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Torpaq su ilə qarışanda palçıq olur, 
qanla qarışanda VƏTƏN!

Necə açım köynəyimin yaxasın, 
Bir görəsən ürəyimin yarasın... 
Açamam, çünki...
Yaşananlar,  yazılanlar canlıdır,
Köynəyimin bəmbəyazı qanlıdır –
Bayrağım kimi.
Düymələri damla-damla
Qanlı göz yaşı tökür.
Qəlbimdəki yandırır daha dilimi.
Bəzən olur nəsə deyir aramla...
Bəzən yüksəlir, olurda dərdinə çökür,
Bayrağım kimi. Sözləri kəlmə-kəlmə susub,
Boynunu bükür,
İçinə çəkilib içini sökür... 
Köynəyimin yaxasını açamam.
Bayrağım var möhtəşəm! –
Arxasına bir diqqət et, hekayəti,
Dili saysız acı qəm. 
Köynəyimin yaxasını açamam.
Onunla qarşılaşanda... 

Odlar Azərbaycanın, cild-cild kitablara sığmayan 
canlı-qanlı tarixindən elə bil, qeyri-ixtiyari çıxaraq, bir 

İŞIQ...
canlı roman
3-cü hissə
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kənarında durmuşdu. Özünü hiss etməyə başlamışdı. 
Özü isə O... idi. Çəkildiyi bu kənardan Onu yaşamağa 
başlayırdı, yenə. Azərbaycanın Tarixinə  yazılanların 
səhifələrindən addım-addım  uzaqlaşırdı. Bu addımlar 
onu ona yaxınlaşdırırdı. Həyatının mənası yenə onun 
idi. Yenə O idi. Dünya büsbütün bəyaz şəfəqlərə bələn-
mişdi, yenə də. O, Həyatın füsunkar dadını hiss edirdi, 
ona görə, yenə də.

DƏNİZ... onu yenə bağrına  çəkirdi, sanki maq-
nit kimi. Bu, çox ağrılı idi. Amma, eyni zaman da se-
vindirici, yenə də. Çünki, Dənizin Sahili vardı. Sahil 
isə özü idi. O Dənizin Sahili. Dənizin  bütün sərvəti 
onun idi. Çünki, o, dərinliklərinə baş vuraraq özünə 
“Zəngin Xəzinə...” toplamışdı. Heç özü də baş aça 
bilmirdi ki, bu, taleyin necə qərib yazısıdır?! 

Sən demə, nəfəsi sandığı o, Divanə Saçlıya 
necə qəstlər edəcəkmiş?!

İŞIĞın hər bir ziyası, qəstlər edildikcə, dam-
la-damla qaranlıqlara süzülüb səhifələr açırdı.

Bu vərəqlərin bağrına mirvarilənən sözlərin hər 
biri canlı nəfəsdir. Və Azərbaycanın tarixi acılarına 
qarışdı Bu Sevgi. Yenidən Azərbaycanın canlı fırtı-
naları qaynağına qayıtdı Odlar, yenə də: SEVGİsini 
boğan NİFRƏTlə.

Və bu Sevgiyə qurulan bütün Şeytan və İblis tor-
larını sovurmağa başladı.

“...Sən bədheybəti üstümə kıskırtanda, o  dəfələr-
lə üstümə hücum etdi. Və növbəti hücumunda dedi:                                                                                                 
“Biz səni hökumətin əli ilə məhv edəcəyik. Preziden-
tin adamı ... bizə söz verib.”

Bu ad açıqlanacaq. Zamanı yetişəndə.
Mən, o səviyyəsizə baş qoşmadım. Sonra o tələskən 
liftə minib qaçdı.

Mənim qapımın yoluna kiçik hesab dəftəri par-
çalrına “bədbəxt” sözləri yazılıb səpələnən sənin si-
farişinlə idi? 

Mənim pəncərəm qarşısında dəfələrlə, doğduğu 
ilə dayanıb pis deyinən  bədheybət arvadın məkri sə-
nin sifarişinlə idi? 

Qızının balkonum qarşısında göbək atması?.. Bü-
tün bu səhifələri sən sifariş verirdin? Və daha nə sifa-
rişlərin olacaq?

Bədbəxt sənsən ki, erməni oylağında doğulan 
bəd heybət erməni sənin qismətinə düşdü.

Ağıllı olub, bədheybəti boşayıb zibil yeşiyinə at-
saydın... Səni bağışlayardım. Son nəfəsə qədər sənə 
dadlı cənnət yaşadardım.  

Məni  heç düşünmə! Haqqımda ermənin ilə hər 
zaman dır-dır danışma!!! Bədheybət erməni və digər 
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oxuyana qədər mən də çay hazırlayım. İndi Şəhla xa-
nım da gəlib çıxar.

Artıq aradan xeyli ötmüşdü. Arifin dilinə sanki 
kilid vurulmuşdu. Bu zaman içəri daxil olan Şəhla 
xanım gəlişi otağın sakitliyini pozdu. O xəfifcə gü-
lümsünərək: 

- Salam! Bu nədi, nə yaman səssizlikdir?! 
Rəna nə isə demək istədikdə, Rafiq: 
- Lazım deyil, Rəna, qoy nəfəsini alsın. Səhər-

səhər niyə ovqatını zəhərə döndərirsən.
Lakin, elə bil Şəhla hər şeyi anlamış kimi, as-

taca köks ötürərək, diqqətini manitora yönəldib, pı-
çıltı ilə:

- Mən hər şeyi bilirəm. – dedi. – ani susaraq, son-
ra əl telefonu ilə kimə isə zəng etdi.

- Alo, Rənimə, bizim otağa gələ bilərsən, əyər 
əlində vacib işin yoxdursa?

Rafiq öz-özünə danşırmış kimi:
- Lənət şeytana, bu qızın tale yazısı niyə belə 

oldu?
Rəhimə otağa daxil olanda Şəhla xanım gizli 

qəzəbqarışıq təbəssümlə:
- Rahi, sağ ol ki, gəldin.
Rəhimə şirincə gülümsəyərək:

əclaflar sənin qulağını mükəmməl doyurdu, yalan-pa-
lanlarla?! Mənim isə həyatımda-adımda səndən 
başqa, heç bir zərrə qum dənəsi də olmadı”.

Rafiqin  nə zaman içəri girdiyini Rəna hiss etmə-
di. Hətta salamı da. Bunu görəcək Rafiq:

- Ey, qız. – dedi, - salam.
Kampüyüterin qarşısında lal daşa dönən Rəna 

səksənmiş kimi: 
- Hə Arif, salam. – deyə  yenə daha dinmədi. 

Onun manitordan çəkilməyən baxışlarına boylanan 
Rafiq: 

- Sən oraya nə yapışmısan? – təccüblə ondan so-
ruşdu.

Rəna Rafiqə mənalı böylanıb, sanki pıçıltı ilə:
- Rafiq, dedi, - Odlarda bir şeylər var. 
Rafiq eyni təəccüblə:
- Necə yəni?
- Bizim şahzadə qız o “Cəhənnəm Adasından” 

bircə qurtulsaydı...
- Açıq danış.
- Nə bilim, əvvəlcə sən bu manitorun yazısını 

oxu, sonra rahat danışa bilərik. Çünki, səni geniş an-
latmağa səbrim çatmır. – Rəna ayağa qalxaraq: - Sən 
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leyin yazısına bir baxe... O əclaf,  bədheybət ermənisi 
ilə, tərs kimi onunla eyni binaya, eyni bloka düşdü. 
Mən yuxarı mərtəbədə olduğumdan, hər zaman onun 
bütün əclaflıqlarını görürəm. Odların məktəbli sevgi-
sinə qarşı, o əclaf gör neynədi. Erməninin göbəyinə 
qalxıb onu hamilə etdi. Belə cavab verdi. Dəfələr-
lə hamilə bədheybəti onun gözü qarşısında reklam 
edərək acıq verirdi. O müxalif qəzetçi, doğduğunu 
kaleskada günlərlə onun pəncərəsi qarşısında marş 
yürütüb, deyinirdi. “Bax, o türk qızı sənin doğuluşu-
nun əleyhinədir. Qoy yansın ki, sən doğuldun, atanı, 
məni bəxtəvər  etdin.”

Sonra, yadımdadır, bir dəfə  o, uşaq top meyda-
nına getdi. Təkbaşına futbol oynamağa başladı. Odlar 
da onun arxasınca gedib  bir kənardan onu izləməyə 
başladı. Sonra o manqol, yenə acıqca meydanı tərk 
edib erməni tayfaslının hücrəsinə qayıtdı. Həmin 
gecə erməni hücrəsində nə qavğa oldusa, səhəri günü 
bədheybətinin könlünü almaq üçün birlikdə tualet 
tərəfə yürüş etdilər.

Rafiq yenə, sanki öz-özünə qəzəblə:
-  O niyə belə edir?  Onun qəsdi nədir? Nə istəyir 

o qızdan?

- Salam, dedi. – bu nə sözdü, mən gəlməyə bil-
mərəm. Sonra təəccüblə ətrafa nəzər yetirib: - Odlar 
hardadır, gəlməyib hələ?

 Rəna:
- Kitabxanadadır.
 Bu zaman  birdən  Rəhimənin baxışları manitora 

sataşdı. Və o:
- İlahi, siz niyə onun gizli səhifəsinə daxil olmu-

suz. Bilsə...
Şəhla xanım nisbətən sərt:
- Sızlama, biz elə buna görə çağırmışıq səni.
Rəhimə dinmədi. Sirli baxışlarını onda qaçır-

mağa çalışdı. Lakin Şəhla xanım ondan əl çəkmədi. 
Diqqətini ona sancıb:

- Rahi, dedi, - sən orda yaşayırsan. Gördüklərini 
danış. Axı, hər zaman deyirsən ki, sən o erməni tay-
fasını izləyirsən.

Rəhimə:
- Əlbəttə, mən o yazılardakı həqiqətləri canlı mü-

şahidə etmişəm. Hər zaman da Odlara məlumat ver-
mişəm.

Rafiq kinayəli bir tərzdə:
- İzah elə...
- Nə bilim, gərək Odlar o binaya getməyəydi. Ta-
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 Odların mənası Dənizdən qalxan Alov deməkdir. 
Bu, Azərbaycandır. Onun rəngləri göy, qırmızı, yaşıl-
dır. Və hərb.

İndi gör bu bədheybət erməni nə edir. O rəng-
ləri çalışır. Guya idman rəngidir. Başdan xarab. Hər 
günc-bucaqdan Odları izləyir. Nə geyir, hardan gedir. 
Və kiminlə nə danışır...

İlk dəfə binaya gələndə, heç bilirsiz nə gündə 
idi? Biz onu oğlanın anası sandıq. Lakin sonradan 
əsil anasını görəndən sonra, mat-qut qaldıq. Üç ki-
lometr eni, başı firçin boyda. Saçlarını düz ortadan 
ayırıb... ilahi... o həqiqətyən bədheybətdir. Hamı 
ona tamaşaya dirənirdi pəncərələrdən. Sonra Şahza-
də Odlardan agah olanda... özünə əl qtmağa başladı. 
Bir dəli hərəkəti çox cəlbedicidir: O bədheybət ca-
hil müsəlmanın maşını ilə getməyindən Odlara acıq 
verir. “Bax, məni maşını ilə aparır. Sən kənarda qal, 
yan!” Bunları isə Odlar görmür, biz isə ona gülürük.  

Bilirsiz evli qadın xanım kimi geyinməli, davran-
malı. O bədheybət isə kişi geyimləri geyir, müəmmalı 
hərəkətlər edir. Daima! Təndir bədənini əritməyə çalı-
şır, üzünə tez-tez ütü çədirir ki, cahil müsəlman ondan 
yorulmasın, iyrənməsin. Əslində, köhnə hamam, köh-
nə tasdır. Bizim Odlar Şahzadəsinin atılan dırnağına 

Rəhimə sözünə şəstlə davam etdi:
- O binada biri var, hər zaman mənə danışır ki, 

gecə-gündüz o bədhebət anası ilə o qız haqqında tələ 
qururlar. Anası ilə falçıya gedib fal açdırırlar ki, er-
məni damadı nə fikirdə, qız  ilə nə münasibətdədir?!  
Sonra şirinnik, acılıq deyilən mövhumat zatlar var ki, 
cincili-mincilim edib o müsəlman damadın yeməyinə 
qatırlar ki, o türk qızdan əl çəkib bədheybət qızı ilə 
şirin olsun. Bədheybəti and içib ki, əgər bu həqiqi 
sevgidirsə, onu alt-ist edəcəm. 

Rəna dəhşətdən dəli kimi ayağa qalxaraq:
- Bu özünü nə hesab edir?! İndiyə kimi başa düşə 

bilmirəm ki, o bədheybət onu necə toruna saldı.
Rəhimə:
- O erməni cahil müsəlmanı boyunduruğunda 

saxlamaqdan ötrü, hər çirkin əmələ əl atır. Gecə-gün-
düz qulağını dır-dırla  doldurur, beynini zəhərləyir ki, 
ondan boşanmasın. Falçıların verdiyi çincilim-zinci-
lim zatları cahil müsəlmanın yeməyinə qatır, çayına 
tökür. Bəzi şeylər var ki, onun paltarlarına, yorğan 
döşəyinə sürtür ki, şirin münasibətləri–bağları olsun. 
Lakin, bilmir ki, bu çirkin əməllər günah və boş, məna-
sızdır. “Dadlı yemək var, yeyirsdən?” “Dəmli çay var, 
toküm iç...” Paltarlarını ütüləmişəm. Yatırsan? və s.
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da da bir yerdə ictimai nəqliyyat ilə gedib gəldi. La-
kin sonradan qaydalar dəyişdi. Sən demə qurulmuş 
bir oyun imiş?! Daha yalnız səhərlər zaporoji ilə işə 
aparmağa başladı. Axşamlar köhnə səhifəsi ilə gedib 
gəlir. Bu binada yalnız onlar cütlükdür. Hər zaman bir 
yerdədirlər.

Şəhla xanım:
- O işıqlar məsəlsi nədir?
- Odlar üç min mesaj- məktub yazıb o cahil 

müsəlmana: “Sən mənim İşığımsan?!” adlı sil-silə 
adla. O da qərib məkanlardan İşıqlar yandırır. Başa 
düşmək olmur ki, bəzən niyə söndürü, çox zaman isə 
daima yandırır. Bunu da dəqiq başa düşmək olmur. 
Çünki, o çox məkirlidir. İşıq mesajları ilə nə deyir? 
Sevgidir? Yoxsa, sirlərinin açılmaması üçün yola 
verir?! Bütün mediya binasında  Odları rüsvay etdi,  
bəd heybət ermənini nigahına götürən o əclaf fut-
bolçu. - Rəhimə ani susaraq, tərəddüdlə: - Bizdən 
yuxarıda, o başda bir gözəl, olduqca çox aristokrat 
bir mətbuat adamı var. Odlarla çoxdandır ki, ailə 
qurmağa çalışır. Yoldaşı ilə bağları qırılmaqdadır. 
Evli olmayanda da ona meyli olub. Odlara anası da 
ucundan, bucağında eşitdirmişdi. Lakin, son vaxtlar 
həm anası, həm də o insan bizim şahzadə ilə soyuq 

çata bilməz. Mükəmməl şüurca, ağılca, zahiri, daxili 
şahanə gözəllikcə və möhtəşəm fitri yaradıcılıqca. 

Rafiq şokdan güclə qurtarmış kimi tərəddüdlə:
- Bu qədər?
Şəhla tələskən, küylə:
- A yoox, var gerisi, daha dəhşətli. Rəhimə mənə 

danışdıqlarının hamısını söylə.
Rəhimə incik halda:
- Hansı birini, o qədər zirzibil törədiblər ki... 
- Danış!
- Məsələ o bədheybət anası Marqoya deyir ki, 

doğduğunu hər gün gəzdir onun gözləri qarşısında. 
O binada onların xüsusi agenti var. Öz tayları. Odlar 
işdən gələn görən kimi, az keçmiş onun balkonu qar-
şısında marşa sürükləyirlər. 

O cahil müsəlmanı heç kim həyətdə veyillənən 
görməmişdi. Lakin Odların acığına bir gecə səhərə 
kimi bədheybətlə binanın ətrafını dolaşdılar. Əvvəl 
gic müsəlman onu maşında gəzdirməyi təklif etdi. 
Lakin o erməni dedi ki, o türkkün acığına binanın ət-
rafını dalaşaq. Və başladılar, nə başladılar... 

Əvvəllər bir ”kamaz” maşını vardı, onunla səhər 
axşam bədhebəti işə aparıb gətirirdi. Sonra, uzun 
müddət işə aparmadı. O, potusu ilə tufanda, yağış-
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Bundan xəbər tutan bədheybət erməni and içdi ki, 
bu sevgini viran günə qoyacam. Qoydu da. ...ni düş-
mən etdi Odlara.

