdir?! – deyə Həmzə, əsasən fikrini 

tamamladı.
Həmzənin adamlarından olan Kamil:
– Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, – deyə söhbətə müdaxilə etdi.  – 

Müqaviləyə imza atmazdan əvvəl, gərək biz qiymət, çəki məsələ-
sini də dəqiq həll edək.

Ağayi Tofiq:
– Əlbəttə, biz onu keçən-ilk görüşümüzdə atüstü müzakirə 

etdik. Əgər fikir dəyişibsə, bir daha müzakirəyə qoya bilərik.
Həmzə dedi:
– Bəli, biz keçən görüşdə bu barədə qısaca söhbət etdik.
– Kiloqramını 500 manatdan danışmışdıq. – deyə, ağayi 

Tofiq bildirdi.
– Bilirsiz?..  Bu, bizə çox çətin başa gəlir. 1000 manatdan da-

nışsaq, yəqin  Sizin üçün də qənaətbəxş olar, – Həmzə fikrindəki 
dəyişikliyi açıqladı.

– Siz nə danışırsız, canım? Mənim yolda-filanda xərclərim 
kalandı. Yox, biz bu qiymətə razı ola bilmərik, – deyə, “dostar-
lar”ın baş komandanı ağayi Tofiq qəti etiraz etdi.

Kamil:
– Ağayi Tofiq, siz bilirsiz ki, biz də onları necə çətinliklə 

əldə edirik. 50 min dollarlıq dəmiri toplamaq üçün qapı-qapı 
müxtəlif zavod və fabrikləri gəzirik, danışıqlar aparırıq. Qiymət 
müzakirələrində isə belə fikirlərlə qarşılaşırıq. İndi biz, ola bil-
sin ki, sizin qoyduğunuz qiymətdə ilişib qalaq. Nəticədə də bir 
şey çıxmaya.
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Xalqın malını satan, sovuranın heç bir əxlaq norması yoxdur. 

R.Bahar SONAM

İranlını şit bir gülmək tutdu. – Sanin başuva hava gəlib, nədi?
Səməd heç nə anlamayıb mat-mat:
– Ola bilər! – deyə yenə sual dolu baxışlarını ondan çəkmədi.
– Ay adam, biz bunları siz deyan şeyləra sarf etsək, onda heç 

dilənçi payı da əldə edə bilmərux. Biz bu qiymatli malı yalnız 
ordu ehtiyatı üçün qiymətli klientə danışmışuq.

Səməd eyni təəccüblə:
– Maraqlıdır, kimdir onlar? – deyə soruşdu.
– Onlar?.. – deyə nədənsə iranlı əvvəl tərəddüd etdi. Sonra 

isə ətrafına sirli bir diqqət edib pıçıltı ilə: “Onlar ermənilərdir!..” 
– dedi.

Bu zaman Səmədi sanki ildırım vurdu, yerində daşa dönüb 
qaldı. İran farsı bu halı görüb vəziyyətdən qurtarmaq üçün dil-dil 
ötməyə başladı.

– Qardaşum, bilirsan na var?! Əyar siz na qadər damir topla-
sanuz, o qadər də çox yuksalarsuz – pulunuz olar... Varlanarsuz 
da... Siz “satmağuvuzu davam etdirun!..”

Artıq bu sözləri  Səməd sanki eşitmirdi. Lakin iranlı “qarda-
şının” ağzının əcaib halda açılıb örtülməsindən hiss edirdi ki, bu 
bədbəxt nə isə üyüdür. Və bu an o, qeyri-ixtiyari pıçıldadı:

– Deməli, yenə özümüzə qayıdacaq?!
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Fevralın 5-i idi. Azərbaycan Dövlət Texniki  Universitetində  
növbəti imtahanı müvəffəqiyyətlə verən Əlləzin qayğılı baxışla-
rında  daxili bir rahatlıqla yanaşı, eyni zamanda, sanki gizli bir 
narahatçılıq da hiss olunurdu. Nədənsə, bu gün ona çox qəribə 
görünürdü...

Həmişə  hər bir məsuliyyətli sınaqdan qələbə ilə çıxanda hə-
min anların yaşantıları ona qeyri-adi təsir bağışlayırdı. Sanki icra 
etdiyi bir sınağın müvəffəqiyyətini tam bitirməmiş, növbəti bir 
qeyrisinin astanasına qədəm basırdı. Bioqrafiyası, xarakteri ona 
bəlli olmayan müdhiş bir sınaq...

Ruhən döyüşkən, mərd olan Əlləz Rəhimov  Nizami RPİ post 
– patrul xidməti rotasının əməkdaşı, polis starşinası idi.

Azərbaycanın müqəddəs torpaqlarının yadelli işğalçılarından 
müdafiəsi uğrunda bütün döyüşlərə mərdliklə sinə gərən, 30-a 
yaxın yaşı olan bu qorxmaz oğlan xüsusilə Füzulinin, Ağdamın 
döyüş bölgələrində rəşadətlər göstərmişdi.

Atəşkəs elan olunandan  bu igidin də doğmaları hədsiz  bir 
sevinclə Allaha şükür etdilər ki, o, qanlı vuruş meydanından 
sağ-salamat çıxdı.

Əlləz işləyə-işləyə həm də oxuyurdu. Böyük arzuları vardı 
qəlbində. Qazandığı növbəti naliyyətlər sayəsində həyatın daha 

QƏHRƏMANLIĞIN  ACI  QİSMƏTİ
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Polis həmkarları hadisə yerinə çatanda artıq iş-işdən keçmiş-
di. Əlləz... yox idi. Sanki cinayətkarlar da qeybə çəkilmişdilər.

Bu məlum ələmin odlu nəfəsi bütün Qazax göylərini yandırıb 
köz edəndə, onun bağrından qırıq-qırıq tökülən qəlpələrin hər biri 
Əlləz həsrətlilərinin arzu dolu sinəsinə nəhayətsiz bir dağ oldu: 
İçin-için Vurğun eli, Vurğun çeşmələri acı-acı hıçqırdı, göz yaş-
larını leysan tökdü... qəlbi çilik-çilik olan bir ananın, divanə saçlı 
bacıların min-min könül sökən yanar haraylarında...

Sanki bütün bəşər diz çökdü Əlləz adlı bir igid adından Yer 
üzünün bütün şəhidlərinin çalın-çarpaz dağlı matəmi – yoxluğu 
önündə...

Bir qadının canilər tərəfindən oğurlanmış kiçik varı ucbatın-
dan bir dünya boyda zinətini itirdi qənirsiz bir gözəl!..

Sən demə, Əlləz adlı – hədsiz qiymətli bir zinət vüsal həsrətli 
bir qənirsiz  gözəlin deyil, qeyrisinin həyatı naminə etdiyi qəhrə-
manlığın acı qisməti imiş...

yüksək pilləsini tutmaqla xalqı üçün daha əhəmiyyətli işlər gör-
mək niyyətində idi.

... Axşam qaş qaralanda Əlləz yolunu ərzaq mağazasından 
saldı. Saat təxminən 7-8 arası olardı. O içəri keçəndə salonda 
bərk qalmaqal düşdüyünü gördü. Fövqəladə nə isə baş verdiyini 
dərhal anladı. Ətrafına nəzər salanda 8-9 yaşlı bir oğlan uşağının 
ağladığını görüb ona yaxınlaşdı və təmkinlə soruşdu:

– Qağa, niyə ağlayırsan, nə olub?..
– Anamı yıxıb, çantasını götürüb qaçdılar. – deyə oğlan gör-

düklərini zarıya-zarıya etiraf etdi.
Ətraf mühitdə – insanlarda qəribə bir çaşqınlıq yaranmışdı. 

Bu çaşqın mühit içindən qopub Əlləzin məlum istiqamətə götü-
rülməsi bir oldu. Cəld soyğunçuları haqlayıb, qırğı kimi onların 
başlarının üstünü aldı.

Onlar üç nəfər idilər. Əlləz birini haqlayıb yerə çırpdı. 
Əlbəyaxa oldular. Qüvvələr bərabər olmasa da Əlləz özünə çox 
arxayın idi, çünki bu ilk cani deyildi ki, tuturdu. Amma onlar üç 
nəfər idilər, Əlləz tək...

Əlləz oğlanlardan birinin qollarını burub bağlamaq istəyirdi 
ki, o biri ikisi də ona hücum etdi.

Polis işçisi ilə yalın əllə bacara bilmədiklərini görən canilər 
silaha əl atdılar. Bıçağın ilk zərbəsinin küt ağrısını Əlləz dərhal 
hiss etsə də, amma bunun mahiyyətinə varmayıb onların müqa-
vimətini qırmağa çalışaraq vəzifə və hər şeydən öncə insani bor-
cunu yerinə yetirməyə çalışırdı. Lakin 8-ci bıçaq zərbəsi Əlləzin 
çətin və məsliyyətli sınaq meydanına əbədi olaraq qara nöqtə 
qoydu.
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Neçə gün idi ki, aramsız ağır-ağır yağan qar hələ də kə-
silməmişdi. Bir metrə yaxın qalınlaşmış və buz örtüyə bürünmüş-
dü. Zülmət gecənin bağrına tədriclə bəyaz bir nur çilənirdi. Tül 
örpəyə bənzər bu bürüncəy sanki ölçüyə-biçiyə gəlinməz qeyri-a-
di bir kəfən biçimi idi. Sahibsizliyi nəfəs-nəfəsə bürüyüb bağrına 
çəkirdi. Zülmət gecə mat-aciz qalmışdı – bu heyrətamiz biçim 
önündə...

Bəyaz  tül örpəy - kəfən zülmətin bağrını boğmağı bacardığı 
bir halda, lakin getdikcə daha qabarıq nəzərə çarpmağa başlayan 
qeyri-adi rəng çalarlarını itirməyə gücü çatmırdı. Əksinə onlar 
getdikcə daha tükürpədici bir şəkildə üzə çıxaraq alışmağa başla-
yırdı. Sanki, nəinki milyon-milyon, hətta milyardlarla alov saçan 
viranə “qərəfillər” Kətiyin, Dəhrazın, Xocalı – Əskəran nəfəsi-
nini buz örtüyə bürünmüş qarlı bağrına paralanıb pərən-pərən 
səpələnmişdi... Nəinki bir qat, hətta saysız kəfən qatı da olsa, 
belə, al çöhrəli “qərənfillərin” viran dünyasını gizləyə bilməz!  
Bu, heç cürə mümkün deyil.

Mümkün deyil!
Bu qeyri-adi, bağrı qan gecənin matəm ruhunu həzin-həzin, 

qopuq-qopuq bir acı ağı oxşayırdı...

QƏTL
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Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilana qara möhür çoxdan vuru-
lub. Hətta... – fikrini nədənsə, tamamlamaqdan ehtiyat etdi, gizli 
qəsbkar Vladik... – Hə... – dedi – hanı sizin o lider sahibləriniz 
ki, “mənəm-mənəm” deyə meydanlar sulayırdı?! Hanı?.. Hanı, 
Topxana harayı ilə göbələk kimi dəlmə-deşiklərdən ürcah olan,  
lakin, eyni zamanda, öz sirli mənafeyi üçün yalandan çığır-bağır 
salan “qəhrəman”larınız?.. Keçi kimi atdanıb dağa-daşa haray sa-
lannarınız?.. Hanı?.. Çağırın gəlsin bu meydana... Bu sitəm, qan 
meydanına!.. Cavab versin!

– Sən, məkrli düşmən... qan burulğanında boğulacaqsan! 
– yerbə-yerdən səslənən bu səslərin cəsarətindən heyrətlənən 
Vladik dişlərini bir-birinə sıxıb:

– Axx! Tak! – deyə qəfil olaraq bir nəfəsdə avtomatından 
bir daraq işlətdi. Alov saçan güllə yağışında günahsız insanlar 
al-qanlarına boyandılar...  Bu  “qanlı məclisi” kinayəli bir qəzəb-
lə diqqətlə süzən cinayətkar, cəllad Vladik dərhal oranı tərk etdi. 
Sağ qalanlar isə olan-qalan əzizlərinin, yaxınlarının bu nəhayət-
siz” ələminə, vayına sinə döydülər, saçını yoldular...

İkinci gün idi ki, olmazın təhqirinə, əzabına dözən ağbiçəy 
nənələr, analar, gənc qız-gəlinlər, körpələr, qocalar, nər-nər igid-
lər indi al-qanları içində çırpınırdılar...

İlahi, Zalimin sitəmi necə də “dadlı” imiş...
Üçüncü gün – 28 fevralın yeni, tamamilə qeyri-adi, heyrəta-

miz bir yazısı cızılmağa başladı...
Balasanyan Vladik amansız cəllad kimi yenə öz iblis qa-

nadlarını əsirlərin ölgünləşmiş vucudları üzərində yelpiyləyirdi. 
Dişi canavar südü əmmiş bu yırtıcı, dağıdıcı, parçalayıcı, çirkin 

... Əskəran türməsinə rezin dubinka zərbəsi altında heyvan 
sürüsü kimi doldurulan Azərbaycanın Xocalı sakinləri dinc taley-
lərinə məcburi, gizli, qəfil yazılmış bu dəhşətli qara günləri qarşı-
sında susaraq baş əymişdilər. Nə gələrdi əllərindən? Hamı yarım-
çıq can üstündə idi. Hər bir ailədən üçü, dördü, beşi, hətta səkkiz 
ailənin hamısı birlikdə erməni qəsbkarları tərəfində qəddarcasına 
qətlə yetirilmişdi. Bağrıqan Kətiy, Dəhraz meşəsi, Qarqaya qan-
lı göz yaşı axıdırdı – kökslərinə pərən-pərən düşüb al-qanlarına 
xırman olan “qərəfil” talesizlərinin viranəliyinə... Qarqar çayının 
acı iniltisinin odu, atəşi ağlar gecənin sərt ayazında bağrının buz 
örtüyünü əridib yox etmişdi...

Əsgəran türməsinə gətirilən azərbaycanlı əsirlərə əsas divanı 
Balasanyan Vladik Mixayloviç qururdu. O, Əsgəran rayon Xalq 
Cəbhəsinin sədri idi. Azərbaycanın dilbər guşəsi Xocalıya olma-
zın qəddarlığını etmişdi.

Bu gün ikinci gün idi ki, götürdüyü əsirlərə amansız sitəmini 
davam etdirirdi, Balasanyan Vladik Mixayloviç... Allah deyilən 
müqəddəs məvhumu belə unutmuşdu, gizli qatil!...

Ürəyi qan-qan deyə çırpınırdı...
“Tarix... tarix gərək ilham almalıdır, Balasanyan Vladik kimi 

bir oğulun gücündən, qüdrətindən!... Çağırın o, qeyri-adi istedada 
malik olan salnaməçi gəlsin bu qanlı məclisə – tarixini yazsın!” – 
Vladik qıyqacı nəzərlərini əsirlərin üzündə həris-həris dolandırıb:

– Hələ bu, ikinci qələbə kəşfimizdir bizim...  20 yanvar – 
əsrin faciəsinin teleserialları davam edcəkdir... Bəli, Xocalı ge-
nosidi bizim, Azərbaycanın qanlı tarixinə yazdığımız növbəti 
qələbəmizdir. 20-yanvarın davam edən seriyalıdır. Hələ ki davam 
edəcəkdir bu serial–xronika... Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, 
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Vüqarın eşqi qarışıq əbədi əfsanələrə döndərəcəyəm...
Qəsbkar, cəllad Vladik çirkin ehtiraslı nəzərlərini Əfsanədən 

çəkmədən sakitcə geri çəkildi. İşarəsinə həssas iki nəfər qana su-
suyan irəli gəlib zor gücü ilə körpəni Əfsanədən qopardı. Bu za-
man dəli bir haray qopdu qarabağlı dilbərdən... Sanki Rahimin, 
Arifin hələ də soyumayan cəsədlərindən qopan ruhları da haray 
çəkdi bu qeyri adi ələm önündə... Təlatümə gələn əsirlərin yanğı-
sına bir dünya sitəm ələndi...

Yırtıcı Vladik məsum görpəni anasından vəhşicəsinə qopar-
maqla, sanki Məkkə ziyarət evinin bünövrəsindən bir qızıl daş 
qopardı...

Əsirlərin olduğu otağla üz-üzə yerləşən ikinci kameranın 
nəhəng dəmir qapılaran qışqırıq-harayla açılaraq dərin bir sükuta 
batdı. Sanki bu günahsız qapılar qeyri-ixtiyari açıldıqlarına görə 
əzab çəkirdi, qan ağlayırdılar. Tikilişlərinə, quruluşlarına, ümu-
miyyətlə günahsızlar üçün yaranışlarına görə xəcalət çəkib için- 
için göynəyirdilər...

Yalnız bədbəxtlik üçün tikilib ucaldılmış məhbəslərin giriş as-
tanalarına da qurulduqları üçün, sanki bu gün, xüsusi ilə acı bir fər-
yad qarşısında iblis yaranışına lənət yağdırıb hayqırırdı qapılar....

Çünki bu gün qapılar məcburi olaraq, talesiz anasının onsuz 
da dərdli olan bağrından zor gücünə qoparılan yaşyarımlıq sü-
dəmər bir körpənin üzünə açılırdı...

Yarəbb!!! Sənin xəlq etdiyin insan gör necə bir formalı vəh-
şiliyə əl atır?! Zor gücünə anasından qoparılan südəmər görpəni 
tək-tənha, xüsusi kameraya saldırır!.. Ana saysız əsirlərlə bir ka-
merada, körpə isə tək-tənha başqa kamerada... Üz-üzə olan dəmir 
qarmaqların amansız, keçilməz sərhəddində divanə, dəli haraylı 

ehtiras lı varlıq qan çanağına dönmüş cinayətkar gözləri qarşısın-
dakı bu qan məclisindən nəşələndikcə doya bilmirdi.

– Kəsin səsinizi, sahibsizlər!.. Bəsdir zırıldadınız...
Əzizlərinin meyidləri üzərində acı-acı ağı deyib inildəyən 

xocalılar sanki heç nə hiss etmədilər. Bu zaman qəsbkar Vladikin 
avtomatından qəfil atəş açması hamını səksəndirən kimi oldu. 
Ani olaraq lal bir sükuta qərq oldu bu qanlı məclis...

Daş səssizlik içində Vladik qucağında yaşyarımlıq körpəsi 
olan 21 yaşlı Əfsanəyə doğru addım atdı. Hamı nə isə başa düşdü. 
Yazıq, məsum dilbər körpəsini qoynuna daha bərk sıxaraq geri 
can atdı. Lakin bu zaman onun sağında solunda Rahimlə yaralı 
Arif sanki keçilməz bir səngər qurdu. Onların qoşalaşmış güc-
lü çinyinləri üzərindən Əfsanənin yalnız başı göründü. Körpə isə 
tamamilə görünməz oldu. Lakin, bu qeyri-adi mühafizə mənasız 
idi... Uzun illər Azərbaycan çörəyi yeyib harınlaşan gizli qatil 
Vladik müqaviməti çox asanlıqla məhv etdi. Avtomatdan yağan 
odlu atəş Azərbaycanın hər iki qeyrətli oğlunu günahsız qanlarına 
qəltan etdi. Bir anın içində yenə aləm bir-birinə dəydi. Təkrarən 
boş yerə açılan atəş isə nisbətən əsirləri sakitləşdirmiş oldu. Bu 
nisbi, yandırıcı sakitliyin yanar nəfəsində qatil ağır bir yerişlə gə-
lib düz Əfsanənin qarşısında durdu.