Və.... – Rəhimə susdu, nədənsə dinmək istəmədi 
daha. Lakin Rafiq bu susqunluğa dözmədi:

-  Daha nə?...
Rəhimə danışmaq məcburiyyətində qaldı:
-  Odlar... Avropayı düşünür və bunda qərarlıdır. 
- Qəribədir, bizim ideal tanıdığımız o idman peşə-

karına nə oldu belə?! Odlar onun yüksəliş yollarında 
oddan-alovdan keçdi. Onu qoruyan gözəgörünməz 
Mələk idi. Sonda isə o, bədheybət erməniyə qismət 
oldu. Ondan nəsil törətdi... – deyə, Şəhla astaca pıçıl-
dadı. Lakin Rəna daha sərt:

- Bədheybət yaman dəyişdirib onu. Öz tayı edib. 
Daha heç vaxt o, əvvəlki yüksəklikdə ola bilməz.

Bu zaman Odların qəfil gəlişi hamını çaşdırmış 
oldu.  O həmişə olduğu kimi, xəfifcə gülümsəyib 
astaca: 

- Salam! – dedi.
Qızlar şaşqın-şaşqın onun salamını alarkən birdən 

onun baxışları kampüterə  sataşdı. Və o təəccüblə:
- Bu nədir? Yeni materialdır? – deyə soruşdu.  Və 

davranmağa başladılar. Bir gün də o mətbuat lideri 
Odlardan soruşur ki, sən o futbolçu ilə görüşmüsən, 
yaxınlığın olub. Qdlar isə,  ”Bir daha belə sual ver-
səniz, mən sizinlə düşmən olacam. Mükəmməl mət-
buat insanına belə düşüncəsizlik yaraşmaz”.  Adam, 
“Əlbəttə, bağışla!” desə də, lakin soyuqluq tədriclə 
öz yerini tutmuş oldu.

Odların yaşadığı əfsanə bənzərsiz sevgi həyatı, 
artıq keçmişdə arxivləndi. O, bu sevgiyə, bütün ye-
niyetmə, şahanə gəncliyini qurban verdi. Nə olsun 
ki, fərq, səd... əsas olan  sevgi alovunda cənnət hə-
yatı dadmağ və yaşamaqdır. Yoxsa, insana bu dün-
yada dəli nəşəli həyatdan başqa nə gözəllik qala bilir 
ki? Sevgi tam başqa cənnətdir. Bu əsrarəngiz nadir 
nemət hər kəsə nəsib olmur. Sevən insanlar başqa 
cür taley yaşayırlar. Onları özlərindən başqa kimsə 
duymaq iqtidarında deyil. Onların tapındığı mö-
cüzə,  yalnız Tanrıdır. Onları, sevgini vəhy edən Al-
lah idarə edir. Sevgi münasibətlərinə şeytan hakim 
olanda... bax, əsil qəddarlıq-düşmənçilik törənməyə 
başlayır. Lakin...

Əvvəllər  qeyri-adi idi, o əclaf. Gecə-gündüz 
Odların yolu üstündən çəkilmirdi. Hara gedirdi, 
qarşısında zühr olurdu. Kölgə kimi izləyirdi onu. 
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qalmayıb. Hər şeyini talayıb, o bic bədheybət. Cahil 
müsəlman isə sənin gözlərinin qarşısından hər gün 
keçib erməninin xarabasına girir. Erməninin yatağı-
na girir. O bədheybət bədəni ilə məşğul olur. Ağzını, 
burnunu, bütün bədənini bədheybət yerlərinə sürtür. 
Bütün əşyaları- alt-üst palpaltarları erməninin zir-zibil 
əşyalasrına qarışıb. Hər şeyi... Qanını erməninin qanı-
na qarışdırıb nəsil törədib. Erməni onun həyatında kök 
salıb. Bir zaman tele-ekranlardan mədəniyyətdən dəm 
vuran insan, dünən səni yolda söyüşlə təhqir edir. Er-
məni  uğrunda... Bunları qəbul etmək mümkün deyil. 
– ani susaraq, dərindən köks ötürüb: - Sənin çəkdiyin 
əzabların bircə hərfinə dəyməz. O artıq ucuzlaşıb. Elə 
erməni qədərdir.

Hamını elə bil şaxta vurmuşdu. Bu fırtınalı soyu-
ğun  dəhşətli kəsərində Odlar dinə bilmədi. Və çarə-
siz bir uşaq kimi sakitcə otağına baş aldı.

Məşhur idman ustası Rafiq sanki qoxulu bir 
yuxudan oyanmış kimi acı təlaş içində :

- Siz neynədiz, Şəhla xanım? Çox hədd aşdız?!
Rəna daha heyrətamiz:
- Siz onun bütün yaralarının qaysaqını qopardız. 

O bu qədər təsəvvür etmirdi o əclafı. Onu niyə bu qə-
dər  Odların gözündən saldız. Odlar hər zaman belə 

cavab gözləmədən yazıya diqqət etdi. Bu zaman  pı-
çıltı ilə öz-özünə danışırmış kimi: - Bu nədir belə? 
– dedi. Gözlərinin qarşısında sanki, möhtəşəm bir 
məşəl alovlandı. Və bu yandırıcı alovun acı tüstüsü 
içindən ağır-ağır Rənaya boylandı.

Rəna çox çətinliklə: 
- Mən... materialı səhv götürmüşəm. 
Odlar sərt baxışlarını ondan çəkmədən:
- Necə yəni, sən belə səhv etməzsən?!
Rəna dinmədi. Odlar eyni tonla:
- Axı, sənə demişdim ki, sənə aid olmayana 

toxunma.
Heç kim dinmədi. Və Odlar sakitcə öz kabinetinə 

daxil olanda, birdən Şəhla ürkəkcə:
- Od, - dedi, onu mən götürmüşəm. – sonra tərəd-

düdlə: - İstədim ki, sənin haqda yeni hər şeyi bilim. 
Çünki, sən hər gün acı dumanlısan. İstəyirəm ki, sənə 
dəstəy-kömək olum.

Rəhimə təlaş dolu pıçıltı ilə:
- Bu, bizi xoşbəxt edər.
Amma, Şəhla Qdlardan əl çəkmək istəmirdi. 

Daha  kəskin bir tonla:
- Keçdi. İndi sən niyə ondan qopa bilmirsən?! 

Unut getsin, o satılmışı. Sənin xəzinəndən əsər belə 
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Düşmənçiliyə çevrilən bu qeyri-adi sevgini gör-

mək istəyirsinizsə...  “İŞIQ” ın 1ci hissəsini oxuyun. 
Kim bilə-bilərdi ki, bu İlahi Sevgi bir gün nifrətə 
dönər?! Bunu bədheybət erməni etdi. Sevgi üçün tək 
bir səd var: NİFRƏT! Bu keçilməz səddi isə...  yal-
nız tək bir möcüzə yox edə bilər:  SEVGİ!!! İlahi 
Möcüzə isə...

təssəvvürdə idi: O, bədheybət bayquşla bir dam al-
tında yaşasa da, lakin ona toxunmur. Ayrı otaqda ya-
şayır. Şəhla xanım, siz onun bütün bu təssəvvürlərini 
alt-üst etdiz. 

Az ötməmiş Odlar otağından çıxaraq dəhlizin qa-
pısına döğru addımladı. Qapının astanasında ürkəkcə, 
nazirliyin mətbuat insanlarına boylandı.Və sakit bir 
səslə dedi:

- O... düşmənim də olsa... yenə tək mənimdir! 
Mənim İşığım!..
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baş prokurorluq əməkdaşları, xarici səfirliklərin və 
rusiya, Türkiyə və s. mötəbər iş adamların hər bir 
insanı Baharın elə BAHAR ƏFSANƏLİYİnin ecas-
kar İŞIĞı qarşısında matdır. Bu sehirlənmiş füqurları 
Odlar  taxtanın damaları üzərində çox şahanə idarə 
edir. İŞIĞ Romanının Azərbaycanın elit  cəmiyyəti-
nin burulğanlarında belə yandırıcı yaranmasına görə 
ZİYAnın Sevda adlı möhtəşəm hakimiyyət xanımına 
hər zaman təşəkkür edir. Odları ZİYA fəth etdi. Əlbət-
tə, Azərbaycan Xalqı üçün. Və Baharın - Odların hər 
bir addımı DÖVLƏTin Xalqın olmasında təsdiqinə 
çalışmaq və bunu sübut etməkdir. Lakin təəssüflər ol-
sun ki, bu o qədər də mümkün deyil. Çünki, Azərbay-
can Günəşinin gözəl çöhrəsini yetərincə, aliqarx adlı 
xözeynlər-qara kölgələr elə tutub ki... Millətə xeyr 
verməyənlərin-onların hər birinə lənət olsun! Za-
man olacaq ki, Azərbaycanın gözəl simasından –ic-
timai-siyasi-hökumət həyatından onlar silinib cəhən-
nəm olacaqlar. Bu, labüddür!

Sevda xanım:
- Şeyx,  sən öncəgörücünün  tunc detallarını  

mükəmməl vermisən: Sadə və bitkin, bütün Azərbay-
canı danışan. 

... 2019 –cu il, Mart ayının  5...

ZİYA redaksiyasında ARBS Saytnın yeni titul 
səhifələrinin hazırlanmasında mükəmməl işlər gedir-
di. Həmişəki kimi Baharın-Odların dəli iddiaları hər 
kəsin düşüncə iradlarını qabaqlamışdı. Yetmiş nəfər 
əməkdaşın içində yenə onun ictimai-siyasi hədəfi 
qəbul olundu. O, elə tərs idi ki, kimsə onun öncəgö-
rücülüyü qarşısında növbəti fikir söyləməyə cəsarət 
etmədi. Əslində bu addım yenə məxfi idi. Bu səhifəni 
bircə özü və bir də Şeyx Şamil bilirdi.

Şeyx Şamil onun əqidə-məslək yolçusudur. Və 
sədaqətinə görə hakimiyyətin ikinci qolu ona aiddir. 
Çünki, bu “ərəb şeyxi”nin fitri yaradıcılıq istedadı, 
çox möhtəşəmdir. Qarabağ Qazisidir. Özü də Od-
lara dəli-divanə vurğundur: Onun yaradıcı – möh-
təşəm karyera gedişlərinə, düşüncə-manevr xətlərinə, 
hökmdar-hökmlü –təmkinli, soyuqqanlı və işıqlı 
düşüncə davranış, proqmatik və peşəkar  “döyüş” 
qabiliyyətinə. Redaksiya əhlinin hər bir fərdi Od qı-
zının əfsanə varlığı qarşısında səcdə edir. ZİYA ya 
kitab nəşri üçün qədəm basan hər bir nəfər-məşhur 
yazışı, şair, qəzet-yurnal baş redaktoru, Azərbayca-
nın bölgələrindən gələn bütün qələm əhli, dövlət və 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

36 37

Sevda xanım maraqla:
- Nə, xanım jurnalist?
Seviinc eyni tərəddüdlə:
- O şeyi deyirəm də, əclaf generalı...
Öz işində ciddi məşğul olan Süleyman diqqətini 

manitordan çəkərək, sanki pıçıltı ilə:
- O şey əclaf polis generalıdır, yoxsa hərb?
- Sevinc xanım  yazıqca:
- Hərb...
- Adı nə? - Şeyx çox yeksək maraqla soruşdu.
- E.. zad.. a... zibilin adı çıxdı yadımdan. – alnını 

ovuşduraraq Sevinc xanım:- Hə, o, ...!
Şeyx mat qalaraq:
- Sonra? Nə edib ki?
Sevinc:
- Əlinin altında olan hansı hərbiçi isə ona Azər-

baycan dilində cavab verəndə, o əclaf, onun  üstünə 
qışqıraraq , mənimlə it dilində danışma, deyib.

Sevda xanım heyrətlə:
- Vayyy!..
Süleyman şox kəsici bir tonla:
- Birbaşa hərbi tribunallıqdır.
Odlar kinayəli təbəssümlə:

Şeyx müəmmalı nəzərlərini Sevda xanıma boy-
landırıb, tərəddüdlə:

- Yoox, mən sadəcə idarə edirəm, hər bir cizgi və 
məna Fateh qızındır. – ani susaraq, müəmmalı təbəs-
sümlə: - O bilir nə edir.

- Nu ladna, qeybət etdiz. – Odlar Şeyxə təpindi.- 
Əla çıxdı, eləmi?

Şeyx:
- Koneçna!
- Hey, it dilində danışma. Tanrı dilində danış.
- Oyy, bağışlayın cənab Komissar! Amma, siz də 

nə isə dediz o heyvan dilində...
Odlar:
- Hərdən olur. Dilimi təmizləmişəm, bir-iki zir-zi-

bil kəlmələr qalıb. Mənim Azərbaycan dilim 
Tanrı Möcüzəsidir. Bu. Anamın laylasıdır.
Bu zaman qapının açıldığı hiss olundu. Gələn 

...jurnalının baş redaktoru Sevinc xanım idi. O, hələ 
dəhlizdən dil qırmacını çapmağa başladı:

- Ay millət, sabah-sabah it-qurddan az danışın. 
Bilirəm ki, Quba paxlavası ilə çay-çay içmisiniz. 
Dədə... – içəri daxil olaraq, mat baxışlarla hər kəsi 
süzüb tərəddüdlə: - it dediz o məsələ yadıma düşdü.
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- O norkaman, elə o zatla evlənən gündən bəd-
bəxtdir. – Süleyman mızıldandı.

Sevinc:
- O kordur, gözləri heç vaxt açılmayacaq. 
 Sevda xanımın gözləri yol çəkirmiş kimi mani-

tora baxaraq:
- Odlar İlham Əliyevi çox seviyo. Gör, tutul necə 

möhtəşəm yaradılıb. Əslində, sadə və çox möhtəşəm 
masa üsyan edən. Tez götürmə. Qoy xeyli qalsın. 
Azərbaycanın Ürəyinin Üsyankar  Tribunası ARBS!

DƏNİZ...
Çox yazıq görünürdü. Odlar sahilin kənarları 

ilə addımlayırdı. Əvvəlki kimi özünə çəkmirdi Də-
niz. Mənasız, solğunluğu ilə ürək titrədirdi. Hüzün-
lü baxışlarını bir zaman Divanə Şaçlı Odlardan giz-
ləməyə çalışırdı. Utanırdı Dəniz. Çünki, bu qənirsiz 
Azərbaycan Gözəlinin dəli sevgi məzarı vardı onun 
qoynunda. Məzarın səbəbi isə erməni kabusu idi. O, 
türk qızının yoluna çıxandan  sevgisinin məzarı qazıl-
mağa başladı. Erməni onun bütün xəyallarını məhv 
elədi. Amma... erməninin də bir qara sonu var.

- Mən, dünyada üç it dili tanıyıram: fars, rus, er-
məni. Bu dillərdə törənən məkrli diplomatiya Bütöv 
Azərbaycanı parçalayıb. Və  Azərbaycan hərbinin qa-
nına susayan ö tülkünün də tarixə bir sonu yazılacaq. 
O qaloşun qardaşı rusun erməni dəstəkli hərbində  
komandanlıq edir.

Şeyx təəssüflə:
- Yazıq millət! Gör, Qarabağının hərb taleyi necə 

fəttahların məkrli caynaqlarındadır?!             
 Süleyman:
- Hökumət ailələrində heç vaxt Azərbaycan dilin-

də danışmırlar. 
Sevinc:
- A... heç Azərbaycan dilini bilən var ki? Bilmir-

lər. Azərbaycan dilindən başqa hər dildə danışırlar.
- Bizim jurnalist binasında da elədir. Mənim 

salam-kəlam kəsdiyim bir neçəsi var...  Hər zaman 
deyirəm, qardaş, mənimlə  o dildə, yəni it dilində 
salamlaşıb-keyfləşmə. Yenə o hallar baş verir. – ani 
susaraq, tərəddüdlə: - Biri var... erməni köklü ilə ev-
lənən... Erməninin evində yalnız rus-erməni dilində 
danışır.

Sevda xanım kinayəli təbəssümlə:
- Bədbəxt!
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- Mən Azərbaycanım üçün çay-çay dəmləyim...
Şeyx şipşirin gülümsəyərək:
- Sevda xanım,  çay sözünü siz niyə  iki dəfə de-

yirsiz?
- Çünki, Odlar Tanrının Azərbaycan Xalqımıza 

qeyri-adi hədiyyəsidir. Bunu görmək və dərk etmək 
hələ tezdir. Zaman olunca... – nədənsə ani susaraq 
kövrəkcə: - O, hamıdan fərqli və Böyük Yolçudur.