– Hə... – dedi – nəhayət məqam yetişdi... – həris baxışlarını 
ondan çəkməyərək ani düşüncəyə daldı və sonra isə, az ötmüş 
fikrini davam etdirməyə başladı: – Sən... düz 5 ildir ki, mənə əzab 
verdin! 88-ci ildən üzü bəri belə bir fürsəti arzu edirdim. Axır 
ki, yetişdim bu istəyimə. – ani susaraq – Sənə toxunmayacağam, 
çünki səni dəlicəsinə sevirəm. O zaman mənim eşqimə yox de-
diyinin cavabını bax, bu gün alacaqsan. Sakit-sakit yandırıb səni 
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Bu “qeyri-adi azadlığı” görən körpə yenidən var gücünü top-
ladı. Ayağa qalxdı. Səntirəyə-səntirəyə, yıxıla-dura hədsiz bir 
əzabla nəhayət anasına yaxınlaşdı. Lakin qapılar bağlı olduğuq-
dan dəmir qarmaqlar arasından totuq əllərinin ikisini də uzadaraq 
anasına qovuşmağçın can atdı.

Bu zaman amansız düşmən törətdiyi cinayətkarlığın xo-
fundan sanki heyrətlənərək, qeyri-ixtiyari hərəkətə gəldi. 
Ürkək addımlarla yaxınlaşıb dəmir qarmaqlı qapıların qıfı-
lını açdı. Eyni təlaş içində geri çəkildi. Körpə sanki buna bənd 
imiş. Dəmir qarmaqları tuta-tuta qapı astanasına  doğru getdi. 
Yaxınlaşıb içəri daxil oldu. Birdən o, ayaq saxladı... mat-mat 
uzaqdan uzağa anasını süzməyə başladı. Yuxusuzluğdan, yorğun-
luğdan, şaxtanın soyuğundan gözəlri süzülür, lakin o, zorla göz 
qapaqlarını açaraq əsirlərin önündə, döşəmədə hərəkətsiz qalmış 
anasına qəribə bir baxışla baxmaqdan doymurdu. Nə isə dərk et-
mək istəyirdisə, lakin bacarmırdı. Soyuqdanmı, yorğunluqdanmı, 
yuxusuzluqdanmı, bəlkə də elə, hələ körpə olduğu üçün körpə 
yaddaşı ilə çətinlik çəkirdi, bu qanlı məclisin bağrında boğulan 
anasının faciəsini dərk etməkdə...

Körpə nəhayət ki, durduğu yerdə ləngər vurub hərəkətə gəl-
di. Qırıq-qırıq addımlayıb axır ki, anasına çatdı. Əfsanə sevin-
mirdi onun qayıdışına... Heç dünya “vecinə deyildi”. Özü üçün 
“rahat yuxuya” getmişdi. Bilmirdi ki, bu zaman ana, körpəsi 
onun köksü yanındadır. Bilmirdi ki, yaman acdı, ona döş ver-
mək lazımdır. Əzizləyib, həmişə olduğu kimi, şirin-şirin lay-lay 
deyib onu isti qoynunda yatırmalıdı... Bütün bu qayğılarını “in-
safsız” ana tamamilə “unutmuşdu”, nəfəsində dayanmış körpə-
sinin qarşısında...

gənc ana, digər qəfəsdən tənha onu haraylayan körpəsi ilə üz-üzə 
nalə çəkir, fəryad edirdilər.

Qatı cinayətkar Vladik bundan hədsiz dərəcədə ləzzət alırdı. 
O, bu şansa nail olmaqdan ötrü, sən demə, düz beş il gözləmişdi...

Bütün əsirlər əl açıb diz çökdülər, amansız cinayətkarın qar-
şısında:

– Öldürün, qırın hamımızı, lakin körpəni tənha kameradan 
çıxarın, anasına qaytarın!..

Bu hədsiz yalvarışlı, müraciətin cavabı şit, harın, məkrli gü-
lüşmələr oldu.

Bağrıqan ananın nisbətən isti qoynundan qoparılıb kameranın 
qılınc kəsərli şaxtasına tənha düşən körpə qırıq-qırıq, qopuq-qo-
puq ağladıqca, fəryadının ələmi, tüstüsü sanki bütün Yer planeti-
nin ucqarlıqlarında əks-səda olunaraq bəşər övladını yandırıb köz 
etdi. Körpə, anlar ötdükcə heysizləşir, “Ana!.. Ana!.. Anacan!!! – 
deyən haraylarında qüvvəsi tükənirdi. Yerimək istəyirdi, yıxılırdı, 
yenidən var gücünü toplayıb ayağa qalxırdı, topuş-topuş addım-
layaraq dəmir qarmaqlara dirənirdi, çıxmağa çalışsa da sığmırdı 
aralıqlardan. Totuq yanaqları qarmaqlara sürütünə-sürtünə anası-
na qovuşmaq üçün can atırdı körpə...

Divanə saçlı Əfsanə dözmədi. Bağrı yarılıb daş döşəməyə 
çırpıldı...

Bütün əsirlər al-qanlarına xırman olmuş meyidlərin içindən 
adlayıb Əfsanənin ələminə çökdülər...

Bu qanlı məclisin “tamadası” Balasanyan Vladik Mixayloviç 
bu mənzərədən xüsusi zövq alaraq düşüncəli halda ikinci kame-
raya doğru irəllədi. Qapıları lay-lay açaraq yüksək “bir alicənab-
lıqla” kənara çəkildi.
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Qətl törədən, əslində özünün də sonuna qara səhifə açır. 

R.Bahar SONAM

Körpə ananı oyatmağa daha gücü çatmadı. Sakitcə onun isti 
köksünə çökdü. Özünə rahatca yer edib az ötməmiş yuxuya get-
di... əbədi olaraq...

Tanrı bunu gördü. Və tez də ilahi-müqəddəs baxışlarını kə-
nar etdi. Qorxdu ki, birdən, yerdəki günahkarların törətdikləri ci-
nayətkarlıqlara görə günahsızlar onu gühankar sanarlar... Lakin, 
onun Tanrı bağrından qopan Əfsanə adlı qeyri-adi bir nalə şərqisi 
isə “Qarabağ - Xocalı hekayələri”nin səlnamə harayında bütün 
dünyanı dolaşaraq əbədiyyətə qovuşdu...
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Vahiməli gecənin qara zülmətində məskun olmuş daş sükut 
talesiz əsirlərin paralanmış qəlblərini qurd kimi gəmirirdi. Bu lal 
viranəliyi bir acı ağrı zümzüməsi pozurdu. O, doğma yurd-yuva-
larından Kətiyin, Dəhrazın qarlı, çovğunlu, zülmət bağrına pərən-
pərən düşmüş bağrıqan günahsızların harayı idi:

“Bizi qırırlar... kömək edin!.. Bizi qırırlar, kömək edin! Bəli, 
“14-ün”, “90”-nın gizli çağırışları...

... Sayı hesaba alınmayan əsirlər soyuq daş divarların üfunə-
tində daha da üzülüb sanki şəfəqləri sönükləşən bir şama dön-
müşdülər. Hansı hərəkətin lüzumluğunü belə dərk edə bilmirdilər. 
Çaşqınlıq, vahiməlik, təlaş çırpıntıları məngənəsində mat-mat 
gah sağa, gah sola diqqət edir və son nöqtə nəzərləri isə daş audi-
toriyanın dəmir qapılarında sancılıb qalırdı. Nə yerdə, nə göydə 
yox idi onların zalimin qanlı caynaqlarından xilas edən!..

Heç onu anlaya bilmirdilər ki, axı, onların – bu məsum ya-
ranmışların nədir günahları? Axı, bu bəlanı kim göndərmişdi bu 
günahsız “günahkarlara?”

Əskəran türməsinin daş divarlarının tükürpədici vahiməsi 
torunda gizli bir çırpıntı içində öz dünyasına sığmayan  Rəhilə 
xala sanki ruhi bir xəstə kimi iti baxışlarını saysız əsirlərin bəd-
bin nəzərlərində aram-aram gəzdirərək nə isə axtarırdı. Ürəyinin 
ünyetməzliyindəki qığılcımla alov püskürmək istəyirdi, lakin, 

GÖZ  DAĞI
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... Türmə qapılarının alatoran boşluğunda açar şaqqıltıları 
eşidiləndə al-babat diri əsirlər qəfil səksəndilər. Kabusun hənir-
tisinin vahiməsindən yazıqlar ölgün çöhrələrini Tanrıya tutdular.

Dəhşət, sanki Gözəgörünməz zalimə rəvac vermişdi. Bəlkə 
də, bütün bu sitəmin elə əsil səbəbkarı şeytan törəməsi idi?!

İçəri şəstlə daxil olan bir qrup saqqallı erməni yaraqlıları 
künclərə sıxılmış əsirlərin 5 addımlıq məsafəsində ayaq saxladı-
lar. Və məkrli bir diqqətlə uzun-uzadı bəxti qara talesizləri süz-
məyə başladılar. Saqqallı kabuslardan biri səntirəyə-səntirəyə 
onlara yaxınlaşmağa başladı. Sərxoş olduğu açıq-aydın hiss 
edilirdi. Gənc qız uşağının qarşısında ləngər vurub dayananda,  
hamı yer olmadığı halda  bir daha geri sıxlaşaraq qızı da geri 
dartdılar. Erməni kabusu bu ələm dağlı mənzərədən xeyli kef-
lənmiş kimi oldu. Əlində tutduğu araq şüşəsindən bir-iki qurtum 
alıb əyri, qırmızı burnunun ucuna sürtdü. Qaşındığı hiss olundu. 
Sonra məkrli, iyrənc bir təbəssümlə hirişərək bir-iki addım da 
irəlilədi. Daha geriyə çəkilmək üçün yer yox idi. Əsirlər sanki 
biri-birinə yapışmışdı.

Qızın qarşısında dabanlarını cütləyib dayanan erməni kabusu 
başını ona doğru əyib:

– Adıv nadi?  Ha? – deyə soruşdu.
Halsız qızcığaz dinməyib üzünü yana çevirdi. Kabusun tünd 

– araq qoxulu nəfəsi sanki bütün əsirlərin kəskin qəzəbinə səbəb 
oldu. Şaxta nə qədər sərt idisə, onların daxili, hədsiz qəzəbi on-
dan qat-qat, daha güclü idi. – Nolub, nafasim xoşuva galmadi? 
– qızın dinmədiyini görüb: – Balka sanə istilik lazumdu, Xocalı 
kəkliyi?..  – bu an bütün kabuslar arasında şit, harın bir gülüşmə 
qopdu. – Gal, sani isidim. – deyə erməni kabusu qızcığazı pəncə-

su surdu, bəlkə də bacarıq qabiliyyətini itirmişdi. Ona elə gəlirdi 
ki, indi bu saysız əsirlərin içində nə isə olacaq. Kimsə, nə isə kəşf 
edəcək. Və bu tapıntının zümrüd işığında onlar qurtuluşa vəsiqə 
alacaqlar. Bax bu, heç bir nemət ilə əvəz edilməz arzunun xəyal 
çırpıntısında çapalaya qalmışdı Rəhilə xala.

Yaman soyuq idi. Onsuz da buz kimi olan kameranın daş di-
varları çölün qılınc kəsərli şaxtasını da sanki əjdaha kimi içəri 
üfüləyirdi.

Əsirlərin əl-ayağı dəhşətli dərəcədə şişmiş, üz-gözlərindəki 
ölüm çırpıntısı aydın hiss olunurdu.

Rəhilə xalanın getdikcə heysizləşən vücudunu aşkar duyan 
oğlu Ramin onu bağrına basaraq öz qoynunda isitməyə çalışırdı. 
Lakin öz yazıq canı da ondan betər idi. Sərdar əmi 17 yaşlı oğlu-
nun bu hərəkətini dumanlı şəkildə müşahidə etdikcə sanki bağrı 
içi al-qan olurdu. Axı, zaman vardı, o, ailəsini yağ içində böyrək 
kimi bəsləmiş və həyatın isti-soyuğunu belə hiss etdirməmişdi.

Tarix müəllimi idi. Saysız-hesabsız şagirdlərinə Azərbaycanın 
xoşbəxt gələcəyindən çox danışmışdı. 1941-45-ci illərin odlu ke-
çidlərindən bəhs edərkən demişdir: “Bizim gəncliyimiz çox ağır 
günlərə təsadüf etdi, hədsiz aclıq, səfalətli günlər keçirdik, böyük 
itgilər verdik... Lakin hər şey cəbhə üçün olduğuna görə, yəni arxa 
cəbhənin ac, səfalət günlərinin hesabına böyük qələbəyə nail olduq. 
Və nəticə etibarı ilə Sovet bayrağı Berlinin bağrında sübh günəşi 
kimi şəfəq saçaraq bütün dünyanı lərzəyə, heyrətə gətirdi! Xəyanət 
yox idi. Var idisə, bu, dəryada bir damla olmuşdu. Hamının bir 
düşməni vardı: İşğalçı Hitler! Və bütün sovet qoşunu yalnız bircə 
o qəsbkarın cahangirlik iddiasına qarşı qəti hücuma keçərək onun 
bütün xülyalarını alt-üst etdi.”
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– Hı... yaman şeysan ha san!.. – qəsbkar cəllad sükuta daldı. 
Şeytan nəzərlərinin çirkin aynasından Rəhilə xalanın qəzəb qa-
rışıq vahimə dolu gözlərinin içinə nə isə qara bir höküm oxudu. 
Və üzünü ondan çevirib diqqətini qadının böyründə duran Turala 
tuşladı və: – Küçük! – deyib, əlidəki içkisi yarımçıq qalan araq 
şüşəsini qəfil olaraq oğlanın başına çırpdı. Eyni təşviş, hay-həşir 
yenə də Əsgəran türməsini lərzəyə gətirdi.

Üz-gözü qan içində huşunu itirən Tural, bəlkə də gecənin 
ayaz şaxtasının qılınc nəfəsindən az keçməmiş ağır-ağır gözlə-
rini açdı.

Kabus erməni  əzrayıl kimi onların baş üzərində dayanıb bo-
ğazını arıtladı:

– Ha, – dedi – San na dedin, qahraman? Başıvı üzaram?! – 
iyrənc-iyrənc hirişib: – Yooxx!!! Ban sana ela bir svadba qurum 
ki, ömrun sonu zırnasının iniltisi sani tərk etmasin.

Rəhilə xala, çirkin kabusun onlardan elə-belə əl çəkməyəcə-
yini hiss etmişdi. Ona görə də oğlunu bağrına basaraq kürəyini 
əri Sərdara dirədi. Sanki bu an erməni kabusu nə isə kəşf etdi. 
Qımışdı. Ani lal uğultulu fasilədən sonra ağır addımlarla yaxın-
laşıb Sərdar müəllimi kobudcasına irəli çəkdi. Əli-ayağı şişmiş 
məsum talesiz səntirəyə-səntirəyə sürünüb erməni kabusun nə fi-
kirdə olduğunu anlamağa çalışdı.

Erməni kabusu onu kobud məftillərlə daş dirəyə sarımağı əmr 
etdi, tabeçiliyində olan saqqallı əliyaraqlılara. İki nəfər əyri-üyrü 
sifətli və qara dəri əlcəkli saqqallı erməni Sərdar müəllimi vəhşi 
bir hərəkətlə dirəyə bağlamağa başladılar.

– Ata!..

sinə qapmaq istədikdə, birdən Rəhilə xala qızı geri çəkib bağrın-
da gizləməyə çalışdı.

– Bu nadi, yoxsa sanda istəyirsan isinmak?... – deyə kabus 
erməni çaşqın-çaşqın etiraf etdi. 

– Axx!!! Əclaf! sənin boğazını üzərəm!!! – Turalın bu qəzəbli 
səsi bütün saqqallı kabus erməniləri qəfil səksəndirdi. Bu “fırtı-
na” əsirləri dəli bir çılğınlıqla təlatümə gətirdi. Amansız şaxtanın 
qılınc kəsərində sanki bir yumruq kimi düyünləndilər. Bu “dü-
yün” qarşısında sanki bütün “Erməni İmperiyası” mat qaldı...

– Çtoo!!! – vəhşi bağırtının hikkəsi daş türmənin qırov bağ-
lamış vahiməli, alatoran divarlarına zərblə çırpılıb çilik-çilik 
oldu. Kabus  həris baxışlarını bütün əsirlərdə gəzdirərək, az qala 
onları diri-diri udmaq istəyirdi. O, günasız insanların yandırıcı 
nifrəti ilə üz-üzə dayanmışdı. Çox dözə bilmədi kabus erməni 
bu, daşı əridən günahsız qəzəbin önündə. Qan çanağına dönmüş 
iblis gözləri al günəşin ziyasından yaşarıb qapanan yarasa bə-
bəkləri kimi qeyri-ixtiyari yumuldu. Və birdən çəpəki, sərt bir 
hərəkətlə sağ əlini necə fırlatdısa, Rəhilə xala qız qarışıq daş 
döşəməyə çırpıldı. Bu, bir göz qırpımında oldu. Əsirlər bu qara 
taleyi üzük qaşı kimi dövrəyə alanda kabuslar onlarla  aman-
sız... çox amansız rəftar etdilər...

Kabus qrupunun bütün heyəti vəhşiyə dönmüşdü, sanki.
Yoruldular! Məhz elə buna görə əl çəkdilər, bu səfillərdən. 

Yoxsa, etdiklərindən daha amansız rəftara əl atacaqdılar.
– Mənim adım Avan Koxadır! – deyə eyni kabus erməni yenə 

dil çırtladı. – ani duruxub: – Uvas yest, informasiya, qədim əfsa-
nalardan?

– Var! – ağrısını içinə sıxan Rəhilə xala şəstlə dilləndi.
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başladı. Ziyasının nəfəsindəki kəfən iyi bütün əsirləri tükürpədici 
bir heyrətə gətirdi. Hər şey aydın idi. Kabus Avan Koxanın necə 
bir oyun qurmağı hamıya məlum oldu.

Lakin bircə o dərkedilməz idi ki, görəsən bu kabus erməni 
Koxa hansı bir üsulla “siyasət” quracaq?! İbtidai, ya müasir divan?!

Onu, heç, tabeçiliyində olan qara saqqallı quldurlar da bilmir-
di, bəlkə də...

– Yooox!!! – Rəhilə xalanın qəfil tükürpədici harayı nəinki 
əsirləri, hətta bütün quldurları yerindən silkələdi. Bu ələmin va-
himəsi onları çaşdıran kimi oldu.

Rəhilə xala yandırıcı naləsinin alovunda özünü Koxanın 
ayaqları altına çırpdı.

– Yalvarıram, dəyməyin ona! Sahibsiz qoymayın bizi!. Axı 
bizim nədir günahımız, biz sizə neyləmişik?..

– Hı.. badbaxtlar!.. Sız çoxdan sahibsuz qalmuzsuz. Siz bi-
zum tikamuzsuz! Sizi bıza yağlı tika kimu çoxdan hazırlayıblar. 
Sizsa hindu xabar tutmusuz. Sahibsızlar! – deyə, quduz canavar 
kimi dişlərini bir-birinə sıxaraq qəfil bir hərəkətlə Rəhilə xalanı 
təpiklə kənara itələyib üzünü amansız bir sərtliklə Sərdar müəl-
limə çevirdi və əlində tutduğu “qan” dəstəyli bıçağı onun boğa-
zına dirədi.

Sərdar müəllim olumla-ölüm arasında çırpınaraq:
– Rəhilə! – dedi – Qalx ayağa, əyilmə əclaf düşmənə! Rəhilə... 

– erməni kabusunun iti ülgüc kəsəri Sərdar müəllimin son sözləri-
ni yarımçıq qoydu...

Üzünə çilənmiş qızıl qanın vahiməsindən sanki Rəhilə xala 
qəfil oyandı. Bir müddət çaşqın vəziyyətdə qalıb, sonra isə, başı 
kəsilib oğlu Turalın ayaqlarına diyirlənən əri Sərdarın çapalayan 

– Sərdar!!! – Rəhilə ilə Tural qəfildən fəryad çəkdilər. 
Əsgəran türməsinin qırov tutmuş daş divarlarında əks-səda olub 
əsirlərin qəlbini silkələdi.

– Sənə göstərərəm indi, əclafın dadını... küçük!.. – Quldur 
başçısı sərxoş halda səntirəyə-səntirəyə onlara tərəf getdi. Gəlib 
düz Rəhilə xalanın heyrətdən donmuş baxışları və onu öz bağrı-
na sıxan oğlu Turalın nifrət dolu qəzəbli nəzərlərinin hədəfində 
dayandı. – Hı... ara, balka yena sözuv var bana? Hayy? – deyə 
yenə eyni hərəkətlə başını onlara doğru əydi. Nəfəsindəki kəskin, 
iyrənc araq iyi onların üzünə sanki ağır bir ütü çəkdi. Onsuz da 
şaxtanın kəsərində üzülüb heysizləşən, eyni zamanda əsir düş-
dükləri 5-6 günün içində amansızcasına döyülən əsirlərdə innən 
belə dinmək iqtidarı qalmamışdı. Ölümün gözünə baxa-baxa hara 
isə getdiylərini onsuz da aydın hiss edirdilər. – İndi sana bir nağa-
ra tıqqıldatım ki, sadasının sonrakı harayı omur boyu himnunuz 
olsun. – öz-özünə danışırmış kimi quldur başçısı məkrlə donqul-
dandı. 

Hamı lal, ölüm sükutu içində olacağın sonunu gözləyirdilər. 
İstər-istəməz. Saqqallı qrupu isə başçılarının hərəkətlərindən 
məzələnərək harın-harın nəşələnirdilər.

Avan Koxa qan çanağına dönmüş bəbəklərini bütün əsirlərdə 
ani dolandırıb, topuqları dəmir düyməli uzunboğaz qara çəkməsi-
nin sol cib tərəfindən qəribə dəstəkli nə isə  çıxartdı. Şüşə dəstəyi 
vardı. Sanki içinə qan doldurulmuşdu. İblis nəzərləri Rəhilə xala 
və onun oğlu Turalda sancılmış halda dişlərini bir-birinə qıcıya-
raq əlində tutduğu  “qan” saplı şüşənin düyməsini basdı. Bu za-
man cingiltili bir hənirtinin nəfəsində 15 sm uzunluğunda gümüşə 
çalan nə isə bütün əsirlərin gözündə sanki dil-dil şəfəq saçmağa 
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Getdilər... bir dünya ələm, dağ çəkdirib!.. Sərdar müəllimin 
cəsədi hələ də çırpınırdı. Onu məftillərdən azad edib yerə qoydu-
lar. Turalın heysiz, dəli baxışları önündə Həmid dayı olan-qalan 
gücü ilə səntirəyə-səntirəyə kənara düşmüş başı cəsədə birləş-
dirdi. Rəhilə xala heç nə tapmadı, ömür-gün yoldaşının üstünə 
salsın. Çarəsiz qalıb bir kəfən kimi Sərdar müəllimin üstünə çır-
pılıb huşunu itirdi. Bütün əsirlər heç bir çərçivəyə sığmayan bu 
ələm önündə diz çökdülər. Donmuş haraylarında artıq xəfif də 
olsa hənirti hiss olunmurdu. Hər şey donmuşdu, sanki.. Bəlkədə, 
kim bilə, hələ bu yetəri deyil, zalimin... Saysız-hesabsız göz dağı 
gözləyirdi, hələ də, sahibsiz xocalıları...

Azad olunacaqlar... bəlkə də!..
Lakin, bundan sonra bir milyard Xocalı cənnəti qaytarılsa 

belə, onlar Azərbaycan adlı qeyri-adi bir sevgi burulğanında – fi-
ravan ömür yaşantılarında heç də azad olmayacaqlar. Nəhayətsiz 
bir vəhşiliklə aldıqları göz dağının heyrətamiz vahiməsi heç bir 
vaxt onları rahat buraxmayacaqdır.

cəsədi tək eyni can verirmiş kimi qəribə, tükürpədici dəli vəziy-
yətdə güclə yerindən qalxdı. Və özünü zərblə Koxanın bağrına 
çırpdı:

– Susma!!! Götür, qanlı caynaqlarına məni də, öldür! Al 
canımı!!! Al!!! Əclaf!!! 

Kabus erməni yaman itirdi özünü bu qan püskürən qəzəbin 
önündə. Belə vahiməni gözləmirdi o... Koxa qeyri-ixtiyari geri 
səntirəyərkən, birdən Rəhilə xala yenə dəli bir hərəkətlə bütün 
vücudunu zərblə erməni koxasına çırpdı. Avan Koxa qan için-
də olan daş döşəməyə çırpıldı. Qeyri kabus saqqallılar onun 
üstünə tökülüşdülər. Bütün əsirlər təlatümə gəldi. Tural bir 
göz qırpımında kabus Koxanın bağrına çökdü. Və bu zaman 
qarışıqlıqdan atəş açmağa ehtiyat edən quldurlar qorxdular ki, 
ehtiyatsızlıq ucbatından yoldaşlarını xəsarətə yetirə bilərlər. 
Buna görə də birinci ayrı-seçkiliyi bərpa etməyə çalışırdılar. 
Və amansız bir vəhşiliklə əsirləri yerində  oturtmağa çalışdı-
lar. Rezin dubinkanın zərbindən sanki can atan əsirlər heysiz-
ləşərək atılıb qaldılar.

Erməni kabusu şəstlə qamətini rahlayıb Turalı vəhşicəsinə 
döyən və Rəhilə xalanın saçlarından yapışıb daş döşəmədə sürü-
yən saqqallılara işarə etdi.

– Dayanın! – dedi – Ban daha onlara daymayacayam! Bo, 
“Qarabağ - Xocalı hekayələri” salnaməsinin şahid qaranquşlarını 
“azad” edəcayam! Bo “göz dağı” basidi onların...

Kabus Koxa ləngər vura-vura qapıya tərəf getdi. Arxasınca 
yırtıcı köpək sürüsünü də hayladı. Lakin birdən astanada ayaq 
saxlayıb, ağır bir hərəkətlə geri boylandı. Və iztehzalı bir təbəs-
sümlə: – Unutmayın! – dedi – Mənim adım... Avan Koxadır!!!
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Zülmət gecənin vahiməsində qanlı alov dillərinə bələnmiş 
Naxçıvanik kəndi günahsız “günahkarların” fəryadına bülənd ol-
muşdu. Bu qara ələm içində sahib deyilən müqəddəs, ali məvhum 
harayı ilə saya gəlməz körpələr, nazlı-duzlu gəlinlər, bayatılı-na-
ğıllı analar, nənələr, nər-nər oğullar, atalar zərrə qurtuluşa can 
atırdılar. Bütün gücləri, ümidləri ilə...

Lakin sovet ordusunun 366-cı moto-atıcı alayı akula kimi hər 
şeyi, rəhm belə qılmadan viranəliyə çevirərək mərkəzə doğru can 
atırdı. Sanki dişi canavardan əbədi cinayətkar doğulmuş məkrli 
erməni iblisləri Qarabağın füsunkar qaşı sayılan Xocalı göylə-
rinə genosid damğası vurmağa can sökürdü. Və buna görə bütün 
çirkin nüanslarını səfərbər etmişdi. Bu mənfur səfərbərliyin qar-
şısını almaq üçün Xocalı aeraportunun rəisi və komandanı Əlif 
Hacıyev bütün varlığı ilə ürəyinin odunu sipər etmişdi.

Gecə saat 3-ə qalırdı. Erməni və rus birləşmələri getdikcə 
şəhərin mərkəzinə doğru istiqamət alırdı. Hər şeyi dağıda, məhv 
edə-edə... İblis erməni, rus küçükləri öz şeytan yuvalarında il-
lərcə gizlicə mənimsədikləri təlim nəzəriyyəsinin məkrli prakti-
kasını Qarabağın füsunkar gözəli Xocalının bağrında keçirdilər. 
Aramsız, tükürpədici, çalın-çarpaz dağ zərbəli qanlı caynaqları 

366-cı  RUS  ALAYININ
NÖVBƏTİ  QAN  ÇANAĞI...
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Onlar, olan-qalan döyüşçülərlə əməliyyatın son nöqtələrinə-
dək hərəkət edirdilər. Lakin bütün bunlar əbəs idi. Çünki peşəkar 
366-cı rus alayı qarşısında bu, yalnız avtomatlı bir əsgərin od püs-
kürən zirehli tank qarşısına tək-tənha çıxması idi...

Yer planetində insan kəsinin kəşf etdiyi bircə vahid qur-
ğu vardı ki, Elman Məmmədov yalnız onun gücü müqabilində 
Azərbaycan hökumətinin baş qərargahına haray çatdıra bilirdi. 
Bu, mərkəzlə birbaşa əlaqə yaradan “Ratsiya” idi...

Törədilən alovun, atəşin tüstüsü vahimə içərisində çırpınan 
saysız insanların naləsi ilə birgə ərşi bürüsədə, bu cəhənnəm alo-
vunun odu, yandırıcı nəfəsi günahsız axıdılan qanları qurutmaq 
qüdrətinə qadir deyildi. Getdikcə daha da coşdurur... saysız he-
sabsız al rəngli qərənfillər kimi gecənin vahiməli şaxtasında bə-
yaz qarın bağrına çiləyirdi.

Dəhşət!.. Ratsiyaya cavabı ağlasığmaz dərəcədə soyuq idi, 
Azərbaycan hökumətinin... Ratsiyaya yalnız, erməni qəsbkarla-
rının müttəfiqi 366-cı rus alayı cavab verirdi. Bəli, Azərbaycan 
hökumətinin soyuq laqeydliyinin dondurduğu qan kölməçələrini 
erməni arxadaşı 366-cı rus alayı isidirdi... Rəhm belə qılmadan. 
Qurd basan arxalı köpək, Xocalının, ümumiyyətlə Azərbaycanın 
bu anlarda sahibsiz olduğunu gözəl bilirdi. Və zor gücünə xalqı 
tovlayıb hakimiyyəti ələ keçirən sərxoş məmurların gic beyinlə-
rinin səyyar fahişələrə qarışdığından belə bir qeyri-adi şansı çox-
dan gözləyirdilər. Buna onlar illər uzunu hazırlıq görmüşdülər. 
Bu bəla Xocalı taleyinə məzarlıqdan başlamışdır. Qədim Kurqan 
qəbiristanlığından...

...Ağdam – Laçın şose yolu Xocalının içindən keçir. Başqa 
bir şose yolu isə Gəncə-Qala yoludur ki, onu ermənilər 

ilə əsrin son on illiyinin başlanğıcına 20 qara yanvardan sonra 
ikinci faciəsini yazırdılar...

Bu yazının davam etməsinin qarşısını almaq cəhtilə Əlif 
Hacıyev bütün var gücü ilə – harayı içini, çölünü yandıra-yan-
dıra atəşlərə bülənd olmuşdu. Onun başçılıq etdiyi döyüşçülər 
aeraport ətrafında düşmənin qana susamış köpək sürüsünə qar-
şı son dərəcə amansız vuruşurdular. Lakin, qeyri-adi istiqlala 
can atan sakinlərin xilası üçün şans çox cüzi idi. Çünki düş-
mən güclü, həmrəy müttəfiqi ilə daha sanballı idi. Kifayət qə-
dər həm texniki, həm də fiziki cəhətdən möhkəm olduğu hiss 
olunurdu.

Artıq hər şey çox gec idi... Royon rəhbəri E.Məmmədov 
və prokuroru Atakişi Atakişiyevin inadkar tələbinə prezident 
aparatından və digər güc nazirliklərindən sanballı cavab yox 
idi. Dənizdən çıxarılıb diricə dağ-qaynar tiyanda yağsız qızar-
dılan qızıl balıq kimi Xocalı sakinləri, şəhəri dörd tərəfdən bü-
rümüş alovun yandırıcı məşhərində çapalayaraq qurtuluşa can 
atırdılar. Zülmət gecənin bağrında aramsız yağan çovğunlu qa-
rın, şaxtasının qılınc kəsəri də bir yandan, vahimə ilə gecənin 
tükürpədici çığır-bağırtısında hara gəldi, meşələrə, qayalıqlara 
pərən-pərən düşən məzlum insanların iliyindən iti bir ülgüc 
kimi keçirdi...

İstər Elman Məmmədov, istər Atakişi Atakişiyev düşdüylə-
ri bəlanın heyrətamiz dəhşətləri içərisində vurxunaraq özlərinin 
ağlına belə sığışa bilmirdilər. Çünki onlar üçün də qurtuluş sanki 
əlçatmaz, ünyetməz bir varlığa dönmüşdü. Və bu zaman camaat 
qarışıq özlərinə də, bir Tanrı xilaskarına əvəzi olunmayan ehti-
yaclarını duyurdular.
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Əlif dağlı-gözü yaşlı Ana əvəzsiz zinətinin yoxluğuna inanmaq 
istəmədi, nə cisminin, nə də ruhunun itkisinə.

Bəli, əziz oxucu, Ananın ruhu itkisi, Əlif adlı qeyri-adi, mərd 
bir oğul idi, cismin itkisi isə, yağı düşmən tərəfindən bağ-baxçası, 
yurd-yuvası viran olmuş müqəddəs Xocalısı idi...

Əzizinəm yara gəl...
Tellərini dara gəl...
Canı yağı əlindən
Qurtarmağçın dara gəl!

hələ sovetlər dövründə hərbi yol çəkmək adı altında bağlamışlar. 
Həmin yolun inşaası zamanı Xocalının ən qədim Kurqan qəbiris-
tanlığı dağıdılıb yerlə-yeksan edilmişdir. Və son hadisələr zamanı 
məlum olmuşdur ki, erməni kabusları bu yol ilə Yuxarı Qarabağa 
silah, hərbi sursat daşıyırmışlar.

Bəlkədə bu məsum millət elə, başı bozuq mərkəzdə oturub 
yağlanan, piylənən öküz, eşşək rəhbərlərin laqeydliyi ucbatından 
Kurqan ruhlarının qəzəbinə gəlmişdi. Vaxtında Kurqan viranə-
liyinin əsil mahiyyəti aşkar edilib, qarşısı alınsaydı... Bəlkədə,  
zəhmətkeş taleyinə məcburi olaraq əsrin faciəsi nəqş olunmuş bu 
humanist Azərbaycan xalqının bağrına təkrarən Avan Koxa dağı 
vurulmazdı.

Avan Koxanın iblis qanadlarının zülmət, alov püskürən, 
qorxunc, heybətli gölgələri altında Xocalı camaatının Naxçıvanik 
istiqaməti ilə Ağdama can atması öz taleyinin ümidinə qalmışdı. 

Peşəsinə Rusiya torpaqlarında yetkinləşmiş və dinc vətə-
nində gizli düşmənin əlindən başı bəlalar çəkmiş Əlif Hacıyev 
Naxçıvanik ətrafından məsum Xocalı camaatının nəyin bahasına 
olursa-olsun, Ağdam rayonuna keçirilməsini qarşısına inkaredil-
məz bir ali məqsəd kimi qoymuşdu. Bu ürəkparçalayan vahiməli 
gecənin bağrında quş kimi çırpınaraq, ildırım hərəkətindən qal-
mırdı. İstəyinə nail olmaq üçün var gücü, bütün peşə səriştəsi ilə 
çalışırdı. Lakin...

Amansız cəhənnəm oduna bülənd olan Xocalı göylərində 
əks-səda olunan namərd, iblis atəşi Əlif Hacıyevin ali məqsədini 
alt-üst etdi. Xocalı kimi!..

Vahimə içərisində çalxalanan məsum, ilahi baxışlı bir Ana 
inana bilmədi ürəyinin bir parçasının itkisinə. Daha doğrusu, 
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1992-ci il fevral ayının 24-ü idi. İşğal bölgələrinə düşən 
qar-çovğun Bakının bağrında da tüğyan edirdi. Qış kimi baxışlar 
soyuq, ürəklər təlatümlü,  həyəcanlı idi. Azərbaycan qara günləri-
nin dəhşətli göynərtisində ağır-ağır inildəyirdi. Hələ başına nələ-
rin gələcəyi də 20 yanvar çalın-çarpaz dərdli ürəyinə dammışdı. 
Tam sahibsizliyini aydın hiss edirdi. Dərk edirdi ki, səksəkəli 
ömür yaşantılarında getdikcə kəsilib-doğranır və harayına isə hay 
verən sanki, heç qismətinə belə yazılmamışdı. Bir nicat, bir ümid 
gəzirdi, Azərbaycan. Qara gözlərindən acı-acı axıtdığı sakit göz 
yaşları bağrının 20 yanvar yarasına süzülüb onun dözülməz ağ-
rı-tüstüsünü ərşə bülənd edirdi. Azərbaycan ağlayırdı.. İçin-için... 
Lakin, imdadına yetən yox idi.

Azərbaycan Dövlət Teleşirkətində lal bir sükut hökm sürür-
dü. Sanki qurbağa gölünə daş atmışlar. Buranın matəm, ya fira-
van həyat günləri yaşadığı başa düşülməz idi.

Axşam saat 9-a işləyirdi. Zəng çalındı. Xocalı İcra Haki-
miyyəti Başçısının köməkçisi idi. Kabeldə hənirti duyan o, 
dəstəyi Elman Məmmədova verdi.

– Alo! Eşirdirsiz?
– Bəli, bəli, eşidirəm!..
– Xocalıdandır, Elman Məmmədov...

YOXA  ÇIXMIŞ  TELEFONOQRAMMA
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cızdığları çirkin ssenari əsasında əsrin bağrına Xocalı adlı nə-
hayətsiz bir genosid damğası vuruldu.

Səviyyəsiz etirafın sonrakı ağır məsuliyyətini hiss etməyən 
teleşirkətin səlahiyyətli rəhbərləri yeddi milyonluq bir xalqın 
dövlət televiziyası adlı akademik ideoloji-maarifçilik kürsüsünə 
səriştəsiz, qara qəlblə necə yol tapırlar? Necə???

Axı, televiziya kürsüsü Dövlətin, Xalqın söz, sənət, fikir, dü-
şüncə təzahürüdür. İctimai fikrin formalaşmasında əsas rol oy-
nayır, xalqla birbaşa əlaqə – ünsiyyət yaratmaq vasitəsidir. Əyər, 
ümumxalq faciəsi zamanı, ən yüksək zərurətdən doğan qeyri-adi 
məsuliyyətdən boyun qaçırıb hər kəs öz işi ilə məşğul olarsa, bəs 
onda, ümumxalq bəlalarının qarşısının alınmasına kimlər səfər-
bər olunmalıdır? Kimlər???

Qoy, Dədə Qorqudun müqəddəs ruhu, nəhayətsiz qan-qa-
dalı oğuz igidlərinin uğur və uğursuzluqlarının inkaredilməz 
– acılı-şirinli dövranının şahidi olan bağrıqan – min-bir dərdli, 
gözü yaşlı qopuzunu çalın-çarpaz dağlı bağrına basıb bir şərqi 
söyləsin...

Əzizim dərdin alım –
Yanıb dərdinə qalım...
Niyə yağı əlində
Viran oldu Xocalım?!

– Elman müəllim, eşidirəm Sizi!
– Respublika rəhbərliyindən heç kimi tapa bilmirəm. Bizim 

üç günlük sursatımız qalıb. Əyər imkanınız varsa, kömək edin. 
Fikrimi respublika rəhbərliyinə çartdırın.