Şeyx şıx tərzdə:
- Parlamentə gedişi möhtəşəmdir. – müəmma-

lı tərəddüdlə: - Desəm... bəlkə də... bu möhtəşəmlik 
arxasında daha müqəddəs qeyri-adi bir  mübarizə 
alovlanır.

- Kəs! Daha gerisini gətirmə. Çünki, çiyinlərdə-
ki şeytanları oyatmaq və pərişan etmək hələ tezdir. 
Mələklər isə yalnız sirlər içində sevinməyi sevir və...

Odlar manitorun qarşısına - yerinə oturaraq, du-
manlı  baxışları süzgəcindən Şeyxi keçirib, sanki pı-
çıltı ilə:

- Bu gün 8 mart qadın günüdür. Kişi günü səhəri 
həkimə get, növbəti gün normal halda gəl. 

Şeyx hesabını anlayıb nəfəsini belə almaqda ehti-
yat etdi. Və sadəcə olaraq, güclə eşidiləcək bir tərzdə:

- Anladım.- dedi. 

Erməni hücrəsi...
İblis tez qayıtmışdı. Və həmişəki kimi saxta – 

ütülü davranışları ilə, ermənidən törətdiyi bayquş ba-
lalarl ilə oynaşmağ baş qoydu. Lakin beynində yenə 
növbəti məkrli planlarını cızıb hazırlayırdı: “Sabah 8 
mart günüdür. Nigahıma aldığım at sifət ermənini sa-
bah, türk qızının gözləri qarşısında yenə zaporoji ma-
şınıma mindirib keyflə aparacağam. O da pəncərədən 
baxıb yan-yana qalacaq.” 

2019-cu il, martın 8... 
                              

Odlar qapıdan çıxanda saat 10-a işləyirdi. Redak-
siyada bir az tez olmalı idi. Çünki, ARBS in növbəti  
üç jurnalı - Təbriz, İdman və məşhur İş Adamına həsr 
edilmiş saylar, bir də Hüseyn Cavidin sonuncu - dörd 
və büşinci hissələri tam hazır vəziyyətdə idi. Lakin 
ARBS Sayt buraxılışı aprel ayında nəzərdə tutulmuş-
dur. Bunun siyasi səbəbləri vardı. ARBS... Odların 
Vahid Sevgi – Siyasi Karyera Yoludur.

Sevda xanım həmişəki kimi,  Odları çalınan 
zəngdən hiss edib:

- Yeni Hökumət gəldi.- dedi.
Şeyx:
- Bizim sabahımız!..
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... Hələ martın 7-si axşamı Media Adasının – Od-
ların balkonu önündə, “Fəvvarəli İşıqlar...” selində  
İblis qara rəngli mersedes maşını ilə o baş, bu başa 
yürüş edirdi, nədənsə... Nəhayət, qarşı üzdə limanını 
qurmuş oldu. Və...

... 8-mart planı... boşa çıxdı. Yeni gün...
6-cı günlər... İblis, adətən sürgünə 2-3 arası tək 

gedir. Bu, qurulmuş bir  oynadığıdır. Lakin, 9 Mart 
günü səhər 11-də çıxdı limandan. Dalında erməni mi-
lovlanmış halda, Anası da nəfəs yanarında  getdilər... 
nə getdilər... Dəyirman çax-çuxu dınqıldada.

Mən  8 Mart günü ARBS Saytda Cənab Prezi-
dentlə  diplomat qurduğum üçün... İblis də həmin gü-
nün axşamı Anası ilə tarix yazdı. Əslində...

... Bayram günləri gəlin qaynananın ayağına 
getməlidir. İblis isə belə etmədi. Anasını nigahına 
aldığı bədheybətin ayağına gətirdi. Çünki, müqəd-
dəs gəlin sözü erməni virusuna aid deyil. Çünki,  
erməni... arvad kimi başqasının  qismətinin yolu-
nu-həyatını zəpt edir. Erməni qadını tor atanda... 
heç bir vaxt BAKİRƏ OLMUR!!!

Artıq dördə işləmiş  Odlar sakitcə yerindən qalxa-
raq üzünü Sevda xanıma tutdu:

- Mən gedim... siz də bu gün istirahət-bayram et-
mədiniz. Vacib olduğu üçün bu gün çalışmalı olduq. 

Sevda xanım qayğıkeş, nurlu baxışlarını Odlara 
boylandırıb yumşaqca:

- Get, mənim əzizim, birinci gün dərsə gecikmə.
Bu zaman  Odlar sirli baxışlarını  Şeyxə do-

landırıb, sonra Sevda xanıma dikərək, dumanlı bir 
məna ilə:                                                                                                                                          

- Dərsə keçiksəm də...  lakin dərs verməyə gecik-
mirəm!

Şeyx gülümsünüb:
- Vao!..
Sevda xanım, qarşısında durub sanki bütün dün-

yaya meydan oxuyan bu yaralı, sirli,qisasçı  gözəli 
sadəcə süzərək:

- Sən... həqiqətən Dahisən! Sənin müəllifin Azər-
baycan Xalqıdır. – ani susaraq, müəmalı tərzdə: - 
Cənab Prezident İlham Əliyev... bir illik məvacibini 
verəcək?..

Bahar ona dərin-dərin ani diqqət edib, sonra sirli 
baxışları süzgəcindən, sanki pıçıltı ilə:

- Əminəm!
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Oyanış və Birlik olmadan. Diqqət et, dünyanın bütün 
güc kartları hökmdarların şansındadır. Bu qeyri-adi 
imperiyanı, yalnız və yalnız oyanış , birlik və qalxış 
möcüzəsilə çokdürmək mümkündür. 

- Bu, necə baş verə bilər?
- Möcüzə ilə. Dünyanı yalnız möcüzələr dəyiş-

dirir. Mən insana ağıl və başarıq verdim, möcüzəni 
yarada bilsin! Bunu bacaran... mənim İŞIĞımdır. Bu 
möcüzə var olanda... Sən dünyaya nurlanacaqsan. 
Amma, bu mənada Sənin vəziyyətin hazırda normal 
deyil. Çünki, dünyanın heç bir yerində “Şəhidlərin 
Məzarlarını ziyarət etmək qadağası” yoxdur. Yara-
lı Anaları əzilmir, onlara qarşı zor tətbiq edilmir. Hö-
kumət qapılarında vəhşiliklərə məruz qalmır. Sənin 
Xalqın bilirsən nə istəyir? Öz hakkını! Haqqı isə... 
HÜRİYYƏTDİR! Bu gözəl nəğmənin içində isə 
möcüzənin bütün əsrarəngiz gözəllikləri var. Yetər 
ki, Onu qazanasan. Amma ...

Sənə BİR DAMLA Verdim... Gerisini Özün ya-
ratmalısan.

Bilmirəm taleyim sənmisən... ya...
Mənmiyəm Sənin taleyin?!
AZƏRBAYCAN...

Nazirlik...
Çəpərlər boyu “Hüzünlü Baxça...”ya  ağrılı bir 

yol uzanıb gedirdi. Bağrında nələr olur – Azərbaycan 
görür. Elə bil canlıdır. Hər olaya diqqət edir. Varlığı-
nın SƏBƏBKARI...na qarşı necə bir səhifələr açılır, 
yazılır, möhürlənir. Azərbaycanın Ruhu edama çə-
kilir, istənilən zaman.Onun Varlığı Xalqına hər kəs 
cırmaq atıb zəncirləyəndə, Tanrıya üz tutub: -”Bu nə 
yazıdır?” - deyir. 

- Sənin Xalqının elə bir istəyi-yanğısı var ki, 
ONU belə “naxışlar”sız qazanmaq mümkün deyil. 
Bu, AZADLIQDIR! Sənin Xalqın bu nadir, əlçatmaz 
neməti haray çəkir.

- Sən Onu verə bilməzsən?
- Yox!
- Niyə? Axı Yaradılış Sənin Əlindədir.
- Elə qənimətlər var ki, Onu yalnız Xalqın özü – 

mücadiləsi ilə qazana bilər.  İnsan əsərimi yaratdığım 
üçün peşimanam. Məzlumların günahları olmasa belə. 
Çünki, Əlifbadan bu günə kimi insan çox dəyişib. O, 
əsil yırtıcı heyvana çevrilib: Məmləkətlər, xalqlar 
üzərində əbədi cahangirilik məkri uğruna. Məzlumlar 
yalnız canavar xislətli  hegamonların əsarət zəncirlə-
rində əzilir. Onların heç vaxt bərabərliyi olmayacaq.  
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- A balam, bu yazzıqda didilməyən yer-yurd qal-
madı. Bitmədi bu?..

- Sağ olsun Odlar ki, MTNin zir-zibillərini ilk kəs 
üsyan etdi.

Şəhla:
- Hə, o qız mözüzədir, Azərbaycan Tarixində. 

Əgər Milli Qəhrəmanların yeni versiyasını araşdır-
masaydı, o Milli Qəhrəmanın qardaşının təhlükəli eti-
rafları da masaya çıxmazdı. - ətrafa boylanıb: -  Odlar 
gəlib? – deyə soruşdu. 

Rəna:
- Hə, otağındadır. 
Şəhla xanım Odların kabinetinə daxil olmaq istə-

dikdə, Odlar  onunla üz-üzə gəldi. Şəhla gülərək: - 
Ay... mən də sənin yanına gəlirdim. Gəl, bir nimçə 
kofe içək. – deyə hazırlığ işlərinə yan aldı. Və eyni 
zamanda: - Od, - dedi, - Sən Milli Qəhrəmanları nə 
vaxt çapa verirsən?

Odlar:
- May-iyun ayları...
- Tam hazırdı?
- Şeyxin ütü çəkməyi qalıb.
- İlahi, marmalad Şeyx necədir? 
- Normal, o Qarabağ qazilərinin ən qəhrəmanıdır. 

- Salam!
- Salam, Odlar, necəsən?
- Sağ ol Akif, yavaş-yavaş idarə edirik.
Akif öz-özünə danışırmış kimi:
- Son vaxtlar  Millətdə o qədər olaylar törənir ki... 

adam istəyir başını götürüb getsin məmləkətdən.
Bu zaman Rəna içəri daxil olaraq, ehmalca:
- Arif müəllim, ezamiyyətə gedirsiz?
Arif üz-gözünü turşudaraq:
- Eeh... nə ezamiyyət? Qayıtdığım beş gün deyil ki?!
Rəna Odlara göz vuraraq:
- Sən əski qara kəmərçi fironsan, bizim kimi zəh-

mətkeş mətbuatçı deyilsən ki.
- Xanım, birincisi mən müəllim yox, elə sadəcə 

Arifəm. İkincisi... – bu zaman çalınan zəngdən Arif: - 
Pardon! – deyə dəstəyi qaldırdı: - Salam, cənab gene-
ral. Oldu! – tələskən ayağa qalxaraq: - Xanımlar məni 
bağışlayın, təcili getməliyəm. Çovdarov məsələsidir.

Arif otaqdan çıxan zaman içəriyə Şəhla daxil 
oldu. Maraqla Arifin arxasınca baxa: 

- Nə məsələdi, iclasdı?
Rəna diqqəti manitorda:
- Yox, Çovdarov araşdırması.
Şəhla xanım:
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Vəkili kimdir ki, dövlətin büdcəsini talamaq üçün 
real imkanlara malik olsun. Aldığı maaş da çox de-
yil. Onlar Parlament çərçivəsində Konstitusiyasının 
siyasi-ictimai – iqtisadi-hərb xətlərinin nizamında 
yeni versiyalar axtaran, müzakirəyə çıxaran və sonu 
nə yekdilliklərlə bitəcəyi səlahiyyətlərə sahibdirlər. 
Toxunulmazlıqları sayəsində öz maraqlarına yük-
sək diqqəttə saxlayırlar. Və güclü qazanclara da nail 
olurlar. Onlar özləri üçün yaratdıqları konfortu yal-
nız əlavə fərdi  üsullarla əldə edirlər. Bu, müxtəlif 
yollardan ibarətdir. İstiqamətlər isə yüksək məbləğə 
işə düşəltmə, müxtəlif qazanclar hesabına ticarət hə-
dəfləri yaratmaq. KORRUPSİYA! Bu qədər. Bu de-
putat özfəaliyyətinin isə xalqın yoxsulluq durumuna 
heç bir aidiyyatı yoxdur. Millət Vəkilinin bir güclü 
və bağışlanmaz səhlənkarlığı mövcuddur ki, o, se-
çicilərinə verdiyi vədlərə əməl etmir. Qətiyyən. Öz 
maraqlarını düşünür. Yeri gələndə cəsarətlə təpinir 
ki, məni Cənab Prezident seçib. Siz kimsiz? – Odlar 
ani susaraq, sonra fikrini davam etdirir: -  Mehmanı 
da qıcıqlandıran xalqın bu tərəfidır. Və Birinci Vit-
se Prezident məsələsinə gəlirəm. Mehman axı gördü 
ki, Türkiyə mətbuatı bunu lazımıqayda və yetərincə 
müzakirə etdi. Və cəzalandı da. Mehman üçün də 

Çünki, bir zaman yaşadığı tarixi acıları ARBS də bir 
daha təkrar yaşayır. Söküb-dağıdır erməniləri.

Şəhla xanım müəmmalı baxışlarını Odlara diküb:
- İmkan fürsəti düşəndə Eldar Mahmudovlara da 

bir-iki yelpik  əsdirsin. Çünki, tarix hələ davam edir. 
Azərbaycan dövlət güc məmurlarının talançı siyahısı 
hələ çoxdur. 

Rəna:
- O bütlərin siyahısı Odların masasında məşhər-

də. Yazıq Şeyx yalnız qəlbləşdirir.
Şəhla:
- O oğlan çıxdı azadlığa?
Rəna:
- Mehmanı deyirsən?
- Hə.
- Çıxdı və yenə dediyindədir ki, əl çəkməyəcəm 

“yekə başlar”dan.
Odlar:
- Mehman jurnalistika çərçivəsində deyil. Onun 

çıxışları dağınıq və məntiqsizdir. Amma, gözəl qəlbi 
var, demək olar ki, güclü xalqsevərdir. Yoxsul xalqın 
yanındadır. Lakin bu uşaq nəzəri cəhətdən çox kasıb-
dır. Məsələn, onun hədəfi, əsasən Millət Vəkilləri-
dir. Biz onların arenasına real tərəfdən baxaq. Millət 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

50 51

Rəna tez özünü ortaya ataraq:
- Bir dəqiqə, Şəhla xanım, Odların yerinə mən 

cavab verirəm. – ani susaraq, eyni qızğınca: - Dünya 
malı Odların ayaqlarına döşənsə, yenə də  ona nəfsi 
qonmaz. O, başqadır. Birdə bu nə sualdır verirsən?

Şəhla dili topuq çala:
- Yox, Reniçka, mən elə demək istəmədim.
- Necə demək istədin, dediyini dedin. Onu Tan-

rı sevdiyi üçün, bu qədər zəngin xəzinəni bəxş edib. 
Kimin bu yüksəklikdə yaradıcılığı var? Öz zəhmətinə 
görə maddiyyətə də ehtiyacı yox. Heç Avropada da 
onun qədər ensilopedik yaradıcılığı olan yoxdur. Gör-
mürsən qərb nümayəndəlikləri necə qırsaqqız olurlar 
onun heyrətamizliyinə. Bir də Odlar elə Parlamensiz 
də Qıratın tərkindədir.

- Ey ağıllı, sən lap dərinə külüng çaldın. Mən elə-
belə dedim. Çünki, rəyasət elə bir  məftunluqdur ki, 
onun sehri Sezar gücündə dəyişdiriciyə malikdir.

Rəna daha kəsərli:
- Görbagor olsun Sezar. Odların Mehman möv-

zusunda şərhi, məgər sezar klanları deyil?..
Şəhla gülümsünərək:
- Yaxşı, ağıllı, sən deyən olsun.
Odlar söhbətə müdaxilə edərək:

bu mövzuda dolama yolla cəza labüd idi. Məsəl var: 
“Hökümət dovşanı araba ilə tutur”. Gərək arif insan 
“o arabanın cırıltısı...”nı hiss etsin. Bir kəs də internet 
şəbəkəsində gördüm ki, o, Xoşqədəm xanıma qarşı 
çox sərt hərkətlər etdi. Bu, lazım deyildi. Bildiyimə 
görə, o xanımın da yoxsul xalqın parçalarına dəstəyi 
kifayət qədərdir. Mən onu tanımıram. Sadəcə efirdə 
görmüşəm ki, onun  dəstəyinə tapınanlar çoxdur.