Vahimə, həyəcandan öz dünyasına sığmayan Hicran Hüsey-
nov çaşqın bir təlaş içində:

– Elman müəllim, çalışaram!.. - dedi.
Teleşirkətin sədri Məmməd Muradın müavini Rəhim 

Əliyevin yaraşığlı kabinetinə Hicran Hüseynov təlaş içində daxil 
olanda müavin büllur konfet vazından rəngi yaşıl olan bir mar-
malad götürüb kefli-kefli ağzına qoyurdu. Pürrəngli çay stəkanını 
əlinə götürmək istərkən Hicran Hüseynovun bir dünya ələm dağlı 
baxışları ilə qarşılaşdı. Vəziyyətin məğzini biləndə dişi canavar 
qəzəbi ilə üzünü bozartdı.

– Get öz işinlə məşğul ol! Aydındır?! – Hicran Hüseynov din-
mədi. Yerində mat keçib qaldı. Bu həyəcanlı etirafın cavabının 
belə olacağını heç gözləmirdi.

Hicran Hüseynov məyus halda müavinin yaraşıqlı kabinetini 
tərk edib öz iş otağına keçdi. Telefonoqrammanı stolunun siyirt-
məsinə qoyub evinə getdi. Səhər işə gəlib siyirtməsini çəkəndə 
gözlərinə inana bilmədi. Dəhşətdən sanki daşa dönüb qaldı yerin-
də: Telefonoqramma yox idi.

“Get işinlə məşğul ol!” Bu dəhşətli psixologiyanın müəlifləri 
Rəhim Əliyev kimilər bu sərt, məkrli ifadə ilə həqiqətin harayını 
susdurub sanki, bütöv bir azğın canavar sürüsünə göstəriş verdi; 
Yaraşıqlı kabinetində ağzına götürdüyü marmaladın rəngi kimi 
yaşıl işıq yandıranlardan biri oldu: 366-cı rus alayının məkrinə... 
Və nəticə etibarı ilə də ayrı-ayrı fərdi qruplaşmaların birgə 
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Məkrli erməni ipticaçı qruplaşmaları sadiq müttəfiqləri 
Rus imperiyasının 366-cı moto-atıcı alayı ilə birgə, azğın düşmən 
xofundan sək-səkəli qış gecələri keçirən Xocalı əhalisinin başının 
üstünü kabus kimi alanda Elman Məməmədovun dəhşətlər içində 
çırpınan harayı bütün Azərbaycan hökumətini bürümüşdü. Sanki 
Azərbaycanın güc nazirlikləri kar, kor xəstəliyinə tutulmuşdu-
lar... birdən-birə!..

Rəsmi dairələrin vəzifə, yağlı tikə iddialı çirkin ehtiraslarının 
ağır nəticəsi olan zülmətin qan burulğanında 2,5 min Xocalı sa-
kinləri boğularaq zərrə imdad harayında idilər. Təssüflər olsun ki, 
bu məsum körpə harayına “hökumətəm” deyib aslan kimi bar-bar 
bağıran əqidəsizlər yetmədi.

Kərkicahan, Quşçular, Meşəli, Malıbəyli, Qarabağlı, Tuğ 
kəndlərinin sakinlərinin başına gətirilən faciələr Xocalı üçün də 
labüd idi. Bu dəhşətlərin tükürpədici xofunu Elman Məmmədov 
aydın hiss edirdi. Məhz buna görə, heç olmasa körpələri, qadın-
ları, qocaları, yaralıları əvvəlcədən çıxarılmasını təklif vermişdi.

1991-ci ilin noyabrından erməni qəsbkarları tərəfindən yol 
bağlı idi. Xocalıya mülkü vertalyot yanvarın 18-də uçdu. Axırıncı 
hərbi vetalyot fevralın 13-də gəlmişdi. Bunlar labüd faciənin qar-
şısında bir damla idi.

SAHİBSİZLİYİN  ACI  NƏTİCƏSİ
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Qoy, səyyar fahişələrdən doğulub kimlərin belindən gəldiylə-
rini qanmayan əxlaqsız, pozğun hökumt sahibləri sevinsinlər bu 
müdhiş hesabat qarşısında:

Elman Məmmədov:
– “Hələlik 500-dən artıq meydimiz basdırılıb. Bu günə qə-

dər də Xocalının özündəki, və meşələrdəki cəsədlərimiz durur. 
Onları götürmək mümkün olmadı. Xocalı gözəl, füsunkar şəhər 
idi. Oraya ilk dəfə 119 nəfər, hazırda isə 5 min qaçqın gəlmişdi.

... Yüzlərlə uşaq həlak oldu, 5 yaşlı uşağın qulağı kəsildikdən 
sonra 8 güllə vurublar... Erməni, rus qəsbkarlarının ürəyi soyuma-
dığı üçün cəsədi soyumayan uşağı vəhşicəsinə tapdalayıb keçib-
lər. 3 yaşlı uşağı al qanına xırman ediblər. Yaş yarımlıq uşağın ba-
şına necə güllə atıblarsa, körpənin beyni anasının üzünə dağılıb. 
Saysız-hesabsız analar kürəyində uşaq ilə birgə güllələniblər...

Çox əzablı işgəncələr, ağlasığmaz dəhşətli oyunlar gətirilib 
Xocalı sakinlərinin başlarına...”

... Siz deyin, çirkin ehtiraslı hökumət rəhbrlərinin başı bozuq-
luqları ucbatından törətdikləri bu vəhşiliklərin əsrə sığmayan qan 
burulğanlı faciəsini Allah götürəcəkmi??? Cavab verin!!!

Yox!.. Yox!!!
Tanrı götürməyəcək! Heç bir vaxtı!!! Hakimiyyəti zor gücü 

ilə – Kaşpirovski əməliyyatı ilə ələ alıb, gizli, çirkin şəxsi niy-
yətlərini pərdələyən gözqamaşdırıcı reklamlar ilə Tanrının əxlaq, 
haqq-ədalət müqəddəməsi – müqəddəs Quranına and içib onun 
möhrünə sahib çıxanlar heç bir vaxt xeyir tapmayacaqlar! Heç 
bir vaxt! Qisas qiyamətə qalmaz deyiblr! Bunun bu mərhələlərdə 
keçən ömründə nə isə mütləq baş verir: Üç gün, ya, yeddi gün, 

Elman Məmmədov ratsiya ilə ardı-arası kəsilmədən Ağdama, 
Bakıya zəng vurub təcili olaraq vertalyot göndrmələrini tləb edirdi.

Şəhərdə işıqlar və qaz çoxdan kəsilmişdi. Aclıq, səfalət 
öz hökümünü ələ almaqda idi. Fevral ayının 23-də hər ailəyə 
bir-iki kloqram un paylanırdı ki, camaat ac qalmasın. Fevralın 
24-də E.Məmmədov Ağdama təlimat verib bildirmişdi ki, ermə-
ni qruplaşmaları Xocalıya qəti hücuma tam hazırdılar. Qadın-
uşaqları, qocaları, şikəstləri, ümumiyyətlə camaatın çaxırlmasına 
təcili köməyin göndərilməsi lazım idi. Hava, su kimi... Bu, təxirə-
salınmaz, qeyri-adi müqəddəs bir ehtiyac olmuşdu.

“Heç olmasa Xocalıya karidor açın!!!” – Büs-bütün Xocalı 
sakinlərinin ürək parçalayan imdadını ifadə edən Elman Məm-
mədovun harayını eşidən olmadı!..

88-ci ilin fevral burulğanlarından üzü bəri camaatı küçələrdə 
sülədən, zülmət gecələrin ay işığında romantik azadlıq, müstəql-
lik xülyaları ilə meydanlar sulayan, noyabrın 4-nə keçən gecəyə 
kimi 20 günə yaxın aramsız püskürən, dalğalanan nümayişlər-
də, möhtəşəm mitinqlərdə köpüklənə-köpüklənə, daşa-daşa dağ, 
qaya sahili bilinməyən alovlu nitqlər, mühazirələr guruldayaraq 
nəhayət hakimiyyət kürsüsünün brilyant rəhbər tacını əldə edən 
“inqilabçı natiqlər” hansı fahişənin ağuşunda uyuyurdular??? 
Məsum körpə haraylı bu insanların ata-baba məbədlərinin axı nə 
idi günahı? Nə??? Axı, əsrlərdən bəri-ibtidai icma quruluşu döv-
ründən üzü bəri sadə insanlar zəhmətkeş, əzablı taledən başqa bir 
gün görməyiblər.

Kim bu milləti ağ günə çıxarıb, kim?.. Həmişə özü-öz zəhmə-
ti ilə özünə rahat gün ağlayıb - çalışıb, qurub. Qurduğu da... yenə 
xəyanətkarın, zalimin əli ilə talan, viran edilib.
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Rəhbərin ağıllı, mükəmməl olması, xalqının müdafiəsində və 
yaşayış tərzində görünür. 

R.Bahar SONAM

ya da qırx gün müddətində.  Bu vaxtlarda da bilinməzsə, yeddi 
ili sonuncu – qiyamət haqq-hesab müddətidir. İnsanlara etdiyləri 
zülmün cəzasını sağ ikən almayacaqlarsa, lakin, qəbrləri isə müt-
ləq alacaq! Mütləq!!!

Xocalının İcra Hakimiyyəti Başçısı Elman Məmmədovun, ra-
yon prokuroru Atakişi Atakişiyevin bir neçə ay qalmış Azərbaycan 
hökumətinə vurduqları teleqramlar, etdikləri saysız-hesabsız mü-
raciətlər cavabsız qalmışdı. Yalançı, aldadıcı vədlər verilmişdi. 
Nəticədə isə, rus-erməni qəsbkarları tərəfindən törədilmiş əsrin 
faciəsindən “Xocalı hekayətləri...” adlı tarixi - qanlı bir salnaməsi 
yarandı.
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Kətiyin Ağdam istiqamətli dağ ətəyinin  sol qayalıqları 
arasında nəhəng bir tonqal qalanmışdı.

Göylərin ənginliklərinə yayılan bozqarışıq  qara tüstü burul-
ğanları ucqarlarda ağaran qızartılı üfüqlərin bəyaz çöhrəsinə san-
ki alatoran, narın bir örpəy çəkirdi.

...Bu mənzərəni Azərbaycan aydın görürdü... Tonqalın on-on-
beş metirlik dərə çökəkliyində – təxmini diametri əlli-altmış metr 
genişli olan gölün qalın buz örtüyü də aramsız yağan qardan gö-
rünməz olub, sanki boş, sakit bir düzənliyə çevrilmişdi.

İki min, xüsusi təlim görmüş peşəkar əsgər və zabitindən 
ibarət olan 366-cı  moto-atıcı rus alayının birləşmələri ilə qurup-
laşmış erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin 
6 min əhalisindən ibarət olan dilbər guşəsi Xocalını 1992-ci il 
fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə qəfil hücum nəticəsində 
yandırıb viran qoyandan sonra, qışın amansız şaxtalı gecəsində 
dağlara-daşlara, meşəliklərə, düzənliklərə pərakəndə düşən sa-
kinlərindən götürdükləri xeyli əsiri çovğunlu qarda  heyvan sürü-
sü kimi qayalıqlara tərəf haylamışdılar. Sonrakı planları kim bilə, 
hara idi, nə idi... Bəlkə də Əsgəran türməsi idi...

“QANLI   DƏRƏ”
/Povest/
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susilə vurğulamağım lap yerinə düşərdi. Sən karate üzrə keçirilən 
bütün oyunlarda həmişə çalışıb birinciliyi əldə edirdin. Amma 
yadındadır... bir dəfə yaman uğursuzluğa düçar oldun. Onda sən 
qanı bir, canı bir qardaşının Amerika puluna satılıb etdiyi xəyanə-
tin az qala qurbanı olmuşdun. O zaman isə sən, rinqdə – əsas kuli-
minasiya nöqtəsində qələbə ərəfəsində ikən kimsə, xüsusi olaraq, 
tamaşaçı sıxlığının arasından sənin sağ ayağına qarmaq atdı və 
bu zaman sən də gözlənilməz bir halda daş kimi yerə çırpıldın. 
Lakin, az ötməmiş, son dərəcə güclü, ayıq-sayıqlığın nəticəsində 
ayağa duraraq cəld, ildırım çevikliyinlə qarmağın maneəsini qı-
raraq, son həddə hücumu dəf edib heyrətamiz bir dərəcədə güclü, 
beynəlxalq qələbəyə nail oldun. Bu sarsıdıcı, dəhşətli qələbə bu 
gündə idman cəmiyyətlərində, komplekslərində, və karate tədris-
lərində xüsusilə xatırlanmaqdadır. – yenə susaraq erməni zabiti 
iti, qıyğacı nəzərlərini Tahirdən çəkə bilmədi. Tahir isə susurdu...
Nə etmək istədiyini, nə fikirləşdiyini sanki bildirməmək üçün 
yandırıcı, sərt baxışlarını ağır-ağır kənar etdi.

– Niyə dinmirsən Tahir? Bir söz de mənə – deyə erməni zabiti 
o qədərdə qəzəbli olmayan bir etirafla dilləndi. 

Tahir yenə dinmədi. Sanki heç nə hiss etmirdi. Təkcə tarixçi 
kimi deyil, həm də, sonradan Moskva hərbi Akademiyasında aldı-
ğı hərb təhsili sahəsində də təcrübi cəhətdən yetkinləşib püxtələş-
miş Tahir Azərbaycan Respublikasının Müdafiyyə Nazirliyinin 
mayor rütbəli peşəkar kəşfiyatçısı idi. Onun dilini heç əzrayıl da 
aça bilməzdi. Uzun müddət idi ki, onun “həmsöhbəti” yalnız rat-
siya və məxfi qrup idi.

Həyata, insanlara münasibəti daxilən hədsiz dərəcədə ya-
nıqlı idisə, lakin zahirən  isə sanki ağ buz idi Tahir. Bu onun 

...Sonradan “qanlı dərə”yə qolları arxadan bağlanmış hün-
dür boylu, möhkəm bədənli bir oğlan gətirdilər. Əsirlərdən beş 
metr kənarda saxladılar. Yüz nəfərdən artıq olan düşmənin həris 
baxışları ona tuşlandı. Onun isə, sanki bir dünya boyda qatı nifrəti 
buğdayı, yaraşıqlı çöhrəsini daha da ecazkar edən əfsunlu, xumar 
baxışlarının kəsərində sanki ulduz-ulduz qığılcım saçırdı.

Bu an qəfil bir səs – haray eşidildi:
– Tahir!!!
Bu fəryada səksənmiş canavar sürüsünün qan çanağına dön-

müş nəzərləri səs eşidilən səmtə boylandılar. Lakin bu acı nalənin 
əsirlər tərəfindən tez də boğulduğundan onun kim olduğu məlum 
olmadı.

– Kim idi bu? – deyə erməni zabiti sakit bir istehza ilə onlar-
dan soruşdu.

Kimsədən səs çıxmadı. Qəzəblənmiş qəsbkar erməni bir daha 
onları sorğuya tutdu. Yenə eyni cavabı aldı. Belə olan halda zabit 
Tahirə yaxınlaşdı. Bir addımlığında dayanıb:

– Ha... karateist sportsmen... Taxir bala... Yadındadır... Bizim 
Moskvada Lomonosov adına Dövlət Universitetində birgə təhsil 
aldığımız o döyüşkən, mübariz illər?! Hər ikimiz yüzlərlə tələ-
bələr kimi Az.MK-nin xətti ilə getmişdik təhsil almağa...

Sən tarixə, mən isə coğrafiya ixtisası üzrə fakültəyə qəbul 
olunmuşduq. Lakin ümumi patoklarda həmişə bir yerdə  olaraq 
tarixi-coğrafi mövzularda geniş müzakirələr keçirir, məntiqi mü-
bahisələr yürüşdürdük. Qəribədir, nədənsə, sən həmişə udurdun, 
çünki kəllən tarixi bilik nöqteyindən saz idi. Mənim coğrafi ərazi 
ixtisası fakültəsində oxumağıma baxmayaraq, sən məndən daha 
güclü idin, bu ixtisasda da... – ani  duruxaraq – Nə isə... onu da xü-
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bircə çırthaçırtla yanan tonqalın pıçıltısı və gecənin bəyaz alato-
ranlığında uğuldayan çov ğunun vahiməli səsi idi.

Cod saqqallı görəndə ki, “dəmir dinmir” onda əlinə götürdü-
yü odlu kösövləri Tahirin bəbir sinəsinə doğru apardı. Və onları 
qəddarcasına onun köksünə basmaq istərkən birdən eyni səsin 
daha bir tükürpədici fəryadını eşitdi və vahiməsinin kəsərindən 
səksənən kimi oldu.

Cəld geri çevrilərək səs eşidilən səmtə boylandı. Bu zaman 
o, əsirlərin bağrında çapalayan Şəhlanı gördükdə heyrətdən ye-
rində donub qaldı. Özünə gəlməmiş qızın əsirlərin dəmir cay-
naqlarından qopub Tahirə sarı qanadlandığını gördü. İnana bil-
mədi buna...

Bu an Tahiri sanki ildırım vurdu. Gördüyü mənzərə qarşısın-
da lal bir daşa döndü. Və “daş” beyninin yaddaş aynasından əf-
sunlu, qəzəbli baxışları önünə qeyri-adi bir ömür süzüldü...

... Tahir təbiətən ağır, ciddi, sərt xasiyyətli bir oğlandı. 
Zahirən isə boylu-buxunlu, buğdayı çöhrəli, yaraşıqlı bu gənc, 
eyni zamanda, yağlı məqam düşəndə gözəl xanım kefkomu idi. 
Əyləndiyi qadınların hesabını salıb itirmişdi kef burulğanların-
da... Tahir... Onun zahiri gözəlliyi ilə əvəz edilməz, yenilməz 
daxili gözəlliyi – hədsiz dərəcədə xalqını, doğma Azərbaycanını 
sevməsi və onlardan ötrü ən çətin peşənin ağır məsuliyyətini eti-
razsız-filansız çiyinləri üzərinə götürməsi onun nadir, əsil mərd 
kişi yetkinliyini açıqlayan ən yüksək mənəvi keyfiyyətləri idi. 
Tahirin əsil kişi xarakterində çatışmayan yalnız bir cəhət vardı: 
Qadınlarla yeri düşəndə əylənməyi yaman sevirdi.

üçün heç də qəbahət deyildi. Çünki Tahir peşəsindən irəli gələn 
tutduğu vəzifəsinin ağır məsuliyyətini hədsiz dərəcədə gözəl dərk 
edirdi.

Erməni zabiti onun xasiyyətinə az-çox bələd olduğundan bil-
di ki, onunla asan dil tapa bilməyəcəkdir. Buna görə də o, başqa 
bir üsul fikirləşmək istərkən, birdən, qara cod saqqallı başqa bir 
erməni zabiti irəli çıxıb:

– Deməli danışmaq istəmirsən?! Nu ladna... Tiper pasmot-
rim... – Birinci zabit dinmədi, çaşqın-çaşqın, ondan yaşca qat-qat 
böyük olan cod saqqallıya baxa-baxa qaldı...

Cod saqqallı Tahiri alov saçan tonqalın yaxınlığındakı sal qa-
yalığa sarımağı əsgərlərinə əmr etdi.

Bir göz qırpımında iş icra edildi. Düyünlü məftillər Tahirin 
dəmir biləklərini az qala kəsib keçirdi. Lakin, sanki bu, heç ve-
cinə deyildi, elə hey düşüncəli, yaraşıqlı baxışlarını uzaqlara – 
Azərbycanın mərkəzinə doğru tuşlamışdı. Baxdıqca doya bilmir-
di Tahir...  Bu qeyri-adi baxışlarda bir sirli siqnal – haray vardı.

... Cod saqqallı, qara tüstüsü Xocalı viranəliyinə qarışıb göy-
lərə bülənd olan tonqalın məşhər odundan iki nəhəng, odlu kösöv 
alanda birinci zabit yerindən dik atıldı:

– Sən neynirsən? – deyə onun üstünə cumdu. O isə heyrətlə:
– Eto çto? Ha?..
Susdu, dinmədi zabit. Öz dindaş qardaşlarının gözü qarşısın-

da etdiyi qəfil səhfi dərhal anladı. Lakin artıq gec idi. Ox yaydan 
çıxmışdı.

– Saninlə potom!.. – deyə cod saqqallı üzünü əsirlərə tutdu:
– Cavab verin!!! Taxiri saslayan kto tam?.. 
Heç kəsdən yenə də cınqır belə çıxmadı. Səssizliyi pozan 
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ehmalca sıxdı. Sonra isə şux qamətini azca əyərək öpüb gözlərinə 
çəkdi. Başını ağır bir hərəkətlə qaldırmaq istədikdə birdən onun 
çaşqın nəzərləri Fərhad müəllimin böyrünə qısılan Şəhlanın ecaz-
kar baxışlrı ilə qarşılaşdı. Ani olaraq sanki zaman öz vurğusundan 
dayandı, bu an...

Şəhla hürkmüş baxışlarını ondan tez kənar etdi. Çoxları o 
qədər də hiss etmədi bu qeyri-adi roman başlanğıcını...

Tahir qamətini düzəldib nə etmək olduğunu ilk anda bilə-bil-
mədi. Digər təbriklərin şəfəqində imkan tapıb  nisbətən özünü 
ələ aldı. Az ötməmiş, atası Şakir müəllim və anası Xalidə xanım  
onlara yaxınlaşdı. (Şakir müəllim sovxoz direktoru, Xalidə xanım 
isə həkim işləyirdi.) Xalidə xanım incə bir təklif ilə:

– Fərhad müəllim, – dedi, – niyə yeganə ciyərparamla şeytan 
qızını tanış etmirsən? – şirin bir təbəssümlə gülümsündü.

– Oyy, tamam fikrimdən çıxmışdı.  – deyə, Fərhad müəllim 
qamışdı. Alt-üst qızıl dişlərinin şəfəqi üzünə sanki bir dünya nur 
çilədi...

– Hə, Şəhla bala! Tahir mənim tələbəm olub. Əlaçı, zirək id-
mançı idi. Buyur tanış ol! – qızının xarakterinə bələd olduğundan 
Fərhad müəllim nisbətən ciddi görkəm aldı.

Saysız, heyrətamiz nəzərlərin gur içində Şəhla əvvəl susa-
raq mat baxışlarını ani olaraq ətraf simalarda gəzdirdi. Sonra isə 
Tahirə tuşlayıb zərif bir kinayə ilə gülümsündü.

– Yox, pa! – dedi – Mən hərbiçilərlə tanışlığı qətiyyən xoş-
lamıram! – ani duruxaraq – Bir də ki, mən “dəvət olunmamış 
qonağam...”

... Tahirin 25 yaşlı gənc ömründə bir gün qeyri-adi, heyrəta-
miz möcüzə oldu...

Ad günü idi. Bütün dostları onun yüksək səviyyədə qurulmuş 
ziyafətinə toplaşmışdılar. Xocalının dilbər qoynunda yerləşən 
məclisdə insanlar deyir, gülür, dostları arı topası kimi onu əhatəyə 
alaraq ad günü münasibətilə gözəl sözlər deyib onu dönə-dönə 
təbrik edirdilər. Qədəhlərin çılğın-çılğın cingildədiyi bir zamanda 
məclisin mərkəzi – şah kürsüsünə – Tahirin “komandası”na güclü 
bir şəfəq çiləndi: Oxuduğu məktəbin direktoru Fərhad müəllim 
14 yaşlı qızı Şəhla ilə Tahirin ad gününə gəlmişdi.

Uzun hörüklərinə ağ lent bağlamış ağ donlu bu qızcığaz sanki 
bir zərif yaz kəpənəyinə bənzəyirdi. Elə bil nağıllardan uçub gəl-
mişdi. Bu zaman Tahir heç özü də bilmədi ki, əlindəki şərab dolu 
qədəhi necə saldı yerə...

Büllur qədəhin yerə düşüb ətrafa səpələnən çilikləri Şəhlanın 
qədəmlərinə sıçrayaraq büs-bütün ziyafətə ulduz-ulduz şəfəq saç-
dı. Tahiri öz kefli dünyasından amansızcasına silkələyib oyadan 
Şəhla həmin andan onun büs-bütün rahatlığını, firavanlığını “vi-
ran” qoydu...

Təbrik anında Fərhad müəllim incə bir səmimiyyətlə üzünü 
Tahirə tutaraq:

– Oğlum, Tahir... – dedi – Sənin ad günün münasibəti ilə həd-
siz bir səmimiyyətlə təbrik edirəm! Və  Sənə uzun ömür, can sağ-
lığı arzu edib, bu, qırmac kimi sportsmen ömründə saysız-hesab-
sız müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Qoy sənə Tanrı yar olsun, mənim 
oğlum!..

Tahir Fərhad  müəllimin səmimiyyətlə ona doğru uzanan əli-
ni xəfif bir təbəssüm işığında çaşqın-çaşqın əlləri içərisinə alıb 
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Lakin, aydın dərk etmişdi ki, ürəyini  Xocalının əfsunlu dilbərin-
də qoyub gəlmişdi.

Tahir Moskvada iki ay qalmamış dərhal geri qayıdaraq, 
evələrində bəhanə etmişdi ki, pis yuxu görüb. Lakin bu dəfə isə, 
beş gün qalmasına baxmayaraq, onun rahatlığını əlindən alan o 
şeytan qızcığazı yenə görə bilməmişdi. Kor-peşiman geri dönü-
müşdü və onu unutmağa çalışmışdı.

Tahir Vətənə bir də yaz sesiyasından sonra döndü. Evlərində 
eyni təmtəraqlı məclis quruldu. Yaxın qohum-əqrəbə, dost-tanış 
dəstə-dəstə Şakir müəllimin cəh-cəlal sarayına axışdı. Qoyunlar 
kəsildi... kababın tüstüsü bütün Xocalını bürüdü.

Tahir dostları ilə xeyli yeyib-içdikdən sonra, atasının ona 
ad günüdə bağışladığı qara mersedes maşınına minərək yol-
daşları ilə birgə şəhərə gəzməyə çıxdılar. Axşam yağan yağış-
dan asvaltın qıraqlarındakı su gölməçələri hələ də qurumamış-
dı. Aprel ayının zərrin gün şəfəqli havasında saf bir qoxu hiss 
olunurdu.

Şəhərin mərkəzi hissəsində yerləşən beş nömrəli orta mək-
təbin yanından ötmək fikri ilə Tahir qarşı xiyabanı keçib sola 
buruldu. Orta təhsil aldığı doğma məbəd ilk bahar çiçəylərinə 
bələnmiş baxçanın içində sirli, ecaskar bir aləmə qərq olmuşdu. 
Saysız tələbə axını sanki tər ləçəklər üzərində oynaşan zərif ağ 
kəpənəklərə bənzəyirdilər. Tahir bu bəyaz, incə kəpənəklər için-
də bir od, bir atəş axtardı... qəfil itirdiyi ürəyinin qeyri-adi vur-
ğusunu, körpə anasını gəzən kimi axtardı... aradı... Tapa bilmədi 
Tahir, əsəbdən bir papiros alışdırdı. Və asta-asta sürdüyü maşının 
rulunda onu ağır-ağır, dərdli-dərdli sümürməyə başladı. Dözmədi 
daha, qəzəbli bir halda maşının sürətini artırdı. Mersedes ildırım 

Bu etiraf hamını çaşqın bir heyrətə gətirdi. Ani vəziyyətdən 
sonra isə, şaqqanaq çəkib gülüşməyə başladılar.

Şəhlanın söz zərbəsi Tahiri şahmar ilan kimi çaldı... Özünü 
itirməmək üçün alt dodağını daxili bir qəzəblə dişləri arasında 
sıxdıqca sıxdı.

Fərhad müəllimin ürəyinə damdığı əyan oldu. O yarızarafat 
bir ciddiyyətlə:

– Hı... bu nə sözdü qızım, hərbiçilər axı, sərhədlərimizi – tor-
paqlarımızı – Vətənimizi qoruyurlar.

Şəhlanın sözləri Şakir müəllimin ürəyini yerindən tel-tel oy-
natdığından o, böyük bir ruh yüksəkliyi ilə, şaqraq gülüşlər altın-
da şeytan qızcığazı qucaqlayıb bağrına sıxdı:

– Mənim şirin balam! – dedi – Qorxma, mənim hərbçi oğ-
lumdan. O, güclü, dəyanətli oğlandır!..

Şəhla susaraq, dinmədi. Şakir müəllimin köksündə sinəsinə 
çökən başını qaldırıb Tahirə boylandı. Ani olaraq onların əfsun-
lu baxışları qovuşub bir-birini – sirrindən baş aça bilmədikləri   
daxili, sirli bir atəşə qaladı. Bu qarşılaşmada fürsəti əldən ver-
məyən Tahir çox ustalıqla – kimsənin nəzərinə çapmadan alt do-
dağını sıxaraq Şəhlaya kinayəqarışıq təbəssüm işığında qəzəblə 
bir göz vurdu. Bu zaman şeytan qızcığazı sanki ildırım vurdu. 
Şakir müəllimin bağrından qopub özünü atası Fərhad müəllimin 
köksünə çırpdı.

O gündən artıq xeyli müddət keçmişdi. Aprelin 15-i – ad 
gü nündən üç gün sonra Tahir yenə Moskvaya qayıtmışdı. Hərb 
Aka demiyasının 2-ci kurs məzunu idi. Xocalıda olduğu günlərdə 
Şəh lanı görməkdən ötrü çox çalışmışsa da lakin buna o, nail ola 
bil məmişdi. Vaxt tamam olanda isə, məcburi olaraq yola düşmüşdü. 
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qoydu. Və yenidən durduğu yerə qayıdıb Şəhlanın düz qarşısında 
dayandı. Ağır-ağır sümürdüyü papirosun bəyaz dumanlığından 
odlu ehtiraslı, “sərxoş” baxışlarını onun əfsunlu, ecaskar, qəzəbli 
gözlərinə sancdı. İtib-batmaq istədi bu qəzəb dəryasının dərinli-
yində Tahir... Sonra isə, sirli bir məna ilə onu təpədən-dırnağa-
dək süzməyə başladı. Bir addım geri çəkilən şeytan qızın qabarıq 
sinəsi altından sanki ürəyi az qala çırpınıb çıxırdı. Bu çırpıntının 
odlu nəfəsini Tahir hədsiz bir acgözlüklə atəşli canına çəkməkdən 
doya bilmirdi. Yanıb kül olmaq istəyirdi, bu qeyri-adi qızın odlu 
çırpıntı nəfəsinin yanarında.

– Demək... – sən imişsən?.. – deyə sanki, hədsiz təngənəfəs-
liydən ürək dolusu nəfəs alan Tahir pıçıltıqarışıq soruşdu.

Şəhla dinmədi. Tahirin odlu baxışlarının yandırıcı atəşinə 
dözə bilməyib qəzəbli nəzələrini iti bir surətdə kənar etdi.

– Neçə də oxuyursuz?  – Tahir onları qeyri-ixtiyari suala tut-
du. Şəhla yenə dinmədi. Qızlardan kimsə:

– Doqquzuncu sinifdə. – dedi.
Doqquzda... – deyə  – Tahir öz-özünə danışırmış kimi, yeni-

dən şeytan qızı suala tutdu. – Doqquzu doqquzu vuranda neçə 
edir? –  Yenə qızlardan kimsə dindi:

– Səkksən bir!..
– Hə... şeytan qız... yoldaşların səndən yaman zirəkdi ha?! 

– ani sükutdan sonra hiyləgərcəsinə – Yaxşı, – dedi – onda de 
görüm iki bir rəqəmimiz neçə edir?.. – Tahir sirli baxışlarını 
Şəhlanın qəzəb dolu ecazkar gözlərinə dikdi. Sonra isə bir addım 
da irəli gəlib ona daha sıx yaxınlaşdı. Lakin Şəhla isə yenə cəld 
geri çəkilərək ürkək-ürkək:

sürətilə yolu şütüyərkən birdən qəfil olaraq dayaz bir su gölməçə-
sinə düşüb yenidən götürüldü. Lakin az ötməmiş arxadan onun 
qara rəngli şüşəsinə zərblə dəyən daşdan o qeyri-ixtiyari dayan-
mağa məcbur oldu. Tahir salondakı vəziyyətdən nə isə hiss edib 
maşından yerə düşdü. Samir, Əşrəf və Hüseyn də solonu tərk et-
dilər. Maşının arxa şüşəsi zərblə dəyən daşdan parçalanmışdısa 
da lakin çilikləri qopmamışdı.

Tahir maşından düşərək, dişindəki papirosu qəzəblə kənara 
tullayıb sərt baxışlarını ötdüyü yola boylandırdı. Və bu zaman 
20-30 metirlikdə, məktəbin baxçasının qurtaracağında üç nəfər 
məktəbli qızın acıqlı-acıqlı ona baxdığını gördü. Cəld maşına mi-
nib arxaya  verməyə başladı. Qızların yanına çatanda saxlayıb sa-
kitcə yerə düşdü. Hirsini güclə boğub arxaya burulanda... – Aman 
Allah!.. – Gözlərinə inana bilmədi... Tahir...

Şəhlası üz-gözü, ağ önlüyü palçıq sıçrantısına qərq olmuş 
halda qəzəbli, hikkəli baxışlarla ona baxırdı. Tahir hər şeyi indi 
anladı. Bu zaman dəli bir gülmək tutdu onu. Və sonra nə düşün-
düsə, tez də özünü ələ alıb sirli, odlu baxışlarını şeytan qızdan 
çəkməyərək sakit, təmkinli, daxili bir qəzəblə soruşdu:

– Hə... deyin görüm, uşaqlar, daşı kim idi atan?
Kimsədən səs çıxmadı...
– Eşitmirsiz? – Tahirin təkrar, lakin açıq qəzəbli səsi qızların 

üçünü də yaman səksəndirdi. Və elə bu an da qəfil olaraq Şəhla:
– Mən!.. – deyə – şəstlə qarşıya çıxdı. Bu zaman Tahir hey-

rətdən donub qaldı yerində... Dinmək üçün söz belə tapa bilmədi. 
Lakin az keçmiş adətən yenə xəfifcə gülümsünüb bir xeyli susdu. 
Sonra isə ağır addımlarla maşına doğru getdi. Salonun qarşı his-
səsindəki kiçik, zərli qutudan bir papiros çıxartdı. Alışdırıb dişinə 
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Şəhlanın çığırtısı Tahiri daha da qəzələndirdi. Sanki əl çək-
mək fikrini tamamilə unutmuşdu. Bu zaman məktəbli qız dəli bir 
qəzəblə əlini necə çəkdisə, Tahirin, boynuna saldığı qalın, qızıl 
zəncir qırılıb onların ayaqları altına düşdü...

Tərs, dəliqanlı Tahir ani susaraq, ağır bir təmkinlə, amiranə:
– Götür onu yerdən! – deyə, üzünü ona tutdu. Şəhla iztehzalı 

təbəssümü ilə yenə onun sözünü rədd etdi. Lakin Tahirin təkrar 
qəzəbli səsi onun sərt müqavimətini qırdı. Qorxmuş qız qalın 
saçları Tahirin əlində torpağa əyildi. Yerdən qızıl zənciri götürüb 
ehmalca Tahirə uzatdı.

Tahir onun hörüklərini astaca buraxıb zənciri götürdü. Ani 
süküt içində ona diqqət edib, sonra qəfil, sərt bir hərəkətlə zənciri 
Şəhlanın boynuna doladı. “Dəmir” qolları arasında bu dəliqanlı 
qızın çırpınmasına məhəl qoymayıb  onu odlu nəfəsinin yanarına 
çəkdi:

– Unutma Tahiri! – dedi və onun, bir daha arxadan saçından 
tutdu. Bərk-bərk sıxaraq qəzəbqarışıq odlu bir həyəcan içində 
titrək dodaqlarını köksündə çırpınan bu şeytan qızın körpə do-
daqlarına yaxınlaşdırdı. Lakin, nədənsə, tərəddüd etdi. Ani daş 
sükut içində Şəhlanın yandırıcı nəfəsində donaraq, daha güclü 
– qeyri-adi bir risk etməkdən yan keçdi. Və sakit bir hərəkətlə, 
astaca, qızın hörüklərini buraxıb üzünü kənara çevirdi. Sonra isə 
ağır addımlarla maşına yaxınlaşıb sükana oturdu. 

Bu qeyri-adi, dəli sevda mənzərsini mat-mat seyr edən yol-
daşları da sakitcə gəlib maşına əyləşdilər. Tahir tərəddüd etmədən 
iti bir sürətlə maşını sürüb gözdən itdi...

... O gündən etibarən Şəhla “dəli” bir ömür yaşamağa başladı. 
Qeyri-ixtiyari...

– Sizin öz günahınızın nəticəsidir... – deyə başı üzərini cəl-
lad kimi kəsdirən Tahiri anlatmağa çalışdı. Tahir ani tərəddüddən 
sonra:

– Doğrudan? – o, mənalı-mənalı gülümsündü.
– Görün... mənim üstüm nə gündədir?! – Şəhla özünün haqlı 

olduğunu daha qabarıq şəkildə sübut etməyə çalışdı. Tahir çəkdi-
yi papirosa dərin bir qullab vurub kənara tulladı. Sonra isə hər iki 
əlini layka kurtakısının ciblərinə salaraq, ani tərəddüdə qapılan 
bu dəliqanlı oğlan yüngülcə köks ötürərək sirli, odlu baxışlarını 
Şəhlanın əfsunlu gözlərinə sancdı:

– Gəl, hər şeyi yenidən başlayaq?! – dedi, – Tanış olaq?! – 
əlini sakitcə Şəhlaya uzatdı. Tahirin bu gözlənilməz “başlanğıcı” 
qarşısında özünü itirən qız yerində donub qaldı. Çıxış gəzdi, lakin 
tapa bilmədi. Tahir isə odlu bir həyəcan içində hədsiz bir səbir-
sizliklə ondan cavab gözyləyirdi. Amma Şəhla gözlənilməz, qəfil 
bir sıçrayışla üzünü çevirib ondan kənar olmaq istədikdə birdən 
Tahir cəld arxadan, onun, dağ şəlaləsinə bənzər gur saçlarından 
yapışdı. Və hədsiz bir qəzəblə dişlərini bir-birinə sıxaraq onu 
özünə tərəf çəkdi:

– Bəsdir, – dedi, – mənimlə zarafat etdin!..
Tahirin “dəli caynağında” çırpınan Şəhla:
– Siz dəlisiz, nəsiz, axı, məndən nə istəyirsiz?  – Tahirin 

amansız, lal baxışları önündə: – Mən istəmirəm, sizinlə tanış ol-
maq?!

Bağrını yandıran sərt bir qəzəblə Tahir:
– Niyə?.. – deyə, onu amansız bir suala tutdu.
– Çünki, siz, çox qızlarla gəzirsiz!.. – Bu an Tahir heç bilmədi 

bu haqlı qızcığaza nə cavab versin. – Buraxın məni!.. 
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Erməninin məkrli etirafı hamını diksindirən kimi oldu. Lakin 
bu qeyri-adi səda Tahirin isə qəfil zərbədən də betər ağrıtdı. 
Kəşfiyyatçı oğlan düşmənin nə  demək istədiyini gözəl anladı. Bu 
dəhşəti görməmək üçün kar, kor olmaq dilədi Tanrıdan... Tahir.