Jurnalist istedadlı, cəsarətli və fövqəlbəşər  zəh-
mətkeş   olmalıdır. Lakin qaraçı olmalı deyil. Büdcəni 
müxtəlif usullar altında talayanlar isə birbaşa büdcə 
sahibləridir. Yenə KORRUPSİYA. Və bir həqiqəti 
Xalq və ya hökumət səlahiyyətçisi heç vaxt unutma-
malıdır ki, kim bu Xalqın haqqını yeyirsə, o fərd də 
Tarix qarşısında özü cavab verir.

- Sən həqiqətən Azərbaycansan!
Bu zaman içəri daxil olan Akif  şıx bir tərzdə:
- Eşq olsun, Azərbaycana! 
Şəhla xanım Odlara, nədənsə  ani  diqqət edərək:
- Sən elə olmayacaqsan?
- Necə yəni? – Odlar ondan soruşdu.
Şəhla xanım tərəddüdlə:
- Yəni sən parlamentar olduğun zaman, onlar 

kimi olmayacaqsan?
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kin sən iyirmi iki min manatını  Azərbaycanın tarixi 
materallarının dünyaya sovrulmasına sərf etdin. Bu, 
sənin Atanın pulu idi.  + Qardaşının vəsaitini cəbhə-
də döyüşənlərə, hərbi hospitallara, hər iki valideyni 
şəhid olan iyirmi beş Xocalı uşaqlarına, Kəlbəcər, 
Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam və başqa 
rayonların çarəsiz insanlarına xərcləyərək, həddi 
aşan xeyrxahlıqlar etmisən. Naxçıvanlı tələbələrinə 
etdiyin o yüksək  dəstəylərini qeyd etsəm... Bütün 
bu qeydlər sənin Atanın səxsi maddi dəstəyləri oldu.  
Sənə Ata palto parası və yaxud hədiyyə pulu verirdi, 
sən neyləyirdin... bütün bu paraları döyüş bölgələrinə  
xərcləyirdin. – ani susaraq- Hərbi hospitalın – ştabın 
rəisi uğruna gəncəli İbrahim İsgəndərovla çəkdiyin 
əziyyətlər... Nəsimi icra başçısını diz çökdürmüşdün, 
onun müalicəsi və dərman pulları uğruna. Çingiz 
Məmmədovu, Vaqif Məmmədov (Müdafiə Nazirinin 
sabiq müavinləri) və Pənah Abdullayevi (“Hərbi nəş-
riyyat”ın sabiq direktoru) Azərbaycanın tarixi çapla-
rına  qul etmişdin.

- Hələ nazirlik kabinetində Mehman Səlimovun 
başına tökdüyü od-alovu demirsən?!- deyə Rəna səsi-
ni qaldırdı.+ Maliyyə naziri Yusif talançının,  iyirmi 
iki Qarabağ əlilinin müalicə vəsaiti olan üç yüz min 

- Narahat olmayın, məni parlamentə qəbul et-
məzlər.

Rəna təəccüblə:
- Niyə? Sənin dırnağına kim yetə bilir ki?
Odlar ani düşünərək:
- Dilim acıdır.
- Həqiqət hər zaman zəhər dadır. Bunu Tanrı qə-

bul edir. Etməyənlər isə monqollardır.
Odlar:
- Azərbaycan sakit olsa... baxarıq. Hələ iyirmin-

ci ilə -zamana müəyyən keçidlər var. Alınsa... Millət 
R.Bahar Sonama görə, üçüncü dəfə Bayrağını qaldı-
racaq. Mənim Bayrağımı.

- İnşallah! – Şəhla qeyri-ixtiyari ayağa qalxaraq 
Odlara yaxınlaşdı, ona sarılıb dolmuş göz yaşlarını 
onun  boynunda gizlədi.  – Od, - dedi, - sənə halaldı. 
Sən buna 2015-ci ildə nail olmalı idin. Lakin MTN 
qarışması... bu yolu arxa plana atdı. Sənin o qədər 
haqqın var ki, xalqın boynunda. Heç kimin etmədiyini 
etmisən sən. - yerinə keçərək , bir qədər susub, sonra 
sözünə davam etdi: -  Hər kəs etdiklərini maddi mara-
ğına söykənərək  Xalq üçün etdi. Yəni hökumətin hər 
bir səlahiyyətlisi dövlətdən külli miqdarda qazancları 
hesabına etdi. Bu hesab olmasa, kimin nə vecinə? La-
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hid ailələri və sadə insanlar isə torpaqsız qaldı. Yararsız 
yerləri xalqa sıramaqla başlarından etdilər. Onlar açıq-a-
şıkar şəhid ailələrini saxta ittihamlarla öz haklarından 
uzaqlaşdırmağa çalışdılar. – ani susaraq, sonra: - Odlar 
bir çox nazirliklər barədə də Dövlətə arayış təqdim etdi: 
Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 
Kənd Təəsərrüfatı Nazirliyi... Və çox qəribəsi budur ki, 
Torpaq Komitəsi ütülü çıxdı.Beynəlxalq Bank isə... Bu 
hakda isə Odlarda  çox qəribə hissetmələr olurdu. Və 
hərdən deyirdi ki, deyəsən, hansı dövlət büdcəsində giz-
li talançılıq gedir.  Onun hissləri heç vaxt yanlış olmur. 
Axı o, öncəgörücüdür.

- Qız, ona görə deyir də, mənim dilim acıdır. – 
deyə Akif, nədənsə, qəfil susdu, lakin az ötməmiş, 
gözləri yol çəkirmiş kimi:-...Odları...iki gün sonra... 
DƏNİZin qayalıqları sahilində tapanda... dövlətin hər 
bir güc insanı onun bu uğursuz taleyi önündə düz çök-
dü. Mamırlara qarışmış uzun saçları bu Divanə qızı 
əsil su pərisi etmişdi. Elə bil, bu acı səhnə bir qorxulu 
və sirli nağıl idi. Biz onun əfsunu qarşında mat qal-
mışdıq. Hərbi həkim belə yaxınlaşmaqdan çəkinirdi. 
Elə bilirdi ki, bu həqiqətən Odlar yox, su pərisidir. 
– Arif susaraq, boğazına tıxanmış qəhəri udqunub, 
güclə danışırmış kimi: - Nəhayət onu mələfəyə bü-

manatı Odlar onların burnundan təkrar-təkrar gətirdi.
Bu zaman Odların əl telefonuna zəng gəldi və o:
- İndi qayıdıram. – deyə dəhlizə çıxdı.
Rəna:
- 2015-ci ildə  Odlar  Avropa Oyunları zamanı 

MTN-nin neqativ səifələrini masaya çıxaranda, cənab 
Prezident özü də mat qaldı. Material yetmiş səhifədən 
ibarət idi. Bu, hələ harası imiş? Dövlət Komissiyası 
təşkil olunub araşdırma aparılanda... Dövlət Bayrağı 
Meydanı... bunlar hamısı MTN ilə zəncirvarı bağlı idi. 
Odlar hər zaman axtarışda-araşdırmada olub. Xalqın 
yoxsulluğu ilə təzad təşkil edən bütün nazirliklərin gö-
rünməyən tərəflərinə nüfuz etməyə çalışıb və mükəm-
məl də nailiyyətlər əldə edib. – ani susaraq -  Biz isə 
fil qulağında mürgü döyürdük. Sonra... - Şəhla xanım 
yenə ani susaraq, birdən - birə dinmədi. Lakin, yüngülcə 
köks ötürərək: - Odlar,  Qərib Məmmədov fironluğunu 
– Dövlət Xəritəçəkmə və Torpaq Komitəsinin Azərbay-
canın bütün bölgələri üzrə nə divan tutduğunu Prezident 
administrasiyaya təqdim edərək,  ən yaxşı torpaqların 
payçıların halalı-haqqı olduğu bir halda, başqa xozey-
nlərə satıldığını üsyan etdi.Bu, aydın həqiqət görüntü-
südür ki, Azərbaycanın bütün dilbər yerləri darğalara 
satılıb. Qərib Məmmədov milyardlarla pul əldə etdi. Şə-
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- Şəhla xanım, Odların romanını mükəmməl bil-
diyim üçün, mənə də danışmaq çox ağırdır. Sən nə 
böyük cəsarət nümayiş etdirirsəne?! Gəlib eşitsə, 
aləm bir-birinə qarışacaq. Sənə bu lazımdır?

Şəhla:
- Rəna, mən eşitmişəm ki, o sağdı. Görən olub.
Rəna:
- Ay qız, sənin ağlın ya qarışıb, ya da sənə deyən 

adamı qara basır.
Akif müəmmalı tərzdə, heç nə demədən otağı 

tərk etdi.
Bundan cəsarətlənən Şəhla xanım astaca:
- Papa canı...
- Yox,  ola bilməz. Mən inanmıram. Üç gün apa-

rılan gərgin axtarışda tapılan tək Odlar oldu. Onu tapa 
bilmədilər. Atəş  həyatda yoxdur. Oxşarı... ola bilər! 
– Rəna tərəddüdlə: - Olsa idi, Odları axtarıb tapardı. 
Çünki, onun yeganə mənası Odlar idi. İdman İmperi-
yasının bütün yüksəlişlərinin gücü onun üçün Odlar, 
yalnız Odlar idi. Lakin... Kabusənin atdığı tor... onun 
sevgi romanının bütün İŞIĞlı səhifələrini söndürdü. 
Bu qeyri-adi canlı hekayət elə bir ağrılı dillə bəhs olu-
nub ki... Lakin, nə bilim,  o sən dediyin barədə  bir az 
mən də bilirəm. Yəni, Odların taleyində müəmmalı 
kim isə biri peyda olub. Artıq beş ilə yaxındır.

küb təcili klinikaya çatdıranda,  hərbi həkim sızıltısını 
içində boğaraq: - Bundan sonrası istəyimizcə alınma-
sa, gözlərim kor olsun. –dedi.- Və çox şükür ki... onu 
xilas edə bildik.

Araya ağır sükut çökdü. Bu, çox dözülməz idi. 
Lakin Şahla xanım tündməcaz olduğu üçün səbr edə 
bilmədi. Və ehmalca Akifə diqqət edib:

- Akif, - dedi, - sən əminsən, Atəş sağ deyil?.
Rəna tələskən və təlaş içində:
- Şəhla xanım, bu haqda susun. Odlar eşidər. Axı, 

sən gözəl bilirsən ki, bu hekayəti danışmaq nazir tərə-
findən yasaq edilib. Qəfil gəlib çıxar Odlar. O, güclə 
müalicə olunub.

Şəhla eyni ürkəkcə:
- Sadəcə həqiqəti bilmək istəyirəm.
Akif müəmmalı baxışlarını  ondan qaçıraraq, 

tərəddüdlə:
- Dəqiq bilmirəm.
Şəhla ondan əl çəkmədi:
- Aramızda qalacaq, söz!
Akifin, elə bil nəfəsi çatmamağa başladı. Köynə-

yinin bir düyməsini açaraq yerindən qalxıb, pəncərə-
nin önünə getdi. Və sirli düşüncələrinə qapıla qaldı. 
Sanki dünyanı da unutdu. Bir zərrə hənirti belə çıx-
madı. Onu belə görən Rəna ürkək bir tərzdə:
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Olimp Komitəsi...

Möhtəşəmliyi ilə uzaqdan diqqəti cəlb edən İdman 
Mərkəzinə doğru Odlar yaxınlaşdıqca, ürəyinə damla-
nan qeyri-adi bir hiss, tədriclə yayılaraq bütün bədənini 
sirli bir alova çevirirdi.  Və dünya keçmişin əfsunlu bir 
cazibəsinə boyanmağa başlayırdı. Onun ecaskar, bəm-
bəyaz dumanlıqları içindən balaca, uzun saçlı əfsunlu 
bir qız, sanki bir mələk kimi ona doğru addımlayırdı. 
Xəfif-xəfif gülümsəyirdi, bu təbbəssümün ilığ cazibə-
sində hər kəs heyrətlə ona  boylanırdı. O balaca qız, 
Gənclər və İdman Nazirliyinin baxçalı həyətində  Od-
ları özü qarşılayırdı. Onun daxilində tükənməz dəli bir 
sevgi atəşi yanırdı. Bu aləm içində elə bir güclü İŞIĞ 
vardı ki...  O, əbədi sevgi hekayətinə bütləşən... ba-
laca Odlar idi. Bəli, bu günün Odlarını keçmişin 
Divanə Saçlı Odları qarşılayırdı.

Uzun zaman olardı ki, Odlar bu doğma yerlərə ayaq 
basmırdı.  Bu sirli-sehirli səhifələr onun keçmişi idi. 

Laməkanın nədir məkanı?..
Ya... Məkanın Ləməkanı Kim?..

- Amma, baş açmaq olmur, o kimdir? Atəşin əs-
lidir, yoxsa kölgəsi?! Romanın birinci hissəsini oxu-
saydım, anlaya bilərdim. Başa düşmürəm, Odlar niyə 
İŞIĞ ın birinci hissəsini üzə çıxarmır?! Romanı oxu-
masam da, Odların Sevgi məcaralarının şahidi olmu-
şam. Bu qız əməlli-başlı divanə idi. O dəli idmançı 
oğlan isə... Odlarsız nəfəs belə ala bilmirdi.  O, Ağa-
can Abiyev tədrisinin yetişdirdiyi zır dəli idi.Odlar 
onu, elə zır dəli olduğu üçün dəli kimi sevirdi. Kaş 
o...zır dəli... sağ olaydı.

Odların qəfilgəlişi hamını mat qoydu. Çaşqın 
baxışlarla bir-birinə baxa qaldılar. Odlar isə:

- Mən redaksiyaya gedirəm. – deyə otağına keç-
mək istədikdə Rəna qeyri-ixtiyari:

- Od, - dedi, - o, 8 mart gününü Anası ilə keçirib? 
– ani susaraq, ehtiyatla: - Ananın ayağına oğulun özü  
getməli deyil? Tanrı belə buyurub!

Bu zaman işıqlı çöhrəsi birdən kölgələnən Odlar 
sirli kədər qarışıq bir təbəssümlə dedi:

- Tanrı və Ana müzakirə olunmur.
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.. Odlar  içəri daxil olanda foyedə kimsə yox idi. 
Düşündü ki, tez gəlmişəm. Amma ərtafa boylananda 
qarşıdkı-sağ tərəfdəki otaqdan mühafizəçinin çıxdığı-
nı gördükdə:

- Salam! – dedi, - deyəsən gəlməyib?

Mühavizəçi gənc oğlan:

- Bir aza gələr.

Odlar düşüncəli halda:

- Bu gün Məclis günüdür, bilirəm, amma hələ var. 
On-iki, bir...

Mühafizəçi:

- Hə!..

- Bu kitabları, zəhmət olmasa verərsən. – Odlar 
əlindəki üç kitabı mühafizəçinin qarşısına- hündür 
masaya qoydu.- Mən burdayam-İdman  Akademiya-
sında. Başım qarışmasa, qayıdacam.

- Oldu!

Mən dəli-divanə olub Məkanına gəlmiş idim,           
Hər  nəfəs nəfəsincə gölgəndə gizlənmiş idim.                 
Sağına, gah soluna ürkək-ürkək addım atıb,           
Ağlayan  gözlərimi gizli-gizli silmiş idim.

Hər səhifən yazıldıqca, düşündükcə göynəmişəm,
Hamıdan qaçaraq, səni tək Tanrıya söyləmişəm.
Gecələr tənha qalıb, yuxu  nədir, bilməmişəm,
Sabahlar bir kimsə ilə dinibən gülməmişəm.

Zamanın daş sükutu içindən anları tapmışam –
Baş alıb, qapı-qapı gəzərək, səni axtarmışam.
Tələbə masanın qarşında səni... səni görürkən,
Qaçıb sarılmaqan mən özümü gücnən saxlamışam.

Baş açıq, saç dağınıq, boşuna yolları dolaşmışam,
Yenə sənə qaçaraq, meydanlara boylanmışam.
Səd olana cırmaq atıb, amansızca dalaşmışam,
Hey axtara, yenə... yenə  səninlə qarşılaşmışam.

Yenə gizlicə uzaqdan-uzağa sənə baxaraq,
Səni yaşamışam... hamıdan gizlicə mən ağlayaraq.
Bu dəli həsrəti-zülmi-sitəmi gücnən boğaraq,
Hamıdan qaçmışam, səni sirr saxlayaraq.
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Kitabxana...

Odları Tərlan xanım qarşıladı. 

- İlahi, bizim Şahzadə... – ona doğru tələskən ad-
dım ataraq – bu nə möcüzədir, - dedi, - xoş gəldin. 

Bu zaman içəri sıralardan ürkək-ürək boylanan 
Zinət ani mat qalaraq: 

- Ay dədə... – deyə qaçaraq Odların boynuna sa-
rıldı. Ağlamsınaraq: 

- Sən harada idin. Bizi unutdunmu? 