– Doğrudan?.. – Bas bela de... – Bütün erməni yaraqlıları hə-
ris baxışlarını Şəhlaya dikdilər. Cod saqqal isə qızın  biləyindən 
tutub fırladaraq:

– Rəqs et, Qarabağ kəkliyi!.. – deyə harın-harın hirişməyə 
başladı.

Bu zaman Tahirin köksündən qopan qəfil haray sanki bütün 
Azərbaycanın bağrını atəşlərə qaladı.

– Yox!!!
Şəhla bu doğma haraya qəfil boylanaraq içində qan ağladı. 

Cod saqqalının inadkarlığı qarşısında, dişlərini qıcayıb:
– Kəs səsini, xəyanətkar qonşu!..  – dedi. Şeytan qızın bu 

qeyri-adi cəsarətinə heyran kəsildi Tahir.
Cod saqqallı:
– Hı... hı... – harın-harın hirişərək:
– Ara bu qızcığaz na deyir? Xəyənatkar?! Bu yazzıq bilmir 

ki, xəyanatkar, onu bizə peşkaş edən öz hökumatidir. Ha... ha... 
ha... – birdən qəfil bir çevrilişlə: – Rəqs et!!! – deyə onu bir daha, 
təkrarən qarın çovğununa fırlatdı. 

Şəhla müqavimətini saxlaya bilməyib yerə çırpıldı. Və tez də 
amansız soyuğun şaxtasında əzabla ayağa qalxaraq:

– Xeyir!!! – dedi – Mən oynamayacağam!..
Lakin erməni cəlladı ondan əl çəkmədi, hay-həşir salan əsir-

lərin kopasına dəli bir bağırtı ilə avtomatdan bir cərgə odlu atəş 
açdı. Tut kimi yerə tökülən insanlar al qanlarına boyanaraq bə-

Lakin, aradan xeyli vaxt ötməsinə baxmayaraq, Tahirdən xə-
bər-ətər yox idi. Günlər aylara, aylar illərə qovuşurdu.

Şəhla orta məktəbi bitirməyə beş ay qalmış nişanlandı. 
Atasının istəyi, məsələhti qarşısında susaraq dinmədi. Çünki, 
onun hələ ki, nə isə inkar etməsi üçün heç bir xəbər – soraq yox 
idi. Heç nə başa düşə bilmirdi, Şəhla.

Artıq xeyli ötmüşdü... Respublika daxilində gedən müxtəlif 
faciələr, erməni xofu imkan vermirdi ki, Fərhad müəllim qardaşı 
oğluna nişanladığı yeganə qızı Şəhlanın rahat – xoşbəxt toy gü-
nünə qəti razılığını verə bilsin. Xeyir iş elə hey uzanırdı. Nəhayət, 
heç kimin gözləmədiyi bir gün gəlib yetdi: – 1992-ci ilin 25-dən 
26 -na keçən gecə...

...Tahirin xoşbəxt, əvəzsiz, qeyri-adi vüsal dadlı ömrü qəfil 
dondu, heyrətamiz baxışlarının dumanlıqlarında ona doğru qa-
nadlanan Şəhlasının viranə varlığında...

...Divanə saçlı şeytan qız Tahirə qovuşarkən cod saqqallı er-
məni amansız sipər çəkdi onların qeyri-adi vüsalına. Tahirə çatma-
ğa üç-dörd addım qalmış erməni qəsbkarı biləyinin sərt hərəkətilə 
Şəhlanın qarşısını kəsib imkan vermədi. Bu an Tahiri yalnız bircə 
həqiqət heyrətə gətirdi. Şəhla dəlicəsinə ona qovuşmağa can atırdı. 
Əvvəl heç nə anlaya bilmədi, elə düşündü ki, bu şeytan qız dara 
düşdüyünə görə, sadəcə olaraq kömək umur ondan. Lakin...

Bu odlu, yanar ehtiraslı anların çırpıntısında birdən yaraqlı 
düşmənlərin içərisindən kimsə:

– Ara – dedi, – heç bilirsiz, bu qarabağ kəkliyi necə rəqs 
edir?! Aləm! 
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sitəmindən əl çəkmək istəmirdi. Məcburi olaraq, Şəhlanı rəqs et-
dirməyə çalışırdı. Kəskin soyuğun, tufanın əjdaha ağzında Tahirin, 
sağ qalan 50-60-a yaxın əsirlərin gözü qarşısında Şəhlanın saçla-
rından tutub vəhşi kimi sürütdəyir və oynamasını qəddarcasına 
tələb edirdi. Şəhla uşaq çığır-bağırtısı ilə imdad diləyirdi. Yalnız 
və yalnız Tahirdən.

Mələk qızın qarlı çovğunun uğultusuna qarışan qanlı haray-
ları burulğanlarında Tahir: – “Yox!!!” – fəryadı ilə var-gücünü 
toplayıb dartınaraq ona sarınmış məftilləri qırmağa çalışır, lakin, 
heç nəyə nail ola bilmirdi.

Bu zaman, birdən, Cod saqqallı Hari Tahirə sarı qəfil boyla-
nıb, fikrindən nə isə keçirdi. Və sonra Şəhlanın hörüklərini bu-
raxıb ona doğru addımladı. Gəlib düz qarşısında dayanaraq bir 
xeyli onu diqqətlə süzməyə başladı. Sonra isə qançanağına dönən 
boz-xırda gözlərini ondan çəkməyərək, avtomatını çiynindən as-
taca aşırıb lüləsini onun çənəsinə dayadı. 

Bu zaman Şəhlanın: 
– Yox!!! – deyə eşidilən tükürpədici harayı onu yaman sək-

səndirdi. Qəfil geri boylandı. Sanki, törətdiyi qanlı cinayətlərdən 
dəli oldu, Hari.

Gah Şəhlaya, gah da Tahirə çaşqın-caşqın baxaraq nə sitəm 
edəcəyini təyin edə bilmədi. Və az ötməmiş birdən sanki “ağlı” 
başına gəldi. Eybəcər, kobud sifətini Şəhlaya tutub:

– Çox istəyirsan onu? - deyə hikkə ilə soruşdu.
Qız dinmədi. Tahir isə... Əyər, zərrə möcüzə ilə məftilləri qıra 

bilsəydi, həmin anda da zalimin canını alardı, bir göz qırpımında.
Cod saqqallının iti, qanlı caynaqları avtomatın dəstəyinə sa-

rıldıqda Şəhla hədsiz bir yorğunluq, əzab içində səntirə-səntirəyə:

yaz qarı al qərənfil naxışlarına qərq etdilər. Bu dəhşət qarşısında 
özünü itirən Şəhla çovğunlu qarın bağrında yaxıla-dura heç bil-
mədi necə etsin. Yenə Tahirə doğru can atdı. Tahirin huşunu itir-
miş kimi başı arxaya axdı. Lakin Şəhlanın fəryadı onu silkələyib 
yerindən oyatdı. Ona doğru can atan divanəsi olduğu dilbərini 
görcək var-gücü ilə çırpınaraq bağırdı:

– Arkadi!!!
Bu zaman Arkadini sanki ilan çaldı. Yerindən dik atılıb Tahirə 

doğru getdi. Yaxınlaşıb diqqətlə ona baxaraq:
– Bəs, bayaqdan niyə susurdun?.. Axı biz düz altı il Moskvada 

bir yerdə yaşayıb təhsil almışıq. Hətta Azərbaycanın da eyni 
vətəndaşıyıq.

Tahir diqqətlə onu süzüb, dişləri kilidlənmiş halda yalnız bir-
cə kəlməni etiraf etdi:

– Qızı qoru! 
Arkadi susdu, ona dikilən erməni qardaşlarının həris nəzər-

lərində nə edəcəyini bilmədi. Astaca köks ötürüb ehmalca Cod 
saqqallıya təfər istiqamət aldı. Yaxınlaşıb tərəddüdlə:

Harii, – dedi, – bəlkə burada heç nə lazım deyil. Sakitcə Əs-
kərana yan alaq?! 

Kabus erməni quduz köpək kimi dişlərini qıcıyıb:
– Arkadi!.. – sənin dilini bağızından çıxarmaq... mənə borc 

olsun! Səninlə gestapoda haqq-hesab çürüdəcəyəm!.. 
Arkadi susaraq daha dinmədi. Sirli baxışlarını Tahirə boylan-

dırdı. Tahirin isə ona tuşlanan qəzəbli nəzərlərində sanki bir dün-
ya boyda əmir göstərişi vardı. Arkadi odla-su arasında qalmışdı.

Alatoran gecənin bağrında qopan qəfil çovğun hamını çaş-
dıran  kimi oldu. Bu “qiyamətə” baxmayaraq Cod saqqallı vəhşi 
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Tahir dinmədi. Sanki Tanrı diləyini qəbul etmişdi – “kar, kor” 
olmuşdu. Ağır-ağır nəfəs alaraq, qəsbkar düşmənə qarşı hədsiz 
nifrəti bütün varlığını yandıra-yandıra qarlı çovğunun yandırıcı 
nəfəsində, ilahi sevgisi yolunda körpə dilbərinin düçar olduğu za-
limin sitəminə baxa-baxa qalmışdı. Alatoran gecənin tonqal işığı 
“Qanlı dərə”nin vahiməsini getdikcə sürətləndirirdi. 

– Ha... na gözəl, na gözəl... – deyə Hari sanki xəzinə tapmış 
kimi, sevinməyə başladı. Və bu iyrənc sevincin təlatümlü qan işı-
ğında: – Mitya – deyə, yaraqlılardan kimi isə səslədi. – Sanda bir 
kaset olsun gərək, ispanski... Bir bax gör, orada – Xocalıda talan 
etdiyimiz saraydan götürmüşdük. Yadındadır, Ağadadaş və Qa-
dirlarin kasetləri ilə bir yerdə götürdüyümüz.

Mitya “iç-içalatını” axtarmağa başladı.
– Yoxdu, – şef! – dedi.
– Bir da yoxla! – yaraqlı erməni təkrar axtarışa başladı. Və 

birdən:
– Tapdım!.. – deyə üstü qan ləkəli kaseti göyə qaldıraraq Cod 

saqqallıya göstərdi.
Hari iztehzalı baxışlarla gülümsünüb, yaraqlıları işarə ilə ya-

nına çağırdı və onlara əmr etdi ki, dərənin çökəkliyində olan gö-
lün qarını təmizləsinlər. 

Bir göz qırpımında buzun üstü xeyli təmizləndi. Hamı tonqal 
ətrafına çəkildikdə, Hari özü ilə gəzdirdiyi diktafonun düyməsini 
basdı:

Ağır bir musiqi dalğa-dalğa kabusun qoynundan axaraq göz 
yaşları buza dönmüş mirvari gölün bağrına ələm dolu bir sığal 
çəkməyə başladı. Bu nəhayətsiz kədərli dərdin harayında yenə də 
Harinin bağırtısı eşidildi:

– Dayanın!.. – deyə var-gücü ilə bağırdı.
Səsə Cod saqqallı geri çevrildi.
Bu zaman Şəhla amansız çovğun içində, üz-gözü, saçları 

qırov bağlamış halda hey uzun-uzadı Tahirə baxmağa başladı. 
Dəli bir vüsal keçdi bağrıqan - ürəyinin yarasından. Sanki, bu ila-
hi duyğunun hədsiz yanarını hiss edən Tahirin Şəhla həsrətli dəli 
könlü qan ağladı... Və bu qanlı göz yaşları burulğanında qəfil sək-
sənərək Şəhlaya mat-mat baxmağa başladı. Sanki nə isə ürəyinə 
dammışdı. 

– Razıyam!
– Yoxx!!! – Şəhlanın məcburi etirafına qarşı dəli bir üsyan 

etdi Tahir. – Yox!!! Şəhla, yalvarıram sənə... qurbanın olum!.. 
Bel şey etmə! Məni belə vəhşicəsinə öldürməylərinə qıyma... 
Alçalma namərdin qarşısında... Mənim belə ölmümə qıyma! 
Qıyma, Şəhla... – Və birdən dəli kimi bağıraraq hədsiz bir qəzəblə 
üzünü göylərə tutub gözlərini bərk-bərk qapadı: – Anacan!!! Bu 
gün üçünmü dünyaya gətirdin məni!..  – ani susaraq yenə üzünü 
göylərdən çəkmədən: – Allah!!! – dedi, məni kor, kar et!.. Qoy... 
daha heç nə görməyim.

Tahir özü yox, yanar bağrından qəlpə-qəlpə qopub ürək dağ-
layan sözləri acı qəhər içində boğula-boğula, kəsilə-kəsilə hıqqı-
rır, ağlayırdı.

Araya daş sükut hakim oldu. Bu ağrılı, ani anların ömrünü 
yenidən  Cod saqqallının bağırtısı pozdu:

– Başla!..
Şəhlanı isə sanki şaxta vurmuşdu. Lakin, Harinin Tahirinə 

qarşı qanlı cəhdi qarşısında təkrarən haray çəkdi:
– Dayanın... rəqs edirəm. – deyə heysiz bir pıçıltı ilə dilləndi.
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başladı. Ətrafına “yağan” odlu tonqal  kösövlərinin  istisindən 
artıq Mirvari gölü getdikcə şüşə kimi olurdu. Şəhla səntiriyərək 
çətinlik çəkirdi addımlamağa. Xeyli ötməmiş o, birdən üzü üstə 
buza dəydi. Və ani tərəddüddən sonra çırpınıb qətiyyətlə yenə də 
ayağa durdu. Adlayıb, çox çətinliklə dərənin sal qayalığına qalx-
dı. Büdrəyə-büdrəyə gəlib özünü Tahirin bağrına çırpdı. Və huşu-
nu itirərək onun, məftillərlə sal qayalığa bənd olmuş ayaqlarına 
düşüb qaldı.

– Dayanın!!! – hamı qəfil eşidilən bağırtıya boylandı. Arkadi 
idi. Quldur başçısı Harinin beyninə avtomatını dirəmişdi.

– Əyər, bircəciyiniz də olsa, yerindən tərpənsə, it kimi gəbər-
dəcəyəm. Hamı heç bilmədi nə etsin. Eloğlunun qəfil xəyanətini 
əvvəlcə zarafat hesab etdi, Hari.

– Ara san dali olmusan?.. 
– Hə!!! – deyə qəzəblə Arkadi dilləndi. – Bəsdirin, qorxun 

Allahdan! Sizin bu sitəminizi heç 41-45-in cinayətkarları da et-
məyiblər. Nəinki mən, hətta, sonra, bütün bu törətdiylərinizdən 
bütün dünya havalanacaq. Axı, bunların nə günahı var? Məyər 
sənin ailən yoxdu, balan yoxdu?.. Yüksək xülyalarla yaşıyan – 
vəzifə, inperiya düşgünlərinin çirkin ehtiraslarına görə, niyə bu 
yazıq insanlar al qanlarına xırman olmalıdırlar? Axı, siz insan 
deyilsiz?! Sizin köksünüzdəki ürək adlı əl boyda varlıq ət par-
çası deyil? 

Arkadi köpüklənə-köpüklənə danışır, cinayətkarların ci-
nayətkarlıqlarının qarşısını almağa cəhd göstərirdi. O, tən-
gənəfəs olub susanda, Hari sirli bir etirafla:

– Yakşı... – dedi, – san deyən olsun, – Əskərana dönək. 

– Rəqs et!!! – Lakin Şəhla isə Tahirin təkrar-təkrar eşidilən 
– Yox!!! Yox!!! – qəzəbli fəryadında sanki daşa dönmüşdü. Bu 
zaman qaranlığın bağrına qəfil açılan odlu atəşin vahiməsində 
Şəhla dik atılaraq səntirədi və müqavimətini saxlaya bilməyərək 
dərəyə doğru yuvarlandı. Mirvari gölün bağrına çırpılanda küt bir 
ağrı hiss etdi şirin canında. Şəhlanın düşdüyü bu dəhşətli əzabdan  
Tahirin vəziyyəti dil ilə ifadə edilməz oldu.

Musiqi qeyri-adi bir qüvvə idi Şəhla üçün –ülvi, müqəddəs, 
sirli sevgisi – Tahir idi onun üçün. Gizli, dəli bir körpə həsrə-
ti ilə gözlədiyi Tahiri. Bax, belə bir Tanrı istəyi qaldırdı yerdən 
Şəhlanı. Sanki bir şahin kimi, sınmış qanadlarını gərib, iti bir 
sürətlə çevrilərək qəzəbli, nəhayətsiz dünya boyda nifrətli baxış-
larını düşmən sürüsünə dikdi. Sonra isə bağrı qan içində, məsum 
bir körpə kimi həsrət-həsrət Tahirə boylandı.

Və onun intiqamdan od püskürən ehtiraslı baxışları altında 
ələm dağlı ispan musiqisi daşa döndü.

Şəhla susdu. Sanki əbədi bir bütə çevrildi. Çovğunlu külək 
isə əsirdi. Kəsə-kəsə. Şəhlanın dağ şəlaləsinə bənzər qırov bağ-
lamış uzun hörükləri çırpına-çırpına sanki hönkürtü çalırdı. İlan 
kimi qıvrılıb açılır, qarlı çovğun ilə döyüşərək nəyin bahası-
na olursa-olsun qələbəyə çatmağa can atırdı. Lakin az ötməmiş 
heydən düşərək Mirvari gölün qanlı göz yaşlarının buz bağrına 
çökdü. Bu zaman ətrafına odlu kösöv “yağışı” yağmağa başladı. 
Heysiz-heysiz başını güclə qaldırıb ətrafa ötəri bir nəzər yetirdi. 
Lakin az ötməmiş taqətsiz halda eyni hərəkəti aldı. Zalimin qəsdi 
isə onu bir daha ayağa qalxmağa məcbur etdi. Tahiri atəşlərdən 
qorumaq naminə Şəhla var gücünü toplayıb ona doğru getməyə 
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edirdi. Onun, Oskar zirvəsinə layiq – tam yetkin olması üçün bü-
tün fitri cinayətkarlığını səfərbər etmişdi. Qan-qan deyə – bağıra -
bağıra özü də düşdü bu qanlı əfsanəyə.

– Yesli, o maftiləri aça bilsan... sevgilini azad etsan, onda 
onunla birgə san da azad olacaqsan. Bir şartla, sana on daqiqa 
vaxt veriram... – deyə Hari iyrənc bir iztehzalı etirafla, papiros 
çəkməydən sapsarı saralıb qaralmış dişlrini ağartdı.

Şəhlanın Hariyə boylanmış yorğun baxışları qəfil olaraq çev-
rilib Tahirin nifrət, amansız qəzəb dolu gözlərinə sancıldı. Ani 
sükutdan sonra vaxt itirmədən Şəhla can sökdü... Tahirini azad 
etməkdən ötrü.

Bir yandan yorğunluq, aclıq, qorxu, əzab, işgəncə, digər 
tərəfdən isə qarlı çovğunun ülgüc kəsəri onu hər vəchlə məqsə-
dindən qoparmağa can atırdı.

Körpə, topuş əlləri şaxtadan şişib kömbə kimi olmuşdu. Buna 
baxmayaraq odlu, çılğın bir ürəklə bütün gücünü toplayıb tən-
gənəfəs bir halda məftillərin amansız düyününü açmağa... lap tez 
açmağa başladı.

Dəqiqələr ötürdü... beş... altı... Lakin xoşbəxt, əvəzsiz, şi-
rin günlər yaşamış mələk qızcığaz, Tahirin onun halına acı-
yan, ağlar baxışları altında hələ heç nə edə bilmirdi. Amansız 
məftilər sanki, bir-birinə qaynaqlanmışdı. Dözmədi, Şəhla. 
Dəhşətli harayı ilə, dişləri ilə qoparmağa çalışdı məftilləri, bu 
məsum qız.

Çarpınırdı... Lakin xeyri yox idi. Vaxt artıq bitmişdi. Hari 
və yaraqlı qəsbkarların şit, kinayəli hırıltıları bunu xəbərdarlıq 
edirdi.

Arkadi dinmədi.
– Di yaxşı, ara, qurtar bu uşaq oynunu!.. – deyə, Arkadinin 

odlu silahından canını qurtarmağa çalışdı. – Ara... yakşı da... – ani 
nə isə düşünərək: – Get, – dedi – aç tələbə yoldaşının qollarını, 
yola düşək.

Arkadi əvvəl inana bilmədi, lakin sonra Cod saqqallının tək-
rar etirafı qarşısında, ehmalca avtomatını onun beynindən çəkib, 
qayğılı bir çırpıntı ilə Tahirlə Şəhlaya tərəf tələsdi. Lakin onlara 
beş metr qalmış quldur başçısının arxadan açdığı qəfil atəş onu 
yerindəcə susdurdu.

Sanki, əsirlərə bu günkü qanlı sitəm kifayət etdiyindən, nə-
dənsə, quldurbaşçısı Harinin onlarla daha “işi yox idi”. Onsuz da 
30-a yaxın günahsızı qətlə yetirməklə çovğunlu bəyaz qarın bağrını 
“al qırmızı” qərənfillərlə bəzəmişdi...” İndi isə əsas məşğuliyyəti 
Qanlı dərə hekayətinin baş qəhrəmanları idi - Tahir və Şəhla.

Viranə Xocalının qanlı ürəyinin içində, şah damarında at ça-
pırdı Hari.

Şaxtanın ayaz kəsərindən ayılan Şəhla güclə hərəkətə gələrək 
Tahirin ayaqlarına sarmaşdı. Kobud məftilləri var-gücü ilə dar-
tışdırıb açmağa çalışdı. Lakin az ötməmiş taqətdən düşərək, yenə 
onun ayaqları üstünə atılıb qaldı. Bir az nəfəs dərib bir daha gü-
cünü topladı.

Əsirlər bu nəhayətsiz divan qarşısında sanki dünyanı yandı-
ran bir sitəmlə haray çəkirdi. İçin-için, səssiz-səmirsiz.

Saqqallı erməni quldurlarının baş komandanı Hari, öz əs-
sabələri ilə xüsusilə susaraq, ən mahir bir rejissor təfəkkürü ilə 
Qanlı dərənin son anlarına daha həssaslıqla, məsuliyyətlə diqqət 
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Tahir köksünü dəhşətli alova bürüdən bu qeyri-adi “maqnit” 
qarşısında susaraq, təngənəfəs halda bir söz belə dinə bilmirdi. 
Şəhlanın, bütün çırpıntısı ilə köksündə olmasını Tanrı möcüzə-
si sandığı üçün. Lakin onları bürüyən amansız iblis çovğunun 
üzündən – belə amansız qara yazıya görə, bütün insanlıq adına 
lənət deyirdi: ağrılı, qanlı bağrının acı fəryadı ilə. O, bu mələk qızla 
vüsalı həmişə, dilbər Xocalının milyon-milyon gül-çiçəkli, yaşıl 
ormanlı bağ-baxçalarında, düzənliklərində, Kətiyin, Dəhrazın 
kəklikli dağ yamaclarında arzu edirdi. Saysız-hesabsız günah-
sızların al-qanlarına bələnmiş və məhz bu viranəliyə görə məc-
buri olaraq adı Qanıl dərə adlandırılmış Kətiyin dağ ətəyinin 
belə faciəsində yox.

Çovğun ara vermirdi. Zalim erməni yaraqlılarının canı it canı 
idi. Harın-harın mırıldanır, nəşələnirdilər. Vaxt ağır-ağır ötürdü. 
Axşamın hədsiz matəm ağrısında Tahirlə Şəhlanın bir-birini yan-
dıran odlu nəfəslərinin nəhayətsiz yanğısında yanar qəlblərinin 
aram-aram qərib pıçıltıları eşidilirdi. Heybətli tonqal işıqlarına 
bələnmiş bəyaz gecənin vahiməsində dalğa-dalğa yayılaraq ün-
yetməzliklərdə – Azərbaycanın hər yerində və onun da hüdudla-
rını adlayıb, sanki büsbütün bəşərin fövqündə əks-səda olunur-
du: – Yer qopuq-qopuq sirkələnirdi... Sanki məsum bir körpə tək  
hıçqırırdı... xəfif-xəfif...

Lal sükutun bağrını aram-aram yaran Tahirlə Şəhlanın ya-
nar, odlu təngənəfəsi, sanki şahmar bir ilan tək onları saran qılınc 
kəsərli qarlı çovğuna qarşı amansız sipər olmuşdu...

– Niyə Tahirin gözündə məzar qazdın, Şəhla?! – odlu tən-
gənəfəsin yanarında Şəhlanı amansız bir sorğuya tutdu Tahir.

Araya sakit, lal bir sükut hakim oldu. Və bu tükürpədi-
ci nəfəsin qoxusunda Şəhla məftillərin köksündə ani donaraq, 
ürkək-ürkək ağrılı baxışlarını aşağıdan yuxarı sevdiyinə boy-
landırdı. Tahirin min-bir əzablı bu sitəmdən gözləri süzülərək 
başı qeyri-ixtiyari arxaya axdı. Ani vəziyyətdən sonra ağır-ağır 
başını dikəldib, köksündə sanki, ilahi bir bütə dönən Şəhlaya 
diqqət etdi:

– Mənası yoxdur, – dedi, – özünü yorma.
Şəhla hədsiz, gizli bir təlaş içində:
– Yox... yox! – deyə körpə kimi dodaqlarını büzüb qopuq-qo-

puq hıçqırdı. Uşaq inadkarlığı ilə sanki üsyan etdi, zalimin yazı-
sına qarşı.

– Şəhla... – Tahirin pıçıltılı, yanar etirafı qızı maqnit kimi 
özünə çəkdi. Dinə bilmədi, bu qeyri-adi, sanki ilahi bir səsin 
əfsununda. Sanki Tahirin qüvvətli köksündə qəfil alışan ya-
nar bir tonqala düşdü Şəhla. Getdikcə bir şam kimi əriyib yox 
olurdu bu atəşin qoynunda, az qala. Nəyi isə... indi anladı qız. 
Bu anlamın burulğanında daxili acı bir haray çəkdi. Tahiri sın-
dırıb – itirib keçirdiyi o Tahirsiz günlərinin acı peşmançılığını 
dərk etdi. Şükür Tanrıya!.. Onların qeyri-adi, şəkər ömür anı, 
sən demə, bir başlanğıcdan və bir də sonluqdan ibarət imiş. 
Bu, daban-dabana zidd – şirin-acı ömür yazısı arasında keçən 
uzun – dörd illik ağrılı fasilə ilan zəhəri kimi həsrətli bir ömür 
yaşantıları olmuşdu. Belə bir, qeyri-adi, əzablı taley qisməti-
nin əsas günahkarının özü olduğunu gözəl anladı Şəhla.

Çünki o, Tahirin odlu istəyinə özü zərbə vurmuşdu. Bəlkədə 
bu, ərköyün, tərs böyüdüyündən irəli gəlmişdi. Nə isə...
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Məftillərin amansız sıxıntısında bir rahatlıq – boşluq hiss 
edən Tahir gərilib dəmir qollarının var gücü ilə maneəni yara-
raq alt-üst etdi. Sonra isə heç nəyi vecinə almadan “tam azad” 
halda Şəhlası ilə üz-üzə qaldı. Bu günü... necə bir istəklə arzu 
etmişdi Tahir.

Şişib buza dönmüş əllərini ağır-ağır qaldırıb Şəhlanın, acı göz 
yaşlarına bələnmiş ecazkar, cazibədar çörəsini ovucları içərisinə 
aldı. Sonra isə titrək, zərif çiyinlərinə doğru yumuşaq bir sığal 
çəkərkən, onun odlu, yanar, ağlar baxışları mələk qızın boynun-
da sancılıb qaldı. Dörd il bundan əvvəl olmuş maşın əhvalatında 
Şəhlanın çırpınıb vəhşi kimi Tahirin boynundan qırdığı qızıl zən-
cir hələ də bu dəliqanlı dilbərin boynunda idi.

Tahir heyrət içində donub qaldı və Şəhlanın onun həsrə-
ti ilə çəkdiyi hədsiz əzablarının həqiqiliyini açıq-aydın indi 
dərk etdi. Bu, o qədər də sözlə ifadəedilməz – nəhayətsiz, də-
rin kədərin önündə heyrətamiz bir dərəcədə sanki düşmən özüdə 
diz çökmüşdü. “Kamil, həsas, istedadlı rejissor” düşmən sanki 
itirmişdi özünü yaratdığı –amansız sitəmli Qanlı dərənin yüksək 
çəkilişi – son kadrları önündə.

Amansız çovğun bağrıqan əsirlərin imdad, qurtuluş ha-
rayı ilə çırpınaraq, bir-birinin odlu vüsal qovuşuğunda alışan 
Tahirlə Şəhlanı öz yandırıcı nəfəsinə bülənd etmişdi. Qışın oğ-
lan çağında Tanrı möcüzəsi ilə qəfil açılan bu bir cüt al qızıl-
gülün əfsunlu rahiyəsi hamını sanki öz açılmaz tilsiminə bənd 
etmişdi. Bütün “çəkiliş heyəti” mat qalmışdı – Qanlı dərə adlı 
filmin kuliminasiya zirvəsinə doğru istiqamət alan heyrətamiz, 
büt kadrı qarşısında...

Əzablar içində çırpınan Şəhla çılğın bir təlaş içində:
– Yox, yox... Tahir, qurabanın olum... məni bu dərəcədə gü-

nahkar sanma! – ani təngənəfəsdən sonra – O gündən... zəncir 
əhvalatından sonra səni çox aradım... hər an... necə yaşadığımı 
sənsizlik içində... bilə-bilmədim... Tahir...

– Yalan danışma!.. – Tahir qəzəbli baxışlarını sərt bir hərəkət-
lə kənar etdi. Şəhla özünü onun bağrına çırparaq:

– Yox!.. Yox!!! Həqiqətdir!..
– Həqiqətdir?.. – Üzünü ağır-ağır Şəhlaya çevirən Tahir bir 

daha paçıltılı harayla dindi.
– Həqiqətdir!!! İnan mənə, Tahir!..
– Əyər, həqiqətdirsə, onda, niyə görə Tahiri rədd edib, digə-

rinə nişanlandın?!
– Səni gözləyə-gözləyə oldu bu iş... Amma, axır ki, bir gün 

sənin olacağıma əmin idim. İstəməyərəkdən nişanlı ola-ola acı 
bir həsrətlə səni gözləyirdim. Gəlişin günü günahımı bağışla-
mağın üçün yalvarmağa ayağına gələcəkdim. Və əbədi olaraq 
Sənin... yalnız dönüb sənin olacağıma and içəcəkdim!.. İnan, 
Tahir, qurbanın olum, inan mənə!.. 

Tahir susurdu. Şəhlanın hədsiz bir səbirsizliklə cavab göz-
ləyən yanar baxışlarına hay vermirdi.

Tahiri belə görən Şəhla, birdən, qəfil bir çevikliklə, onun bö-
yür-başında olan məftillərə boylandı. Və dəli bir hərəkətlə onla-
rın əsas düyününü açmağa başladı. Tapdı... Amansız bir gərgin-
lik içərisində onun açılmaz bəndini qoparmağa – açmağa çalışdı. 
Uzun bir əzabdan sonra, nə isə hiss etdisə, yaman sevindi. Lakin 
sevincini bağrıqan ürəyinin içində boğdu. Qorxdu...
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dağ ətəyi al-qana bələndi. Hər yana çilənmiş, sıçramışdı bu qey-
ri-adi, ülvi məhəbbətin qızıl qanı.

...Altoran gecənin siyah örpəyi qan ləkələrinə qərq olmuş, 
hətda qorxunc tonqalın işıqları da qana batmışdı. Ona görə qır-
mızı şölə saçırdı.

Tonqalın “qanlı şəfəqləri” altında günahsız al-qanlarına bo-
yanıb çırpınan Tahirlə Şəhla amansız çovğunda yıxıla-dura sanki 
son nəfəsdə də qeyri-adi bir möcüzəyə – qurtuluşa can atırdılar.

Tahirlə Şəhlanın iniltili, acı hənirtisi, al-qan içində çırpıntı-
sı nəinki Yeri, hətda ucsuz-bucaqsız, nəhayətsiz Ulu Göyləri də 
dondurdu, sanki. O ənginliklərdən Tanrı Yerə mat-mat baxırdı. 
Və Ulu Tanrının lal baxışları altında bu nəhayətsiz, müqəddəs 
ələmə nəinki al-qırmızı, həttda bütün rənglərdə olan milyardlarla 
çiçəklər saçını yoldu...

Heyrət, ey Büt... Surətin gördükcə lal eylədi məni...
Surəti – halim  görən Surəti – xəyal eylədi məni...

İlahi!!! Sən demə, Xocalı soyqırımı silsiləsindən olan Qanlı 
dərə adlı hekayətin son kadrı daha ağrılı, daha dəhşətmiş.

... Qəfil açılan məkrli, amansız atəşin dəhşətli – qeyri-adi ca-
vabı, alatoran  gecənin qorxuncu tonqal işıqlarında ağaran bəyaz 
qarın bağrına çırpılan qızıl, al-qan oldu.

– Yoxx!!! – Tahir tükürpədici bağırtı ilə, cəld çevrilib kürə-
yini təkrar açılan ikinci atəşin qabağına verəndə bir daha bəyaz 
qarın bağrı al-qana boyandı. 

Şəhlanın kürəyini qəfil parçalayan qızıl güllə təkrar açılmaq-
la Tahirin də kürəyini parça-parça etdi. Lakin, onlar bir-birindən 
qopmadı. Çünki, hədsiz bir vüsal atəşi ilə bir-birinə sarılmış 
qol-qanadları, sanki açılması mümkün olmayan əbədi bir 
əfsun oldu.

Əsirlərin vahiməli naləsində, qəsbkar ermənilərin heyrətdən 
donub qalmış nəzərlərində azğın, qarlı çovğun Tahirlə Şəhlanı 
vəhşi canavar kimi  ağzına atıb sağa-sola çırpırdı. Kəsilmək belə 
bilməyən, uğuldayan “qanlı tufan”ın ağzında al-qan içində çır-
pınan bu iki nakam gənc ilan kimi qıvrılıb açılırdı. Sanki qana 
susamışdı qılınc kəsərli tufan da.

Azərbaycan əsrin sonlarına yaxın dəhşətli “Titanik” taleyli 
Xocalı faciəsini yaşıyırdı. Hədsiz tufan, fırtına, od, alov vahiməli 
atəşlər içində. Qurtuluşa can sökürdü Azərbaycanın divanə, vi-
ranə, dilbər Xocalısı. Kimsə yox idi, harayına hay versin, dadına 
yetsin... Yox idi!!! Yox idi!.. Qətiyən!!!

İlahi sevgiləri qəsbkar, daxili və xarici düşmən əlində al-qa-
na boyanmış iki nakam gəncin tükürpədici çırpıntısında Kərtiyin 
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Məhkəmə salonunda ürək ağrıdıcı bir səssizlik hökm sü-
rürdü. Prosesin başlanmasına hələ vardı. Burada kimsə bir-birinin 
baxışlarına tuş gəlməkdən ehtiyat edirdi. Əyilmiş qamətləri sual 
işarəsinə bənzəyirdi. Sanki Tanrıya deyil, Torpağa dua edirdilər. 
Elə düşünürdülər ki xəyanət etdikləri viranə qalmış müqəddəs 
torpaq onların törətdikləri dəhşətli acı-ağrıları danıb, güzəştə ge-
dəcək. Lakin bu bədbəxtlər törətdikləri hədsiz cinayətlərin qan 
burulğanlarında bircə haqq olan varlığı tamamilə unutmuşlar: 
Onların çirkin cəsədlərini heç bir vaxt götürməyəcək, Torpaq. 
Xayənətkarların pul, vəzifə ehtiraslı çirkin əməllərinin qurbanı 
olaraq amansız düşmən taptağında qalıb məzar nəsib olmayan 
günahsız ruhların fəryadı heç bir vaxt buna yol verməyəcəkdir. 
Onlar diri-diri yandırılıb külü “Böyük Ermənistan İmperiyası”na 
bac verilməlidir. Sahiblərinin müşdərək cızdığı “Əsrin faciəsi” 
ssenarisinin müəlliflərinə qaytarılmalıdır. Çünki Erməni od–atə-
şinin üzərinə onlar hədsiz dərcədə yağ səpələyib işğalçı, dağı-
dıcı, qəsbkar düşmənə geniş rəvac vermişlər. Satılmış xəyanət-
karları müqəddəs Azərbaycan nəinki dirisini, heç ölüsünü də 
götürməyəcəkdir!

CAVABSIZ   SUALLAR
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Əli Mustafayev:
– Əksinə, 11 yaşlı Vüqar (Xocalı sakini) dedi ki, Xocalıya 

mən də gedəyəcəm.
Fəhmin Hacıyev:
– Getməyəcəyik deyən kim idi?
Əli Mustafayev:
– Bilmirəm.
Fəhmin Hacıyev:
– Avtobus sizi hara gətirdi?
– Ağdamın aeroportuna.
Vəkil:
– Şirin Mirzəyevin batalyonundan kim gəlib xocalıları apardı?
– Yadımda deyil.
Hakim Hicran Hüsenyova müraciət edir:
– Elman Məmmədov sizə zəng vurub deyib ki, hökumətdən 

heç bir kömək yoxdur? Kömək edin?
Hicran Hüseynov (Televiziyanın diktoru):
– 1992-ci il fevral ayının 24-ü idi. Zəng çalındı, cavab verdim. 

Xocalı İcra hakimiyyəti başçısının köməkçisi idi. Dəstəyi Elman 
müəllimə verdi. Elman müəllim dedi ki, respublika rəhbərlərin-
dən heç kimi tapa bilmirəm. Axşam saat 9-a işləmişdi. Dedi ki, 
bizim üç sutkalıq sursatımız qalıb. İmkanın varsa, bizə kömək 
et. Fikrimi respublika rəhbərliyinə çatdır... Dedim ki, çalışaram. 
Onda sədr Məmməd Murad idi. Onun müavini Rəhim Əliyevin 
yanına getdim. Vəziyyəti həyəcanlı şəkildə ona çatdırdım. 
Qəzəblə mənə dedi ki, get öz işinlə məşğul ol. Telefonoqrammanı 
stolumun siyirtməsinə qoyub evə getdim. Səhər gəlib gördüm ki, 
telefonoqramma siyirtmədə yoxdur.

Müqəddəs ata-baba yurdlarının dövlət əmlakını dağıdıb, mə-
nimsəyib və cinayətkarlıqlarının üstünü ört-basdır etməkdən ötrü 
“qiymətsiz” torpaqları çox asanlıqla ermənilərə verən namussuz-
ların ləkəsi hədsiz dərdli Azərbaycan üçün unudulası mümkün 
olmayan əsas ağrıdır.