Odlar ona diqqət edib, yumşaq  bir səslə:

- Yazılanları... mümkün deyil.

 Zinət sanki, dünya boyda sevinclə:

- Sənin kitablarını hələ də qoruyub saxlamışam. 
O zaman nazir istəyəndə, birini- Heydər Əliyevin ya-
şıl kitabını gizlədim. İndiyə qədər məndə durur. – ani 
susaraq, tərəddüdlə - Bura sənin keçmişindir. Necə 

İdman Akademiyasına daxil olanda... 

Odların qəlbnin içində nə isə bir soyuqluq baş 
qaldırmağa başladı. Və bu, onun bütün vücudunu 
sardıqca, bağrını acı bir titrəyiş bürüdü. Havanın 
soyuq, küləkli olmasına baxmayaraq, o, belə an-
ları heç yaşamamışdır. Çünki, həm ruhən, həm də 
bədəncə çox güclü idi. Azərbaycanı onu həyatın 
ictimai-siyasi səhifələri üçün qeyri-adi güc hazır-
lamışdır. Lakin, bu keçirdiyi “rüzgar” ona tanış 
deyildi. Bəlkə də, Şeytan və İblisin ona yaşatdıq-
ları cəhənnəm savaşlarına görə, bir zaman dəlicə-
sinə  sevdiyi bu məkan indi ona kabus yuvası kimi 
görünür.  Çünki, bura atılan ilk addımı onun şəxsi 
həyatını məhv etdi. Bu, Tanrının nə cadugər yazısı 
oldu, anlaya bilmədi. Ondan qaşdıqca, kabus kimi 
yenə onun taleyinə yazıldı. Amma,eyni zamanda, 
bu gözəl yazının xoşbəxtliyinə qovuşmaqdan ötrü, 
həyatı boyu acı-acı savaşlardan keçdi. Bu savaşla-
rın səbəbkarında elə bir qeyri-adi doğmalıq vardı 
ki... İzahı... mümkün deyil.
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- Cəhənnəmə olsun. O uzunqulaq başqa korpusda 
çalışır. Hər zaman Ağacan müəllimin ayağından çə-
kirdi. Yaxşı ki, o zaman o əclaf erməni sifəti başından 
rədd etdin.  Amma, Əlinin dostudur. – Odlara təkrar 
sarılaraq:- Hadi gülüm, gedək otağımıza.

Onlar kitabxananın qeydiyyat şöbəsinə daxil 
olanda, içəridə yeni bir qız vardı. Gombul bədənli, və 
özbəksimalı bu xanım gələnlərə heç “xoş gəldin” də 
demədi. Zinətlə Odlar  bir-birlərinə elə qarışmışlar ki, 
əslində o xanımla tanışlığa imkan da olmurdu. Onlar 
yüngülcə ictimai-siyasi mövzuya toxunanda özbəksi-
malı xanımın dili açıldı:

- Qəpik-quruşa ömrümüzü fəda edirik, onlar isə...

Xanımın bu cəsarəti Odların diqqətini yaman 
çəkdi. Hiss etdi ki, oyaqlardandır.  Odlar ondan qey-
ri-ixtiyari soruşdu:

- Siz burda təzəsiz, çünki buralarda heç görmə-
mişəm. 

Zinət tələskən:

- Onu işə yeni götürmüşük. 

silinə bilər?  Yaddaşımızda elə izlərin var ki... – yenə 
ani susaraq – Lənət şeytana. – dedi. 

Odlar mövzunu dəyişmək xatirinə, ətrafa boyla-
naraq:

- Əla təmir olunub, əvvəllər belə deyildi. Otaq-
larınız güzgülü, şüşəli... bu an nədənsə tərəddüdlə: 
- Amma... çalışın səliqəli davranın, qırılsa... əvvəlki 
kimi olmayacaq. Çünki, birincinin, ilkinin görüşü, 
zövqü və əbədi iz təəssüratı bam-başqa cazibədir. 
Sonrakılar isə təkrar yoruculudan başqa bir şey deyil.

- Mən... filasov Azərbaycana çay hazırlığına 
qaçdım. – deyə, Tərlan xanım keçmişin səhifələrinin 
məşhəri qorxusundan hürkərək aradan çıxdı.

Zinət müəmmalı baxışlarla onun ardınca uzun-u-
zadı baxaraq:

- Get, Yalıncın oduna nöyüt tökən...

Odlar gülümsəyərək:

- Yaxşı, dərinə getmə. Yoxsa, bu saat Yalınc da 
dəhlizdə peyda olacaq.
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- Mən bu qeyri-adi İdma İmperiyasının dayələrini 
unutarammı? İstəsəm də sevginiz imkan verməz. 

Zinət az qala Odları yemək istəyirdi. Onun İŞI-
Ğına qısılaraq:

- Sən BİZİMSƏN! – deyə, kövrəldiyini giz-
ləməyə çalışdı.

Bu zaman özbəksima xanım gileyqarışıq:

- Mən idarəetmə Akademiyasını bitirmişəm. 
Amma, burada çalışacam. 

Odlar onun savadlı “ailə”dən çıxdığını hiss 
edərək:

- O zaman, biz dost olacayıq.

Bu zaman içəri orta boylu, arıq bədənli, ağ saçlı 
bir kişi girdi.Yanında gələn hündürboylu, qara saçlı 
və dolu bədənli gənc oğlana başı elə qarışmışdı ki, 
qarşısındakı İŞIĞ səhifəni görə bilmirdi. Amma göz-
lərinə düşən şəfəqlərdən şaşırmış kimi davranırdı. Bu 
zaman Odlar təəccüblə:

- Cənab Dilqəm müəllim, salam!-dedi. 

Odlar:

- Zinət, gəlsənə bura. - deyə, manitorun qarşısına 
keçdi. – İnternetiniz çalışırmı?

Zinət böyük maraqla:

- Əlbəttə!

Odlar, oturmadan arbs.az saytna daxil oldu. Sonra:

- Gözəl insanlar, sizlər bundan sonra Odları bu 
beynəlxalq aləmdə görəcəksiniz. Ürəyiniz hansı cən-
nət və cəhənnəmi istərsə... izləyə bilərsiz.

Zinət manitorun qarşısına keçib, açılan səhifələrə 
diqqət edəndə:

- Bəlayi Eşk!.. –  deyə mat qaldı.

Az sonra Zinət günəş nurlu baxışlarını Odlara 
sancaraq:

- Bu “Zəngin Xəzinə”nin çempion zirvələrində 
məni, bizi unutmayasaqsan ki?..

Ona ani diqqət edən Odlar:
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Dilqəm müəllim susdu, dinmək üçün söz gəzdisə, 
lakin tapa bilmədi, bəlkə də. Amma yanılmış, yaşar-
mış baxışlarının dərinliklərində amansız bir üsyan 
çalxalanırdı. Odlar  ilk dəfə İdman İnstitutunda lima-
nın quranda, ona doğma ata olan Ağacan müəllim-
dən sonra Əli Ramazanov, Dilqəm müəlli və İsmayıl 
müəllim  əziz insanlar olmuşdur. Onların hər dərdi-sə-
ri bir yerdə çözülürdü, biri-birinin uğurları onlar üçün 
sovetin faşist üzərində qələbəsi idi. İdman onları sağ-
lam, böyük və möhtəşəm bir ailəyə çevirmişdi. Ağa-
can müəllimin, Əli Ramazanovun, Dilqəm müəllimin 
və İsmayıl müəllimin bütün problem və arzu istəklə-
rinin müzakirəsi Odlarla giley-güzar edilirdi. Onların 
bütün məhrəm sirləri o balaca qızla yaşayırdı. Onların 
hər birinin ayrı-ayrılıqda özəl sirləri vardı. Lakin Od-
lar, heç bir vaxt onunla müzakirə edilən onların sirlə-
rini  digərlərinə açmadı. Nə Ağacan müəllimin onlara 
qarşı giley-təpkilərini, nə Dilqəm müəllimin Ağacan 
səhifələrini, nə də İsmayılın o zaman gözdən düşkün 
qaldığını. Və qələmi sirli bu qızın idman aləmindəki  
dürüstlüyü, sədaqəti hər bir müəllim heyəti arasın-
da gündəlik müzakirə masasına çevrilmişdi. Odlar, 
hətta kənar dekanlığa belə daxil olanda, onu böyük 
rəğbətlə qarşılamışlar. O, bütün idman “diviziyası”nı 

Bu qeyri-adi doğma səsə, sanki səksənmiş kimi 
boylanan Dilqəm müəllim:

- İlahi, bu nədi? - deyə, ona doğru addım atanda 
Odlar daha çevik tərpəndi. 

Dilqəm müəllim böyük qürurla: 

- Bu hərb savaşçısı bizim fəxrimizdir. Bu qız bura 
qədəm basanda bapbalaca idi. İndi... maşallah hege-
mondur.

Odlar böyük ərklə:

- Dilqəm müəllim, birincisi, mən ilk an sizi tanı-
madım. Çox dəyişmisiz. O zaman gözəl və qarasaçlı 
oğlan idiz.  Niyə belə... sınıxmısız?!

Dilqəm şaşırmış kimi, tərəddüdlə:

- Mənim başıma gələn hekayətləri bilsən, bir 
daha bu sualı vermərsən. Sonra dərdləşərik.

Odlar ona diqqət edərək, sanki pıçıltı ilə:

- Anladım! Amma, gözəl, şahanəliklər geridə qal-
dı. Ağacanın canına yetən olamaz. – deyə, sanki bu 
günkü firon hədəfə bir yumruq atmış oldu.
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Odlar:

- Dilqəm müəllim, Fuad rektor niyə belə edir?:- 
deyə soruşdu.

Dilqəm Quliyev gülümsər və tərəddüdlə:

- Sən özün əla bilirsən ki, bizim doğma insanı-
mızsan. O isə, yeni tacdır. Mən əvvəlki gedişə ərk edə 
bilmirəm. Ağacan Abiyev isə...  o, tam başqa gözəl 
Lider idi. Hamımızın sahibi idi.

Odlar diqqətlə baxıb, sakitcə:

- Məktubunuzda gerçəyi deyil, formal şeyləri 
diktələmisiz. – ani susaraq, - Bütün Azərbaycan ya-
zar aləmi içində R.Bahar Sonam yeganə araşdırmaçı 
yazıçıdır ki, H.Cavidin on-dörd pyesini yeni elmi am-
pulada təhli edib. Əlavə “Telli Saz”ı da. Hələ on-altı 
yaşımdan İdman İmperyasının bütün tarixi uğurlarını 
sovuran kütləvi  yazılarımı demirəm.  “Nezavisimaya 
qazeta”,  “Molodost”, “Gənclik”, “Zaman”, ”İdman”,  
Tv-kürsü və s. – ani susaraq, sonra: - İdman Nazir-
liyin dəstəyi ilə çap olunan  “Qarabağ hekayələri...” 
kitablarıma dəstəy verənlərin sırasında Fuad yox idi?. 
Əlbəttə, var idi. İndi nə oldu. Kürsü dəyişdi adamı?

Əli Ramazanovun özəl səhifələri hesabına tanımış və 
gerçək həyatın özündə də bunların həqiqətən elə ol-
duqlarını görmüşdür. 

Odlar “Azərbaycan” qəzetində çalışdığı zaman 
İdman İnstitutuna ilk xüsusi buraxılış yaratdı. Və 
indi o qəzet səhifələrinə diqqət edəndə... Və yaxşı 
ki, idmanda, Əli müəllim kimi gözəl  insanı vardı. 
O, Heydər Əliyev tarixindən İdman güc kartlarına 
kimi, elə səhifələr açırdı ki... Amma o, Ağacan Abi-
yev sədaqətinə hər zaman  şəffav oldu. Əli Rama-
zanov elə-belə, sadəcə idman kapitanı deyildi. O, 
“Gest”in hərb palkovhiki olmuş. Və dünənki - soy-
lədikləri hökumət post məcəraları bəhsləri isə... çox 
dəhşətlidir. Və ODLAR AZƏRBAYCANI yazır: 
Bütün gerçəkləri...

Dilqəm Quliyevdə qəribə bir təlatüm vardı.  Od-
ların gəlişi ilə müəmmalı bir çaşqınlıq içində idi. 
Dəhliz boyu və həyət firlamalarında  düşüncələrində 
nə isə atıb tuturdu. O, əla bilir ki, Odlar onu ”seyf-
lər...”ə  çəkməli olacaq. Buna görə, dayazlıqlarla get-
məyə çalışırdı. Ötən zaman... dərin olduğu üçün, adi 
qum dənələri ilə keçinirdi.
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Odlar heçnə olmamış kimi, şirin bir təbəssümlə:

- Yaxşı, hələlik!

Dilqəm müəllim:

- Sən heyrətamiz cəsur qızsan. Ümidvaram ki, 
hər zaman uğur səninlə olacaq!

İdman Nazirliyi...

Cəmil müəllim pürrəngi çayı dadanda hiss etdi 
ki, qapının arasından bəmbəyaz bir  kölgə düşür ota-
ğa. Və hələ əməlli dərk etməmiş, qapı açıldı və...

- Salam, unudulmaz kollegiya!..

- Vao... mübariz insan, xoş gəldin! – deyə, Cəmil 
müəllim qeyri-ixtiyari özünü yerindən tərpətdi.

Odların nəzərləri otağdakı ağ eynəkli qıza sata-
şanda:

- İlahi, niyə hara gedirəmsə, ağ eynəklilər qarşı-
ma çıxır?!

Dilqəm müəllim,  haldan-hala dəyişərək:

- Yenə təkrar edirəm: Sən bizim canımızsan, gö-
zümüzsən. Lakin, o havaya... Yəqinki, sonrası normal 
olar. 

Odlar ləngimək istəmədi. Və sirli baxışlarını 
Dilqəm müəllimin hüquqsuz simasında gəzdirib, 
təmkinlə:

- Keçən il hökümət liderinin kitabına yazılmış 
məktubu, elə Cəmilin gözləri önündə cırıb, kənara 
tulladım. Bu, nazirlik xozeynlərin xoşuna gəlmə-
di. Amma sonradan dərk etdilər ki, “Sükan” mənim 
əlimdədir.

Dilqəm müəllim, sanki nə isə yadına düşmüş 
kimi:

- Ora çıxmısan? – deyə astaca soruşdu.

- Yox hələ, indi üçüncü qol zərbəni ora vuracam!

Dilqəmi dəli bir gülmək tutdu. 

- Ay səni qız... sən birdənəsən e...
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bir futbol komandası da yaradılmışdır. Sən demə, Rə-
van Şah İsmayil Xətainin sərkərdəsi olmuş.

Odlar şəstlə:

- Əlbəttə, ikinci çar Özdəgirddən sonrakı İrəva-
nın ilk Qala tikilişi Şah İsmayılın sərkərdəsi Rəvan 
Qulu xanın möhrüdür. – Odlar ani susaraq, sonra – O 
məsələ necə həll olundu? Xəbər-ətər yoxdur? 

Cəmil müəllim:

- O Vüqar müəllimdədir. Bir keçsənə yanına.

Odlar ilə Vüqar müəllimin söhbəti xeyli çəkdi. 
Vüqar müəllim qarşısındakı bu qeyri-adi hökmüran 
qızın arzuları, mübarizəsi önündə mat qaldı. Və elə 
bil, köksündə baş qaldıran bir arzu-məqsədini bu 
möcüzəkar İŞIĞın şəfəqlərində görmüş oldu. Əlbət-
tə, hər bir mükəmməl insan öz iş karyersının zirvəyə 
doğru gedişinin təkanını, taleyin ona bəxş etdiyi bir 
gerçək şansda ümid edir. Əlbəttə, həyat isə müba-
rizələr ilə rənglərini dəyişir. İŞIĞın ziyası isə, bütöv 
Azərbaycana aiddir.

Cəmil gülümsəyərək:

- Nə olsun, burda nə var ki, gözdən əlil olduqları 
üçün taxırlar.

- Bilirəm, amma, niyə qarşıma çıxır?! Prinsip budur!

Cəmil yenə eyni təbəssümlə:

- Sənə bir isti-soyuqluğu var? – soruşdu.

- Var, amma istisi yox. Çovğunu var.

Bu zaman Cəmil qatdı-getdi gülməkdən.

- Ay dadi-bidad...  – tez də ciddiləşdi və sonra 
nədənsə ani düşüncəyə dalaraq, doğma bir tonda:

- Qız, - dedi, - irəli bax və get... Səni ki, qarşıda 
uğurlu Kayera Zirvəsi gözləyir. Qalan şeyləri boş ver.