06.06.1996-ci il. Məhkəmə prosesinin başlanğıcı elan edildi.
Müttəhim Fəhmin Hacıyev:
– Xocalı faciəsi zamanı elə zabitlər var idi ki, təyinat yerinə 

getməyiblər. Bizə Xocalını qorumaq tapşırığını verməmişdilər. 
Balasanyan Vladik Mixayloviç Əsgəran rayon Xalq Cəbhəsinin 
sədri idi. O, xocalılarla çox qəddar hərəkət etmişdi.

1992-ci il yanvar ayının 22-də Ağdama gəlmişəm. Yollar 
kəsildiyindən geriyə qayıda bilməmişəm. Gəncəyə gəlmişik ki, 
vertalyotla gedək. Saat 11 radilərində dedilər ki, vertalyot olma-
yacaq. Qayıdıb Ağdama gəldik.

Mustafayev Əli (şahid):
– Nə Tamerlan Qarayevi, nə də Fəhmin Hacıyevi həmin 

vaxt Gəncədə görməmişəm. Gəncə şəhər polisinin rəisi Eldar 
Həsənovun köməkliyi ilə vertalyotla Xocalıya uçuduq. Yerə enə 
bilməyib, yenə də Ağdama qayıtdıq.

Hakim Qüdrət Paşayev:
– Xocalını müdafiə etmək mümkün idimi?
Fəhmin Hacıyev:
– Əsgəranı götürmək lazım idi ki, Xocalı müdafiə olunsun. 

Ailələr çıxarılsaydı olardı. Çünki, Qrad hara atılırdı bilinmirdi.
Osman Kazımov (vəkil):
– Şirin Mirzəyevin batalyonunda dedilər ki, Xocalıya gedəsi 

olmadıq?



R.Bahar SONAM QARABAĞ - Xocalı hekayələri

144 145

Musa Məmmədov (Qarabağ üzrə prezidentin səlahiyyətli nü-
mayəndəsi):

– Mən Budeykinlə tək olmamışam. Ağdamın Qərvənd kən-
dində camaat rus tanklarının qabağını kəsməli idi. Bu mümkün 
olmadı. Xocalının vəziyyətinin ağır olmasını Elman Məmmədov 
və Atakişi Atakişiyev tez-tez bizə çatdırırdı. Mənim ixtiyarımda 
nə qoşun var idi, nə də hərbi sursat. Mənə sırf təsərrüfat işləri tap-
şırılmışdı. Buna baxmayaraq döyüşün qaynar nöqtələrində olur, 
əhaliyə hərtərəfli köməklik göstərirdim.

Xocalıdan alınan məlumatları DİN-nə MTN-nə, Prezident 
Aparatına müntəzəm çatdırırdım. Həyəcanlı vəziyyət bəradə 
25-fevral 1992-ci ildə Nazirlər Sovetinə demişəm. Qırğının qar-
şısını almaq mümkün deyildi. Təsərrüfat işləri istisna olunmaqla 
mənə əsaslı heç bir səlahiyyət verilməmişdi. Döyüşkən qüvvələr 
pərakəndə halda idi. Respublika rəhbərliyi məni aldadaraq zərbə 
altında qoymuşdu.

Tahir Əliyev:
– Xocalı dövlət səviyyəsində qorunmalı idi. Vaxt gələcək hər 

bir kəs layiqli cəzasını və qiymətini alacaq. Xocalı qırğınının qar-
şısını alan vahid döyüşkən qüvvə lazım idi. Biz öz qeyrətimizə 
sığınıb vuruşurduq. Torpaqlarımızı qaytarandan sonra danışaca-
ğam. İndi vaxt deyil.

...Dəhşət !!!
Hansı məkrli oyunlardan çıxmayan insan cildinə girmiş bu şey-

tan-iblislər, görə necə ütülü etirafların aynasında aranıb-daranırlar.
Prezidentə, Ali Sovetə, Nazirlər Sovetinə, AXC-yə vurulan 

saysız-hesabsız teleqramlara, zənglərə cavab verən heyrətamiz, 
tükürpədici yalnız bir əsk-səda var idi:

Hakim:
– Telefonoqrammanı kim götürə bilərdi?
H.Hüseynov:
– Otaqda baş redaktor qaldı. Təbii ki, xüsusi tapşırıqla o gö-

türmüşdü.
Vəkil:
– Fəhmin Ağdamdan gəlib o telefonoqrammanı götürə bilər-

dimi?
Hicran Hüseynov:
– Bu suala ancaq gülmək olar. Fəhmin götürə bilməzdi, an-

caq onların oraya göndərdikləri əlaltıları götürərdi. Həmin gün 
Xocalı əhvəlatını və telefonoqrammanın itməsini televiziyanın 
bütün əməkdaşlarına çatdırdım.

İsgəndər Həmidov (şahid):
– Xocalı genosidinin birbaşa günahkarları Qarbaçov, 366-cı 

rus moto-atıcı alayı, erməni qəsbkarları və respublikanın siyasi rəh-
bərləri idilər. Silahları yığıb yerli əhalini qəsbkar ermənilərin qar-
şısında əliyalın qoydular. O zaman AXC siyasi bir qrum idi. O, heç 
nə  edə bilməzdi. Budeykinin əmri olmadan 366-cı alay Xocalıya 
girməzdi. Azərbaycan MDB-yə girsəydi də, bu hadisə olacaqdı.

Hakim:
– Xocalı işğal olunmaya bilərdimi?
Şahin Cahangirov (şahid):
– Əgər MDB məsələsi düzgün həll edilsəydi, rus orduları tə-

cili Azərbaycanın ərazisindən çıxarılmasaydı, olardı.
İlham Zahidoğlu (Xocalı sakini):
– Üç nəfərlə Xocalıya piyada gecə patron aparmışıq. 

Fikirləşirdik ki, bu qırğının qarşısını ala biləcəyik.
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Münaqişləri dərinləşən xətlər Moskovadan və Bakıdan gəlir. 
Bizim televiziyamız ermənilərə təlimatların, sirlərin çatdırılma-
sında xəfiyyə rolunu oynayırdı. Bakıya kömək üçün müraciət et-
mək ağılsızlıqdır.

Respublika rəhbərliyi Qarabağı və qarabağlıları taleyin ümi-
dinə buraxmışdı. Kim öz yaxınının meydini tapırdısa, dəfn etmək 
üçün maşın axtarır, kömək arayırdı. Dövlət rəhbərləri adi bir baş-
saqlığı da verməyə rəva bilmədilər. 3 marta qədər ermənilərdən 
241 meyid alındı.

Xocalının dəhşətli qırğınını görən Az.TV-nin müxbiri Nadejda 
İsmayılovanın ürəyi getdi. Don vurmuşların çoxu Ağdam tərəfdə 
çöllərdə qaldı. Kömək edən qüvvələr tapılmadı. Səlahiyyətli bir 
nəfər də olsun adam nəzərə çarpmadı.

Qırğın zamanı 366-cı alayın tərkibində 46 erməni hərbi qul-
luqçusu olmuşdu. Rusiyanın “Novosti” proqramı Yuqoslaviyada 
3 yaşlı qızın öldürülməsindən göz yaşı tökə-tökə danışır, Xocalı 
qırğınından isə bir kəlmə danışmırdı. Xocalı böyük oyunun böyük 
qurbanı oldu. Tarix bu xəyanəti heç bir zaman bağışlamayacaq.

...Xocalının yerləşdiyi coğrafi ərzindən Şuşaya yol 16 km, 
Ağdama da eyni məsafə vardır. Laçın, Kəlbəcər rayonlarına isə 
Qarqar çayı boyunca bir neçə saata getmək olur.

19 fevral 1992-ci ildə Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin rus 
qoşunlarının baş komandanı Sapoşnikov və Ermənistan prezi-
denti Levon Ter-Potrosyanla Moskvada məxfi görüşü keçirildi. 
Elə həmin görüşdə “Xocalı qırğının” ssenarisi hazırlandı. Bundan 
sonra Stepanakertdə 366-cı alayın zabitlərinə Amerika dolları 
paylandı. Xocalının işğalı üçün 10 milyon rus pulu, Ağdamın zə-
btinə 15 milyon rus pulu ayrıldı...

“Qardaş, zəhmət çəkmə, böyüklər ciblərini açıb böyük pullar 
yığırlar. Qarabağ yadlarına belə düşmür...”

Qəribədir, görəsən, hakmiyyət kürsüsündə oturanların cib-
lərinə axıdılan o böyük pulları onlara kimlər verirdi? Niyə görə 
verirdilər? Onların gəlir mənbəyi nə və hara idi?

Televiziya susurdu. Qarabağın, əsasən Xocalının ağrılı gün-
lərindən ictimaiyyətə məlumatlar verilmirdi. 366-cı rus moto-atı-
cı alay köməksiz, silahsız dinc əhalini qan burulğanında boğurdu. 
Televiziya isə MK-nin yeni qərarlarını, Prezidentin görüşləri-
ni göstərir, Xocalıda isə mühasirə halqası get-gedə daralırdı. 
Stepanakertdə yerləşən rus alayının hərbi sursatının hamısını er-
mənlərə verib getmək ehtimalı vardı. Tank ekipajının komandi-
ri Oqonovdur. Naxçıvan hərbi hissəsi – (Rusiyanındır) ordu və 
diviziya mərkəzləşdirilmişdi. Bir diviziya Ermənistanda, biri isə 
Azərbaycanda idi, 75/5 nisbətində. Daxili işlər qoşunu – Don di-
viziyası asayişi qoruyur, o biri rus polku isə azərbaycanlılar yaşı-
yan kəndləri yandırır, talan edirdi. Bu sahədə əsas rolu dördüncü 
polk oynayırdı. Kapitan Arutyunyan və Oqanyan liderlik edir-
dilər. Zori Balayan Stepanakert televiziyası ilə yana-yana bloka-
dadan danışırdı: “Qolodnıe, xolodnıe, razve s takim narodom mı 
proiqraem? Koneçno net! Pyatıy qod uje mı çuvstvuem svobodu, 
slava boqu...” 15.02.1992-ci il.

“Frans Perss” agentliyinin əməkdaşı Anatoliy Soprunnikovun 
dediklərindən:

– Ermənilər hər şeyi bacarırlar. Bizə qayğı göstərib tutduqları 
bütün bəd əməlləri sizin üstünüzə yıxırlar. Siz isə olan şeyi də 
sübut edə bilmirsiz. Bu sizin faciənizdir.
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Azərbaycanın tarixi faciələrini - Ermənistanını nasisst törət-
diklərini tarixləşdirərək, yaradılmış informasiya blokadasını ilk 
dəfə Çingiz Mustafayev dünyaya açdı. 

R.Bahar SONAM

Ermənilər Xocalını götürüb Əsgəranı müdafiə etməli idilər. 
Çünki azərbaycanlıların oraya hücum edəcəylərini bilirdilər. 
Buna görə də onlar Moskvaya milyonlarla pul verməyi boyun 
olub, 366-cı alayı ala bilmiş və onun gücündən istifadə etmişdilər.

Müqəddəs ruhu qarşısında diz çökdüyüm Çingiz Mustafayev  
Azərbaycanın dəhşətli faciə yaşantılarında deyərdi: “Qurban 
olum Sizə! Hara gedirsiz belə? Allah xatirinə, torpağı sahibsiz 
qoymayın... Ey insanlar... kömək edin!”

Xocalı naləsi ilə birlikdə məsum görpə haraylı Cingiz hıçqı-
rıqları sahibsizlik ucbatından bəşər sərhədlərini viran qoyub 
büs-bütün dünyanı yandırdı. Dünyaya bağlanan informasiya blo-
kadasını alt-üst etdi.

Bəli, yalnız Çingiz haraylarında Azərbaycanın qan çilənmiş 
üfüqləri fəryad edirdi.
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Güllü nənə aram-aram danışdıqca sanki ünyetməzliklərə 
axıb gedən bir dünya ələm dağlı nurani, dumanlı baxışları görün-
məz olan məchul bir nöqtədə məskunlaşırdı. 

– Nənə bir sorağa görə gəldim, bu “qərib” ünvanına mən... 
Əsir olduğun iztirablardan din – min-bir könül sökən söz-ələm, 
dərd söylə mənə...” 

– Viranə haraylı etiraf qarşısında Güllü nənənin qəfil qətiyyə-
ti mənim üçün gözlənilməz oldu: 

– Yox! – dedi, – Mən əsir düşməmişəm...
Sonra isə ani lal sükut nəfəsində sanki diz atıb, “namazını 

qılmağa” başladı... Oxuduğu ayələrdə nələr yox idi, İlahi?!
Mən isə, yalnız onun əsirlikdə keçirdiyi acı yaşantılarının so-

rağını alıb gəlmişdim. Nə isə, Kəsmədim sözünü, Güllü nənənin. 
Böyük yarasını qoparmağa cürət etmədim. Və müti halda onun nə 
haqdasa “salnaməsinə” diqqət kəsildim.

...Mərhum İbrahim xanın hökmranlığı zamanında Pənah a-
bad, yəni Şuşa qalasının şərq tərəfində Bağrıqan dağı deyilən 
yerdə bir uca qaya vardı. Həmin dağda öz tələbələri ilə Avan 
Koxa adlı bir erməni yaşayırdı. Avan Koxa öz təbələrinə tapır-
mışdı ki, harada əllərinə müsəlman düşsə, tutub  onun hüzuruna 
gətirsinlər. Avan Koxanın əmrilə tutulmuş müsəlmanı çılpaqla-

DAMĞA
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Unutma ki, tarixdə baş verənlər unudulur. 
R.Bahar SONAM

yıb üzü üstə yerə yıxırdılar. Sonra onun arxasının dərisində dörd 
barmaq enində bıçaqla boynundan qom ətinəcən iki tərəfdən 
xətt çəkib və dərinin üçünü aşağı əydirilmiş ağacın qüvvətli bir 
budağına bənd edib budağı buraxırdılar. Ağacın budağı qüvvətlə 
yuxarı qalxanda o yazıq müsəlmanın dərisi boynuna qədər so-
yulardı və onun bağırtısı dağa düşərdi. Bu əhvalatı görənin və 
eşidənin də bağrı qan olardı. Buna görə də həmin qayaya “Bağrı 
qan dağı” adı vermişdilər.

Nənə bağrıqan əfsanəsini bitirəndə, əlini astaca qaldırıb bül-
lur şeh damlası tək, keçirdiyi iztirablarının şırımlar açdığı təmkin-
li çöhrəsində üzü aşağı yuvarlanan göz yaşlarına çəkdi. Və bu an 
qolunun dirsəkdən yuxarı bəyaz yerində göy bir “möhür” həssas 
baxışlarıma ox kimi sancıldı. Aman, Allah! İnana bilmədim buna.

Yarəbb! Sən demə, Güllü Nənə Avan Koxa sitəmi ilə bağrının 
al qanından bəhs edirmiş.

Heyrətdən nitqim tutulmuş halda qeyri-ixtiyari, astaca ayağa 
qalxdım.

Nənə və onun ailə üzvləri ilə vidalaşaraq qapıya tərəf getdim. 
Nədənsə, birdən astanada ayaq saxladım. Və tərəddüdlə onun “ta-
rix” çöhrəsinə boylandım.

– Güllü nənə! – dedim, – Qarabağ xanı rəhmətlik İbrahim 
xanın vəziri, məşhur Qarabağ tarixçisi Mirzə Camal Xocalıdan 
olub?

Nənə qayğılı, dərinliyində dərdi tufan qoparan, xəfif təbəs-
sümlü nəzərlərini onu lapdan, qeyri-adi sorğuya çəkən heyrəta-
miz, mənalı baxışlarımda sirli-sirli dolandıraraq:

– Bəli, mənim Vəhşi Tülpan balam. – dedi.
– Güllü Nənə... Qoy Ulu Tanrı ona qəni-qəni rəhmət eləsin!
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Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
şəhər və rayonları:

Dağlıq Qarabağ: işğal tarixi - 1988-1993-cü illər,
   ərazisi 4400 km2. (Şuşa, Xankəndi,
   Xocalı, Əskəran, Xocavənd, Ağdərə,
   Hadrut)
Laçın rayonu:  işğal tarixi - 18 may 1992-ci il,
   ərazisi - 1875 km2;
Kəlbəcər rayonu: işğal tarixi - 2 aprel 1993-cü il,
   ərazisi - 1936 km2;
Ağdam rayonu:  işğal tarixi - 23 iyul 1993-cü il,
   ərazisi - 1154 km2;
Cəbrayıl rayonu:  işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il,
   ərazisi - 1050 km2;
Füzuli rayonu:  işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il,
   ərazisi - 1112 km2;
Qubadlı rayonu:  işğal tarixi - 31 avqust 1993-cü il,
   ərazisi - 826 km2;
Zəngilan rayonu:  işğal tarixi - 30 oktyabr 1993-cü il,
   ərazisi - 707 km2;

Respublikamızın minə yaxın şəhər, qəsəbə, şəhərtipli qəsə-
bə, kənd, yaylaq və qışlaq tipli yaşayış məntəqəsi, təsərrüfat və 
ferması, zəngin yataqları, sənaye obyektləri işğal edilmiş və dağı-
dılmışdır. Ölkə ərazisinin 20 faiz torpağı düşmən tərəfindən zəbt 
edilmiş, əhalisinin bir milyondan çoxu qaçqın və məcburi köç-
künə çevrilmişdir.

Erməni işğalı dövründə Azərbaycan dövlətinin müdafiə nazi-
ri olmuş generallar:

Valeh Bərşadlı, Tacəddin Mehdiyev, Tahir Əliyev, Rəhim 
Qazıyev, Dadaş Rzayev, Məmmədrəfi Məmmədov.

YADDA SAXLA!
Qanlı tarix, faciə, işğal...
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... Füsunkar Qarabağın dilbər guşəsi Xocalının əsrə sığ-
mayan faciəsi ilə yalnız Çingiz təkbaşına büs-bütün dünyanı – 
Yer planetini silkələdi...

İkinci varlıq yox idi – 7 milyon rəqəmin içində.
Çingiz öz taeyini risqə qoyub acı hıçqırıqlar içində Azərbaycan 

adlı qeyri-adi – müqəddəs məbədi üçün, onun vulkan kimi püs-
kürən odlu, qan burulqanlarından tarix-səlnamə əldə edəndə, 7 
rəqəmin azğın mühitində həşərat sürüləri, əqrəblər hər dəqiqə  
onu aradan götürmək üçün “səngərlər” qazırdılar...

Nail oldular da – çirkin niyyətlərinə.
Xeyir! Çingiz ölməyib!
Dəliqanlı Çingiz Azərbaycan adlı əfsunlu dilbərindən ötrü 

əbədiyyətə qovuşdu. Çingizin bu qeyri-adi ilahi sevgisi min-bir 
könül ağrıdan, uçunduran, həzin-həzin yandıran iniltili, qeyri-adi 
bir şərqi tək həmişə milyonlarla ürəkləri riqqətə gətirəcək, giz-
li-açıq yandırdıqca yandıracaqdır. Azərbaycanın dəli sevdasının 
qeyri-adi qurbanı Çingiz məbədi önündə həmişə diz bükülüb, baş 
əyiləcəkdir.

Qəribədir... Həyatda bircə dəfə də olsa, görmədiyim bu ölüm-
süz, əbədiyaşar Bütü niyə görə mən belə yüksək qiymətləndirdim?!

Cavabını verməyə heç bir kəsin gücü çatmadığından qeyri-adi 
sualın qeyri-adi cavabını da özüm verirəm: – Viranə Azərbaycanım 
üçün əbədiyyət zirvəsinə ucaldığı üçün. 

DƏLİ  SEVDANIN  
QEYRİ-ADİ  QURBANI ...
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