Aradan bir xeyli ötmüşdü. Odların tarixi dər-
sindən Cəmil müəllim anladı ki, sən demə İrəvan 
həqiqətən türk oylağı-yurdu imiş. 

- Mən ilk dəfə bu həqiqəti səndən eşitdim. İndi 
hər şeyi başa düşürəm. Çünki, bir zaman Rəvan adlı 
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Odlar nazirliyi tərk edəndə həyətdə Samir ilə qar-
şılaşdı. Və gözlərinə inana bilmədi.

Samir onu görcək,  söhbət etdiyi əməkdaşlardan 
ayrılıb ağır addımlarla ona yaxınlaşdı. Bir müddət 
lal-dinməz durub onun, dərinliyində min-bir acıla-
rı mürgü döyən ecazkar gözlərinə baxa qaldı. Sonra 
yüngülcə köks ötürərək:

- Salam. – dedi. 

Odlar güclə eşidiləcək bir səslə:

- Xoş gördük, Samir.

Samir  ağır tərəddüdlə:

- Necəsən?

- Birtəhər  yolu gedirəm də...

Samir təəccüblə:

- Yeni səhifə?!

Odlar eyni tonla:

- Nə dəyişiklik olmalıdır ki? – ondan soruşdu.

Odlar qarşısındakı bu uca boylu, yaraşıqlı insanla 
söhbətinə yekun vuraraq:

- Yaxşı, Vüqar müəllim, gözləyək  bayramlar  bit-
sin. Yeni iş günlərində görüşərik.

Vüqar müəllim yüksək bir hörmətlə ayağa qalxa-
raq, kövrək bir təbəssümlə:

- Nazirin bu tədbirlə əlaqədar bir müddət başı ya-
man qarışıq olacaq. Amma mən yenə bu söhbəti ona 
çatdırmağa çalışacam. Heç narahat olmayın.

Odlar:

- Mən başa düşə bilmirəm ki, Formula bir bu 
Xalqa nə verir. Səhv eləmirəmsə, altımış milyon və-
sait, eləmi?..

Vüqar müəllim xəfifcə gülümsünərək:

- Dəqiq məlumatım yoxdur. 
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Odlar sanki daşa döndü.  Böğazına tıxanan qəhər-
dən dinə bilmədi. Az sonra çox çətinliklə və güclə 
eşidiləcəl bir pıçıltı ilə:

- Yox... -  dedi, -  Ola bilməz!..  - Bu möcüzənin 
baş verməsinə inana bilmədi.

DƏNİZ... Sevgi Qayalığı...

Divanı Saçlı... Qayalığa çatanda...

Gecənin tənha alatoranlığı Odları qorxudur, ya-
man üşüdürdü.Yenə o, başı açıq, saçları dağınıq qəl-
binin ağrısına doğru, dəli bir çırpıntı ilə baş almışdı. 
Lakin möcüzənin həqiqət olacağını, dərk etmirdi. 
Axı, bu necə ola bilərdi?..

Sənmisən... Taleyim...
Ya mən...  SəninTaleyin...

Samir  sirli bir maraqla:

- Dünyanın bütün sirlərinə hakim qız, möcüzə ilə 
qarşılaşmadımı?

Odlar çaşqınca diqqətlə onu süzüb:

- Sən hansı möcüzənin zührundan müjdə vermək  
sirrindəsən?

Samir anlamağa başladı ki...

- Demək, möcüzə hakda bilgin yox?!

 - Samir, mən çox yorulmuşam. Daha belə ucuz 
füqurları fırlatma. Mənə heç nə təsir etməz. O hekayət 
bitib artıq. Nə möcüzə?.. Erməni  bütün taxt-tacımı  
uçurdu. Bilmədim səhv məndə oldu, ya məni yaşadan 
o Əfsanədə. – Odlar ani susaraq, sanki güclə nəfəs 
almış kimi: - Dahası... yoxdur.  Sağ ol.

Samir dinə bilmədi. Lakin həqiqəti də ondan giz-
ləməyə gücü çatmadı. Odlar ondan beş addım uzaqla-
şanda, çox çətinliklə:

- Odlar!.. – dedi, - Bu zaman Odlar qeyri-ixtiyari 
geri çevrildi. Samir  boğazını yandıran bir qəhərlə:- 
Son zamanlar ...  Qayalıqda... bir kölgənin dolaşdığı-
nı görüblər... gecələr.
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bir sükut hökm sürürdü. Bircə bu tənhalığı yox edən 
Dənizin səsi idi...

Dəniz  hiss olunan sözlər pıçıldayırdı. Narın 
dalğaları çılpaq qayalıqların mamırlı köksünə yum-
şaq-yumşaq toxunaraq nə isə deyinirdi. Elə bil züm-
zümə edirdi:

Neçin şahidəm olanlara... mən...
Əzəli... sonrakı ağır-ağır açılan
səhifələrə də.
Şahidəm qəlbə dolanlara,
yandıranlara...
vüsala susayan nəfəslərə də.
Amma dedim də o zaman:
bağrıma köməcəm, olursa xəyanət.
Oldu da, kömdüm də.
İndi sızlatır ürəkləri iztirab, möhnət.
Nə yazıq ki...
qurunun ucundan
yandı yaşlarım.
Sən və O...  –
Od ilə Atəş!
Atəş gələr də, gedər də... yenədə...

Olar Qayalığa şatanda... qəribə bir qorxu xofu 
onun bütün bədənini sarmağa başladı. O acı səhifə-
dən sonra bura  ilk dəfə idi ki, tək gəlirdi. Bu  Sirli 
Məkan...a  Atəşlə addım atmışdı. Onu Atəş sakin et-
muşdi bu Qayalığa. Sevgi ismini bu Qayalığa  Atəş 
yazmışdır. Bu Sirli Məkan onların yeganə müqəddəs 
Ocağı idi. Bu Ocağın alov dilləri qeyri-adi yanırdı. 
Bura Odlara Tanrı qədər doğma və məhrəm idi. Bura 
bəni-adəmin izi-məkrindən çox yüksəkdədir. Bura, 
həqiqəttən Sevgi Məbədir. Lakin, bu gün Odlar həd-
siz qorxu həyəcanında  amansız təlaş yanğısında idi... 
Öz Ocağında...

Odlar Qayalığa yaxınlaşanda, orada insan adlı 
bir kimsəni görmədi. Ona doğma olan Qayalığın 
önündə titrəkcə durub, əsas Taxt yerinə diqqət etdi. 
Sahibi yox idi. Bu, onu çox ağrıtdı. Uşaq kimi gözəl 
üzünü titrək, zərif əlləri içinə alaraq, için-için göy-
nəməyə başladı. Sonra o,  gecənin alatoranlığındaq 
ürkək-ürkək ətrafına, qayalığın içlərinə boylanmağa 
başladı. Yenə nə bir Nəfəs, nə də bir Kölgə görə bil-
mədi. Hava getdikcə daha da qaralırdı. Bu, onu çox 
qorxutsa da, lakin dəli inadkarlığı ilə,  sorağını eşit-
diyi möcüzənin həqiqətinə can atırdı. Ətrafda soyuq 
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 Odlar belə tənhalıq qorxusunda ağlayırdı... ya-
na-yana, için-için... Göz yaşlarının səsiz harayları 
tüstü-dumanında Dəniz susmuş, dalğaları isə çılpaq 
qaya parçaları köksünə baş qoymuşlar. Bu zaman  
onun hədsiz övkəsi önündə, sanki kainatın özü belə 
heyrətə gələrək, insan varlığının kor əməlləri səbə-
bindən şəklini dəyişməyə çəkinirdi. Sanki, dünyanın 
üzü elə bu acı səhifədən ibarət idi. Odlar səsini çıxa-
ra bilmirdi. Onun üzərində rəsmi dövlət məsuliyyət 
vardı. Lakin, olur da bu səddi də aşmaq gücündədir. 
Çünki, onun içində elə bir üsyan çalxalanmaqda idi 
ki... İslanmışın... yağışdan heç bir qorxusu yoxdur. 
Və o Kölgənin bütün sirli törətdiklərini hiss edir, görə 
bilir. Onu yandıran, bu səhifələri:  “Niyə görə?”yarat-
dığını bilmək istəyindədir.  Bütün bunların arxasında 
yalnız  Odur! 

Odların, Atəşin dəli sevgisinə necə möhtac oldu-
ğunu, kaş Kölgə bir  duya - bilə-bilsəydi... 

Və Sevgi Qayalığında... Kölgə yox idi.

Amma gəlişi nə, gedişi nə?..
Xəyanət, Kabusun əməli,
törətdikləri...
Amma, Atəşin bilmədikləri...
yetərincə sitəmin çəkdi də,
çəkir də yükün.
Amma, indi gəlişi nə, gedişi nə?..
Kölgəyə dönüşü nə?..
Bilmədikləri...
indi özünü yandırır.
Kölgəyə çevrilibdi O...!
Onu o zaman
məkrinin toruna salan o Kabusu
nə zamandı qoynunda  bəsləyirdə O...!
Bir düşmən tayfaya
başın soxaraq, ömrünü heç etdi.
İndi O Kölgənin gəlişi nə, gedişi nə?..
Gəlmə buralara, mənim Odlarım.
O bir Kölgə, divanəlik nə?.. 
                                                                                                                                            
Və yenə şahidəm...
yazılanlara...
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Şəhla züm-zümə edərək, şöbə əməkdaşlarına:

- Bəylər və xanımlar, bu gün sizlərə çay-çay ik-
ram edəcəm. 

... ingiliscə:

- Oy, Azerbacan... caan... çay... mən istəmək istə-
yiram.

Şəhla dərindən nəfəs alaraq:

- Mən bu qərb əclafına min kərə demişəm ki, bi-
zim can dilimizi mükəmməl öyrən. Vallahi, bir dəfə 
dümsükləsəm, əlimdə qalacaq.

Arif mənalı təbəssümlə, astaca:

- Şəhla xanım, bu zat, bizdən əlaçıdır.

Şəhla təəccüblə:

- Onda neçin Pişikyan kimi kəkələyir?

- Ay qız, yavaşşş! – deyə, Arif  fısıldadı.

... Səfirlik

 İctimai-siyasi şöbədə qərib bir bayram idi, sanki. 
Hamının üzündə mənalı bir təbəssüm vardı. Bağlan-
mış müqavilə əsasında, kürsüyə çıxmaq  Azərbayca-
nın növbəsi idi. Bu, inanılmaz  möhtəşəm ruh yük-
səkliyi yaratmışdı. Çünki, dünya diplomatiyasında 
Azərbaycanı ilk dəfə mükəmməl səhifələyən Odlar 
qəbul edilmişdir. Buna hədəf seçim, onun mükəm-
məl dünya “tarixi baza”sı olmasıdır. Və yüksək rütbə 
əməkdaşı ... cənabı Odlara özəlliklə səcdə edir.

Bilir ki, proqnozlara əsasən o, Lider Kürsüsü...
nü layiqincə təmsil edəcək. Axı, Odları hamı görür və 
kimsənin haqqı yoxdur ki, Azərbaycanın Səsi... ma-
sası önündə dinməyə cəsarət tapa bilsin. İlk də, son 
da söz  Odlarındır! 

Onlar Azərbaycan tərəfi üç nəfərdirlər. Arif, Rəna 
və Odlar. Şəhla xanım isə, burda təşkilatçı idi. Bu la-
hiyənin gerçəkləşməsinə ən çox o sevinirdi. Uçurdu, 
sanki. Çünki, Odlar uzun müddəd Azərbaycanı xaric-
də təmsil edəcəkdi. 
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- Bu qızın karyerasını ləngidən, ancaq bu tərsliyi-
dir.  - ani susaraq tərəddüdlə - Hələ dərd də burasında-
dır ki, onun divanəliyinin damarı gecələr tutur. Allah 
eləməsin, həmin vaxta düşsün. 

Arif təəccüblə:

- Yaxşı, həmin gecə erkəndən onun balkonu qar-
şısında keşik çəkəcəyəm və oradan da özüm gətirə-
cəm. ... limana.

Rəna Şəhlaya daha yaxın əyləşib:

- Sən niyə onun damarına basırsan? – xəfif pıçıltı 
ilə  - Dünən orda olub. 

Şəhla heyrətlə: 

- Necə?..

Daha kimsə dinmədi. Az sonra Arif qızlara yaxın-
laşıb, asta səslə:

- Belə getsə, bizi şlambadan qaytaracaqlar, yüz 
faiz! – Odlar şirin bir təbəssümlə söhbətə qarışdı.

Şəhla dumanlı baxışlarını ona boylandırıb:

- Problemi sən çıxarma, gerisi bizlikdir. Bir də o, 
kimdir ki?.. – ani susaraq, sonra tərəddüdlə - Limana 
vaxtında gələrsən ki... ürək-damarlarımız gərilməsin. 
Əks halda sorağın Qayalıq dər-təpələrindən gəlmə-
sin. Gerçək olsa... cəhənnəmədə özümə artıq yer ax-
tarmalıyam. 

Arif diqqətlə Odları süzərək, astaca:

- Belə olmayacaq. - dedi, - Çünki biz, gecə uça-
cayıq. 

Bu zaman Odlar sirli, dərinliyində hədsiz bir 
qəzəb çalxalanan gözlərini hamıda dolandırıb, sonra  
çox kəsici: 

 - Hər vaxtın bir hökmü var! – dedi və sonra isə, 
hiddətlə otağı tərk etdi.

Şəhla məyus halda:
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- Salam! – dedi - sonra ona ani diqqət edib, qəzəbli 
bir pıçıltı ilə: - Heyf ki, sənin kimi bir ilk arzumu mə-
nim  taleyimdən... bir köçəri, bədheybət erməni çaldı.

DÖVLƏT KİTABXANASI...  

Bu, uzun illərin “XƏZİNƏLƏR ALƏMİ...” o qə-
dər  böyük mütəfəkkir ziyasının sonsuz limanıdır ki... 
İncilərin dəryasına endikdə, çox çətinliklə qurtulmaq 
olur.  Bal pətəyinə bənzər bu qeyri-adi taxtda saysız-he-
sabsız tələbə, sanki arı toplusu kimi qaynaşır. Onlar elə 
ecazkardırlar ki, hər bir püxtələşmiş insan onların  arzu 
qaynaqlarında özünün o illərini görə bilir. 

Odlar Kitabxananın foyesinə daxil olanda, ilk 
öncə Gülbəniz xanımı görmək istədi. Çünki, birbaşa 
yuxarı –“ xəzinə köşkləri” nə qalxsa, o, yaddan çıxa-
caq.  O, astaca yaxınlaşıb direktor müavininin qapı-

- Bu kəs onu xoylandırsaz...  qarşısını almağa mə-
nim gücüm çatmayacaq. Bunu sırğa edin! - Pəncərə 
önünə adladıqda, birdən ayaq saxlayıb yenidən onlara 
döndü və eyni xəfif tonda: - Axı siz, onun Qayalığ 
faciəsindən sonra, nələr yaşadığınızı bir düşünün.

Artıq sənədləşmə bitmişdi. Onlar  səfirliyin rəs-
miləri ilə vidalaşanda, birdən dəhlizin başında yenicə 
ayaq açan bir oğlan uşağı göründü. Bu  ecazkar mən-
zərə qarşısında hamı heyran qaldı. Və uşaq yaxınla-
şana qədər heç kim danışmadı. Elə bil balaca hamını 
sehirləmişdi. Odlar diqqətini ondan bir an çəkmir-
di. Bu an onun içindəki qaynamağa başlayan nifrət 
fırtınasını Rəna aydın görürdü. Və Şəhlaya işarə ilə 
onu buradan tez uzaqlaşdırmasına işarə etdi. Lakin 
uşağ onlara yaxınlaşanda,Odlar astaca, qeyri-ixtiyari 
ona  doğru addımladı. Bu gözəl səhifə Arif və Rənanı 
izaholunmaz bir təlaşa sürüklədi. Çünki, onlar anladı-
lar ki, Odların bu addımı sadəcə deyil. Şəhla isə, elə 
bil dili tutulmuşdu. Bu zaman  dünyanın isti-soyuğu-
nu hiss etməyən Odlar yaşyarımlıq uşağın qarşısında 
diz çöküb, azəricə:
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Odlar çox cazibədar idi. Bunu ətraf insanlar 
gördükləri üçün,  yanından ötdükdə onu heyranlıqla 
süzürdülər. Çünki, bu sirli yazar qız buralardan çox 
nadir halda keçirdi. Ətrafından sağa-sola ötən saysız 
insanlar, bir həqiqəti bilmirdilər ki, onların yanından 
ötüb keçən... Şahzadə Odlardı. Sarayda bir İnci... 
lakin Birinci.

 

ZİYA...

Günay çay dəzgahın tamamlayıb giley-güzarca:
- Ey Yarebbi... bu qız nerede kaldı?
- Darılma, şimdi gelir...
Ey Şeyh, bir baksana, foyelerde belki bir şeyler 

olmuş.
Şeyx Şamil əlini şəstlə ürəyinin başına qoyub:
- Benim kalbim çok sakin. İndilerde gelir.
Bu zaman qapının açıldığını hiss edən Günay:
- Gəldi Şahzadə!
Şamil əminliklə:
- Dedim ya...

sını  döymək istədikdə , bu zaman  telefonunun zəng 
səsini eşitdi.

- Salam!
- Sən hardasan?
- Kitabxanada.
- Redaksiyada mühüm dəyişikliklər başlayıb, va-

cib işin yoxdursa, gəl.
- Deputat məsələsi?..
- Bəli!

Odlar  yolunun istiqamətini dəyişib,  Ziya re-
daksiyasına  baş aldı. Sahil metrosunun iç küçələri 
ilə İçəri Şəhərə doğru qalxmağa başladı. Yol boyu 
hərdən ətrafına boylanır, insanların müxtəlif çalarlı 
hərəkət və davranışlarını  sirli baxışlarının dumanlı 
süzgəcindən keçirirdi. Həyat çox qəribədir. İnsanlar 
hər bir formada yaradılmışdır: əyri-üyrü, uzunsov, 
enni... Bəziləri tisbağaya, bəziləri isə qatıra, bəzilə-
ri kamaz maşına, bəziləri isə zaporojiyə bənzəyirdi. 
Ala-babatları da vardı. Prospekt boyu əməlli-başlı bir 
gözəlinə rast olmurdu. Bəlkə də bu insanlar həyatın 
çox yükünü çəkənlər idi. Çünki, hədsiz qayğı yükü 
altında sızıldayan insanlar normal yetişə bilmirlər. 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

92 93

Odlar qeyri-ixtiyari Günaya boylanıb, sakitcə:
- Ey ərişdə qız, çay-çay...
Günay ani susaraq, ona diqqət edib:
- İlahi internet səhifələrinə baxırsız... İnsanlar 

çox korlanb.
 BDU-nin professoru məsələyə həmən müdaxilə 

etdi:
- Əxlaq deyilən anlayış, daha yoxdur.

Odlar təəccüblə:
- Anlatsana...
Günay tərəddüdlə:
- Eh, hamı inqilab edir. Tərbiyəli, tərbiyəsiz for-

mada. Belə hərəkətlər Azərbaycanın imicinə güc-
lü zərbədir. Axı, qərb canavarları üçün maraqlı və 
diqqətçəkici versiyalardır.

 Yenə heç nə anlamayan Odlar:
- Yəni?..
- Çox əxlaqsız danışıq tərzləri var. Məsələn elə 

ifadələr var ki, mən ilk dəfə eşidirəm. O adamların 
ailəsində ana, bacı yoxdur?

Şamil tələskən: 
- Yəqin yoxdur. – ani susaraq - Savadlı olmaq  

mümkündür, lakin ağılı olmaq... 

Odlar içəri daxil olanda, hamı ona yetim kimi 
baxa-baxa qaldı.

Odlar ani diqqətlə onları süzüb:
- Nə var? Qurt görmüş quzular kimi...
Bu zaman Şamil ürəkdolusu  şaqraq gülərək:
- Ay səni hökumət... Sənsiz ruhumuz ərşə dirənir. 

Quzuların qeydinə qalan Canavar!
Odlar  mənalı bir tərzdə yüngülcə nəfəs alıb, çox 

soyuqqanlı şəkildə:
- Şükür ki, ərişdəyə çevrilməmisiz, yoxsa sizi to-

lamaq, yenidən yaratmaq mümkün olmazdı.
- Bu zaman Günay tərəddüdlə:
- Deyəsən kimsə o vəziyyətə düşüb. – Sözlü 

baxışlarını Odlardan qaçırıb, söhbəti dəyişməyə şalı-
şaraq: - Çay-çay istiyomusun?

Odlar diqqətini manitora yönəldmiş halda:
- Olur! – dedi, - Sevda xanım harda? 
- O vampir deputat məsələsini həlli peşincə nata-

riusa baş aldı.
Günay nisbətən yüksəkdən:
- Dəniz daşıb parlamenti yuyub aparsaydı...
Şamil:
- Yeniləri gəlsə, nə dəyişəcək?
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papluyar  zirvələrdə dörd faizə quldur. Heç bir danı-
şıq tərzi olmayan adamın, nə olduğunu da anlamaq 
olmur. 

Mətbuat dördüncü hakimiyyət setunu deməkdir. 
O, birinci setunu sarsıtmaq gücünə malikdir. Bütün 
dünyanın müasir birinci hökumət taxtlarını, yalnız 
dördüncü setun-mətbuatın dirənişi ilə susdurulur və 
çökdürülür. Mətbuatın müsbət və mənfi tərəfləri var. 
Haqq ayaqlara düşən zaman...  o, qılıncının qınından 
çıxarmağa mütləq məcburdur. Və xalqla eyni cəbhədə 
təmas qurduğu zaman, onun hər hansı bir niyyətinin 
həyata gerçəklənməsi mütləqdir. Mətbuat qeyri-adi 
fövqəlbəşər gücə malikdir. Onun real prinsip və ver-
siyaları müxtəlifdir. Onların hər biri ayrı-ayrılıqda 
haqqa və ədalətə tapınan vahid gücdür. 

Emin Hüseynov səhifəsini davam edirəm. Bu 
aydın məsələdir ki, o, Avropa zirvəsinə - mətbuat və 
parlamentinin demokratiya maşınına daxil olmaqdan 
ötrü çox gərgin və əzablı yollar adlamış.Azərbaycan 
mətbuatının belə bir nüfuzlu söz-müzakirə komanda-
sına təsir etmək...  

Odlar:
- Əlbəttə, bizim mətbuat sahəsində çox güc-

lü özünü təsdiq edənlər var. Lakin azdır. Hər əlinə 
qələm alan məyər mətbuat adamıdır? Qətiyyən! 
Mətbuat - söz adamı geniş-sədsiz arena deməkdir. 
Bu çərçivənin kökü mənəvi - əxlaqi zənginlikdən 
ibarətdir.Bu meyar varsa, demək əsil istedad və 
peşəkarlıq da vardır. Əks halda mətbuatçılıq qara-
çı yığnağından ibarətdir. Belə komandalaşma Azər-
baycanın özündə də, xaricində də var. Yutub xətlər-
də olanların  bir az izahını verirəm. Həm daxili, həm 
xarici simaların.

Emin Hüseynov... Bu adamın heç bir məntiqə 
sığmayan davranışları var. Mətbuat adamıdır, lakin  
görüntü və təsdiqi yox. Onun danışıq, ifadə tərzi, hər 
hansı bir fikrini izah etməsi üçün söz-cümlə işləmlə-
ri, çox bərbad gündədir. Mətbuat insanı ilk öncə fi-
kir-düşüncələrini dürüst və məna çalarları ilə ardıcıl 
ifadə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Sözün əsil mə-
nasında natiqlik istedadı olmalıdır. Bu nadir meyarla 
yetişəndə, o mütləq karyera zirvəsində hər hansı bir 
dövlət güc məmur postuna da nayil ola bilir. Belə 
yüksək qabiliyyəti olmayanlar da var ki... Onlar ... 
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kənarda qoymuram. Axı mən bu Xalqın yazarıyam. 
Pisi də, yaxşısı da mənimdir. Heç kəsin ayağının daşa 
toxunmasını istəmirəm. İstədiym budur ki, mənə-
vi-əxlaqi dəyərlərə sahib olsunlar. Mənim  canavar-
laşmış ürəyimi yalnız bu yüksək  meyarlarla ram et-
mək mümkündür.

Sevinc Osmanqızına hər zaman haq qazandır-
mışam. O qeyri-adi peşəkar jurnalistdir. Ona xüsusi 
hörmətim vardır. Azərbaycan mətbuatında hansı na-
dürüst ona qarşı cəbhə açsa da, mən hər zaman onun 
tərəfindəyəm. Çünki, Sevinc Osmanqızı haqqın və 
ədalətin vəkilidir. Bu isə xalqının səsi, tükənməz ağrı 
və ehtiyaclarıdır. Ona qarşı ədəbsiz davrananlar, əl-
bəttə öz  səviyyələrinin yoxluğunu  sərgiləyirlər. Se-
vinc Osmanqızı Azərbaycanın əsil qəhrəman fədaisi-
dir. Qaldı maliyyə söykənişi... Bunun heç bir əhəmiy-
yəti yoxdur. Əsas olan, jurnalist missiyası – xalqına 
qarşı daxili və xarici  düşmənlərin törətdikləri vəhşi 
olayların cəsurcasına təqdimatıdır.

Orduxan Muradxanov... Bu qatı vətənpərvər 
insan mətbuat insanı deyil, amma əsil mətbuat carçı-
sıdır. Əgər, söz balansındakı  mənfi tərzləri – pis ifa-

Bu çox möhtəşəm tarixi bir hadisədir. Lakin bu 
maşından yalnız öz mənafeyi üçün istifadə etmək... 
Bax bu, Azərbaycan demək deyil. Və şəxsi mövqe-
yindən çıxışları da heç bir əxlaqi normalara sığmır. 
Onun qardaşı Mehman Hüseynov, əlbəttə haqsız yerə 
məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Lakin onun Avropa ça-
pından nəlayiq müdafiəsi, Azərbaycan müdiyasına da 
yüksək zərbə oldu. Çünki, onlar müdafiə xəttində elə 
piş, əxlaqsız kəlmələr işlədirdilər ki... Dövlət başçı-
sı nə qədər ədalətsiz olsa da, ona qarşı etik normalar 
çərçivəsində münasibət olmalıdır. 

Qardaş və yaxud xalq uğrunda mübarizəni bu sə-
viyyədə aparmaq lazımdır? Əsla yox! Mübarizə əx-
laq normaları çərçivəsində yürüdülməlidir. Emin Hü-
seynov  Sevinc Osmanqızına da hörmət qoya bilmir. 
Onun proqramında hər hansı məsələnin müzakirəsin-
də əxlaqsız söz ifadə etməsi, yenə heç bir məntiqə 
sığmır. Bu vəziyyətini isə jurnalist xanım təbəssümlə 
qarşıladı. 

Sevinc Osmanqızı... Elə-belə ailənin yetirməsi 
deyil. O xanım Osman Mirzəyevin əsil kişi xarakter-
li  mətbuat yadigarıdır. Lakin, Emin Hüseynovu da 
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edilmirdi. Bu zaman Günay işindən ayrılıb dəhlizə 
boylandı, lakin onu görmədi. Telefonuna zəng etmək 
qərarına gəldi.

- Odlar... sən hara qeyb oldun?

- Uzaqdayam...

Sevgi Qayalığı...

DƏNİZ...
Onun daxilində sirli bir çalxantı vardı. Getdik-

cə köpürlənir, yatağından  ağır-ağır sahilə doğru baş 
alırdı. Nə qədər özünə qapansa da, içini yandıran 
övkəsini yenə daşlara, sal qayalıqlara çırmaq istəyir-
di. Sakit-sakit titrəşən narın dalğaları, axşama doğru 
Günün arxasınca hərəkət edirdi. Sahil İŞIĞın bu sirli 
səhifələrini gözləyirdi.  Mavi-bəyaz  köpüklü ləpələr  
gəlişləri ilə bərabər hər tərəfə qucaq-qucaq  inci-mir-
varilər səpirdilər. Bu qeyri-adi hisslərin alovu yenə 
Divanə Saçlı üçün idi. Onlar onu hiss edirdilər.

dələri işlətməsə. Və bu, digər peşəkar mübarizlərə də 
aiddir. Qənimət Zahid isə çərçivəli insandır. Bu ona 
çox böyük rəğbət qazandırır. Həqiqətin dili onsuz da 
acıdır. Ümumilikdə hər hansı mübariz insan dil tər-
zində möhtəşəm gözəl olmalıdır. Diplomant çərçivə 
yüksəklik deməkdir.Təhqirlər, daha betər kəlmələr 
yağdırmaqla, düşmənlərdən elə bir fərqə aparmır. 
Oxu yaydan elə atmaq lazımdır ki, hədəfi istədi-
yin qədər sarsıda, məhv edə bilsin. Onlar... vahid 
məqsədlərinə qovuşmaq üçün mübarizə aparırlar: Bu, 
HÜRİYYƏTDİR! Bu ƏLÇATMAZ  XƏZİNƏ...də 
onlara lazım olan hər qənimət var! 

Bir diqqət edin, tarixi düşmən  hədəfimiz mət-
buat lideri Peşinyan erməni cəbhəsinə necə təpki 
göstərir:

- Siz niyə yutublarda azərbaycanlılarla bi-
ri-birinizi əxlaqsızca söyürsüz? Yetər artıq! Gec-
tez haqq öz yerini tapacaq.  

Odlar nədənsə,  yerindən astaca qalxaraq dəhlizə 
çıxdı. Bu, hər kəsə təsir etsədə, lakin o qədər dərinə 
getmədilər. Və hamı öz işinə baş qoydu. Amma, ara-
dan xeyli ötməsinə baxmayaraq, ondan nəfəs hiss 
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- “Qızıl Balıq” küsüb?.. – Odlar qeyri-ixtiyari so-
ruşdu. Onun bu qısa etirafında, elə Dənizin özü boyda 
bir hikmət vardı.

Balıqçı sakitcə:
- Mən kiməm ki, “Qızıl Balıq” mənim bəxtimə 

yazılsın. 
- Niyə? O hekayətin Balıqçı qəhrəmanı belə bir 

şansa nayil olmuşdu.
Balıqçı ani susaraq, tərəddüdlə:
- Mən onun kimi ola bilmərəm. – dedi. Sonra isə, 

nədənsə başını qaldırıb Odlara uzun-uzadı diqqət etdi.
Odlar ondan əl çəkmədi. Sirli, mənalı baxışlarını 

titrəşən dalğalara dikərək, sanki pıçıltı ilə:
- Əgər belə bir şans düşsəydi taleyinizə, o zaman 

neylərdiz?
Balıqçı ani susaraq, bəlkədə çox çətinliklə:
- Məni yoxsulluğdan xilas edəni... o bədheybət 

qarının tamahına satıb xəyanət etməzdim. Bu şansı 
qoruyardım, gözlərim kimi.

Odlar susdu. Balıqçının kamilliyi onun yarasının 
qaysağını qoparmış oldu. İçindəki ağrı-sızıltını güclə 
boğaraq, astaca:

- Buralara sizdən başqa sakin olan yoxmu?

Sevgi Qayalığı - Ocağ...a xeyli qalmışdı. Odlar 
ləng-ləng addımlayırdı. Mənasız boşluğa getdiyini 
bilərək, nədənsə yenə yolundan qalmırdı. Qayalığa  
az qalmış dayanıb getdiyi hədəfə uzun-uzadı bax-
mağa başladı. Daha ayaqları getmirdi, elə bil. Geri 
dönmək istədi. Lakin fikrindən nə isə keçirdisə, yenə 
yoluna davam etdi. Nəhəng Qayanın önünə çatanda, 
yenə ayaq saxladı. Üzgün baxışlarla zirvəsinə  bax-
mağa başladı. Gün hələ batmamışdı. 

Dənizin qərib pıçıltıları sağa-sola ötüşən qayğısız 
qağayıların səsinə qarışmışdı. Sanki, dalğalarla söhbət 
edirdilər. Nə haqdasa... Divanə Saçlı onların “Məclis 
Gündəliyi”nə bir az  diqqət edərək, sonra Qayalığın 
arxa tətəflərinə boylandı. Nəzərlərinə toxunan onu ya-
man sevindirdi. Balığçı idi... Ehmalca yaxınlaşıb:

- Salam! – dedi.
Balıqçı səksənmiş kimi arxaya çevrildi. Başı üzə-

rindəki ecazkar tablonu gördükdə, ani susaraq, sonra 
gülümsər təəccüblə:

- Su Pərisi?.. əleykümə-səlam!
Odlar sanki çoxdan tanıyırmış kimi:
- Nə qədər ov etmisiz? – ondan soruşdu.
Balıqçı diqqətini Dənizə yönəldərək, eyni təbəssümlə:
- O qədər də şansım yoxdur. Bir saatdan çoxdur 

çalışıram. Hələ bir-iki xırda-xuruşu tilova düşüb. 
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insanların arasına şeytan cırmaq atanda... sonu belə 
olur. Təəssüflər olsun ki, bunu öncədən görmək olur, 
lakin... şeytan... şeytandır. O, Kabusdur. Zəpt edir, 
Özünün olmayan qənimətə sahib çıxır. Onlar bunu 
sonda anladılar.Və artıq gec oldu. Çünki, Dənizdən 
qalxan gözlənilməz nəhəng  dalğa onların hər ikisini 
uçurumun su yarğanına çəkib götürdü. 

Odların nəfəsi kəsilmişdi, sanki. Öz hekayətini 
canlı şahiddən eşitmək... bu, çox öldürücü idi. Və Ba-
lıqçıdan bir daha soruşdu:

- Buralara gələn olur... hərdən?..
Balıqçı susdu, uzun-uzadı dinmədi, lakin sonra, 

sanki öz-özünə danışırmış kimi:
-  Yalnız... Dənizin Kölgəsi...  Gecələr...
Odlar inana bilmədi eşitdiyinə. Və elə ona da bu 

sözlər lazım idi.

İnsanlar çox qəribə, müəmmalı varlıqlardır.  Müs-
bət tərəfləri gözəl nemətdir. Hətta yoxsul olsalar belə. 
Lakin dəhşətli tərəfləri isə...  mənəvi yoxsulluqdur.Və 
“Qızıl Balığ” mənəvi yoxsulluğun toruna düşmüşdü.

- Görməmişəm. – nədənsə, susdu Balıqçı. – lakin 
tərəddüdlə: - Bura qərib bir hekayət Adası...

Odlar hədəfin nəfəsini hiss etdiyi üçün, həmən 
Balıqçıya doğru bir addım atdı və eyni təmkinlə:

- Nağılın sonrası... – deyə, ürəyi dəli-dəli çırpın-
mağa başladı. Demək Balıqçı, nələri isə bilir.

Balıqçı eyni tərəddüdlə:  
- İki sevənlər varmış... Əvvəlini bilmirəm. Yalnız 

sonlarını... 
- Nə? Bildiklərinizi söyləyin. – Odların qeyri-ix-

tiyari təpkisi Balıqçını yaman çaşdırmış oldu. Adam 
mat-mat qıza baxa qaldı. Odlar səhv etdiyini həmən 
anlayıb, səsinə güclə yumşaqlıq qataraq,  kövrəkcə:

- Xahiş edirəm!
Özünə gələn Balıqçı qeyri-ixtiyari gülümsədi.

Sonra düşüncəli halda:
- Mən o səhnəni gördüm. Və çox qorxdum ki... 

Onlar ... – sevenlər biri-biri ilə nə haqdasa didişirdilar. 
Oğlan ona yalvarır, qız isə uçurumun lap başına doğru 
cırmaqlanırdı. – ani susaraq, sonra sözünə davam etdi: 
-  Nə isə... qorxduğumun şahidi oldum. – ani sükut-
dan sonra -  İllər ötsə də bu hekayəti unuda bilmirəm. 
– yenə susdu Balıqçı, demək istədiyinində çox çətin-
lik çəkdi. Lakin dedi: -  Fərqi yox, ümumiyyətlə  əziz 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

104 105

lət büdcəsinə iki yüz milyard maliyyə daxil olmuşdur. 
Lakin, necə və hara xərclənmişdir...

Məcburi köçkün xanımlar – cavan, yaşlı, fərqi yox, 
hamı saçlarını sarıya döğru rəngləmişdilər. Ali təhsilli 
olduqları  aydın hiss olunurdu. Ağbirçək analar isə ta-
mam dağınıq vəziyyətdə idilər. Kişilər isə - cavan, ya 
yaşlı, hər kəsinin üzündə silinməsi mümkün olmayan 
dərin bir hüzn vardı. Əlbəttə bu, torpaq həsrəti və o 
torpaqlarda itirdikləri qənimətlərin sızıltılarıdır. 

Onların məskunlaşdıqları  binada yenə yanğın baş 
vermişdi. Onsuzda ağır olan güzaranları daha da pis-
ləşmişdir. Səbrə  dayana bilmirdilər. Gücləri tükənmiş-
dir. Buna görə də səs-səsə verib bağırırdılar:

- Gəlsin... gəlsin buraya Prezident! Görsün bizim 
rəzalətimizi...

 - Mənim iki övladım az qala boğulmuşdu. – deyə 
başına, saçına əl atan gənc qadın, çarəsizlik yanğıla-
rında dəli kimi çırpınırdı.

- Mən Qarabağ əliliyəm. Hökumət mənə nə verir 
ki, evim yox, iyirmi beş ildir səkkiz baş ailə ilə bir 
otağda yaşayırıq. Yaşamırıq, sürünürük. – dolu bə-
dənli, saqqallı kişi daha sərt danışmağa başladı.

2019… Aprel ayı... 

Yazın gəlişində qərib bir soyuqluq hökmüran 
idi. Sanki, zalimin tunc dayanışı önündə ürəyində-
ki dolu-dolu sevinclərini boğmağa çalışırdı. Çünki, 
onu layiq olduğu sevgi-nəşə ilə qarşılayan yox idi. 
O, böyük biçimdə çeşid-çeşid dərd-kədərlə, yox-
sulluqla, yurdsuzluqla  üz-üzə dayanmışdı. Ağrı-
sını, göynərtisini  dinləyən, duyan yox idi. Bu acı 
səhifələrinin yarğanlarında əlindən tutan gözə gö-
rünmürdü. Tənha, çarəsiz və çox köməksiz idi. Bu, 
Azərbaycan Xalqı idi.

Məcburi  Köçkünlərin möhtac olduqları na-
zirliyin qarşısında... yenə kütləvi insan qaynağı 
vardı. Onlar hədsiz həyəcan-əsəb yanğısında qovru-
lur, ürəklərini parçalayan rəzalətləri təngənəfəs halda 
səhivə-səhifə hökumətə bağırırdılar: Qışqırtıları, ba-
ğırtıları hətta özlərini belə heyrətə gətirmişdi. Hava 
isti idi. Amma, məmurlar çox soyuq. İyirmi beş ildən 
artıq bir zaman idi ki, insanlar belə “şaxta”ya dözür-
dülər. Ötən o müddəd ərzində isə Azərbaycanın döv-
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rın hər bir problemini çözmək iqtidarındadır. Axı o, 
məcburi köçkün insanların problemlərini həll etmək 
üçün məsuliyyət başına keçib. 

- Bir dəqiqə... bir dəqiqə... Baxın, ölkədə qırx iki 
min ailə vardır. Mənzillərin sayı isə səkkiz yüzdür. 
Hazırda hökumət çalışır ki, qarşıya çıxan bütün prob-
lemləri həll etsin. Burda qərarı mən vermirəm. Cənab 
Prezident verir. – nazir bəy haklı tərəfini masaya çəkdi.

Lakin  orta yaşlı bir qadın çox sərt şəkildə ona 
təpindi:

- Əvvəlki nazir iki milyard pul çaldı. Bu para ilə 
isə bütün evsizləri evlə təmin etmək mükün olardı.

Digər köçkün kişi:
- Siz evləri rüşvətlə verirsiz. Elə insanlar tanıyı-

ram, hamının evi var, lakin yenə alıblar. Bizim sizə 
verməyə heç qəpikmizdə yoxdur.

Nazir bu giley qarşısında susaraq dinmədi. Lakin 
çıxış da tapdı:

- Hökumət hər problemi həll etməyə çox imkan-
lıdır. Narahat olmayın həll olunacaq.

Bu yeni nazir, deyəsən çalışan dürüst insana 
oxşayır. Nə bilmək olar, onu zaman göstərəcək.

Yurd göynəkli insanların hay-həşirlərinə Prezi-
dent yox, nazir gəldi. Və ağrılı hekayətlər onun ba-
şına dolu-dolu yağmağa başladı. Kişi özünü elə itirdi 
ki, ilk anda danışa da bilmədi. Bir xeyli uzun-uzadı 
onlara diqqət edib, sakitcə:

- Bir dəqiqə... bir dəqiqə, indi hər şeyi sizə izah 
edəcəm. – dedi. Lakin, səfil insanlar susmadı. Nazi-
rin sözünün davamına təpinərək, elə öz ağrılarını sər-
giləməkdə oldular. Getdikcə nazir çiləsindən çıxırdı. 
Axı, o da insandır. Çarəsiz insanların düçar olduq-
ları acılar onun ürəyinə toxunurdu. Amma o, bu nə-
hayətsiz qasırğanın qarşısında dayanmağa çalışırdı. 
Və onu sıx-sıx əhatəyə alan insanlar ondan əl çək-
mirdilər. Sanki, bu dövlət adamının əlində Ələddinin 
sehirli çırağı vardı: Onların, nəinki saysız-hesabsız 
ağır problemlərini, hətta erməni vandalizminin çalıb 
zəpt etdikləri bütün ata-baba yurdlarını – RƏVANı, 
QARABAĞını da geri verəcək. Halbu ki, nazir bəyin 
səlahiyyət möhrü, TORPAQ hikmətində bircə vergü-
lünün müqəddəratını da həll etmək gücündə deyil. 
Lakin o, əgər vicdan adlı qənimətə sahibdirsə...  təyin 
olduğu o dövlət möhrü ilə, TORPAQdan başqa, onla-
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Mənim heç nəyim yoxdur.
Torpağım çalınıb, ocağım sönüb.
Zamanla çəkdiklərim indi də çoxdur,
dünənim, bu günüm, sabahım dönüb.
Bu yazılanları tək sənlə böldüm, İlahi!
Mənim adım üstə Azərbaycan sözü var.
Söylə, nəyinə haqqım çatır?..

Sərvətinə, ya... dərd - kədərinə?..
Söylə İlahi!
Hüriyyət!.. -
Sərvətin?..
Ya dərdinmi?..
Axı mən, zəngin sərvəti daşan
Azərbaycan Xalqıyam!

Sapı özümdən olan baltalar...
yaman kəsdi-tökdü içimdən məni.

Rəyasət, sərvət məkrinə satdılar,
rəhm etmədilər, keçirdilər biçimdən məni.
Talandı yağı əlində varım, həm yoxum...
əsir, itgin düşdü, əlil, şəhid oldu çoxum. 

Bəy-xan ikən qapılara əl açdım.
Əzildim, üzüldüm, nələr gördüm, İlahi!
Çarə üçün hər zaman gah sağa, 
gah sola qaçdım...
Lakin, alçaldılıb küçələrə atıldım...
Bu səfalətdə ömür sürdüm, İlahi!

Kimi təmiz, dürüsdü...
onun heç bir haqqı yox.
Kimin hər şeyi var...
onun hökmü, haqqı da çox.
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- Məclis də qarışıb onlara. Heç seçilmirlər. Eyni 
sözləri deputatlar da söyləyir. Mən bunları mədəni 
adam sanırdım. Peşenyan da düşmən kürsüsünə qalxıb, 
“qızım sənə deyirəm, gəlinim eşitsin”,  onlara ağıl ve-
rir. Niyə bir-birinizi belə dəhşətli tərzdə təhqir edirsiz?

- Yəni ermənilərlə azərbaycanlıların biri-birinə 
söyüşməsi?..

- Əlbəttə, bu həm də bizim iqtidar-müxalifət  dav-
ranışlarına aiddir. Məclisdə oturanlar mənə çox təsir 
edir. Heç millər vəkili əxlaqsız söyüş söyər?

Malik şah-mat Seymura diqqət edib:
- O zaman Mirşahinə qarşı açılan Cəlal Əliyevin 

sözlərini heç demirsən?! Cəlal Əliyevin o hərəkətini 
heç bir millət vəkili cəsarət etməzdı. Çünki o, Prezident 
Heydər Əliyevin qardaşıdır. Millət Məclisində isə bun-
lar olmamalıdır. Milli Məclis söyüşxana məkanı deyil 
ki. Ortaya çıxan hər hansı bir məsələni çözmək üçün, 
ona reaksiyanı bildirmək üçün, başqa yer və şərait se-
çilməlidir. Cəlal Əliyevin o hərəkəti isə qəbuledilməz-
dir. Bu günkü Milli Kainatı isə... onun elə davamçıları 
idarə edir. Bu isə xalqı saymamazlıqdır. İnsan cəmiy-
yət arasında sözlərinə diqqət etməlidir.

..tv..
Seymur:
- Mən lap başımı itirmişəm... Bilmirəm bu rə-

zaləti necə çəkim. Belə də haksızlıq olar. O gedir, bu 
gəlir. Hamıda eyni ssenari üzrə diktələnir. Bu millət 
yazıq deyil? 

- Əli Həsənov postunda ikən, kimsə onun nə və 
necə yediyindən kəlmə səslətmirdi. Tərki-cahan olan 
zaman... mən bir şeyi başa düşə bilmirəm: Onlar Al-
lahdan qorxmur? Nə qədər vicdansız olasan ki, bu 
xalqın malını belə - ağına-bozuna baxmadan basıb 
yeyəsən. Axı, zaman yetişəndə hesab vermək  müt-
ləqdir. –  deyə  Malik  daha dərinə vurdu.

- Bu, millətin haqqıdır, a kişi, ver haqqını, səsi 
çıxmasın. Dünyada rüsvay olmuşuq. Bu möhtəşəm-
likdə sərvəti olan bir xalqın heç səsi çıxar?..

- Heç bilirsən. Xaricə mühacir olunanlar necə 
ifadələr işlədirlər?! İlahi, belə olmaz! Bütün dünya 
bizim tərbiyəmizə diqqət edir. 

- İngiliscə söyürlər. Biri var e... Vidadi İsgən-
dərov... O, əlimə düşsə... onu cəhənnəmə göndərərəm. 
Çox pis ifadələr işlədir.
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- Orada bu müddət ərzində on yaşayış mənzili 
tikilməliydi. Yaşayanların çoxu xəstə və çarəsizdir. –
ani susaraq, tərəddüdlə: -  Mən daha oralarda çəkiliş 
etmirəm. 

- Oraların kadrlarını dünyaya yaymaq, Azərbay-
canı rüsvay etmək deməkdir.  Bizdə isə, yalnız yaxşı 
olan tərəfləri göstərirlər. Bu isə acı reklamdır.  

Malik:
- Bu günün nəbzini neyləyəcəksən? Ortaya çıxar-

mayacaqsan?
Seymur tərəddüdlə:
- Nə bilim. Baxaq görək, fikirlər necə cilalanacaq?!

20 - ci SAHƏ...
Uzun müddətdir ki, bu tərəfin kiçik ticarət insan-

ları dəqiq tanınmayanlar tərəfindən sıxışdırılır.Ortaya 
atılan iddia belədir: Sıra boyunca bütün köşklər bo-
şaldılsın. Çünki, bura “Bravo”üçün yeni baza olacaq.

Çalışanlar böyük təşvişə düşərək hökumət qa-
pılarını döməyə başlamışlar. Guya üzlərinə taybatay 
açılacaqmış.

Seymur ani düşünərək:
- Azərbaycanın adını daşıyan xarici jurnalistlərin 

bəziləri, ümumiyyətlə zay insanlardır. Onların heç bir 
jurnalist etikası yoxdur. Mən müdafiə üçün demirəm. 
Sadəcə olaraq normal davranışı söyləyirəm. Prezident 
nə qədər qəddar olsa belə, yenə ona qarşı qarşı tərəf 
kobud davranmamalıdır. İnsani münasibət satın alı-
nan nemət deyil. Onun içində yetişmək lazımdr. Mən, 
xaricdə fəaliyyət göstərən bəzilərinin bu nemətdən nə 
qədər uzaq olduqlarını görürəm. Belə olmaz. Bu bi-
zim Azərbaycan menteletimizə yaraşmır. Mənəvi-əx-
laqi dəyərlər kamillik deməkdir. Əgər bu yoxdursa, 
demək o kəs insan kimi yoxdur. Kim olursa olsun.

Malik mənalı gülümsəyərək:
- Çox qəribədir... Kimə vəzifə verilir, o həmən 

müzakirəyə çıxarılır. Bu, kimə lazımdır? Əlbəttə, çox 
yorucu yanaşmadır.

- Elə bizim bu yanaşmalar kimi. Nə qədər belə 
acı səhifələri çəkirik. Nə fayda? – ani susaraq, sonra: 
- Yasamalın o Kaktus yönü var... Orada cəhənnəm ya-
şanır. Yazıq deyil o millət? İki yüz milyard gəliri olan 
bir dövlətin insanları kütləvi şəkildə belə yaşayar?



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

114 115

Mənbələrə əsasən, Bravo Fransa-Azərbaycan 
arasında yaradılmış böyük ticarət qruplaşmasıdır. 
Özəldir. Demək, sahibləri hökumətlərin – Fransa 
və Azərbaycan dövlət adamlarıdır. Çox maraqlıdır: 
Kimdir onlar? Hər kimlərdirsə, xalqın çörəyini əlin-
dən almağa haqları yoxdur. Çünki, bu torpaq Azər-
baycan xalqına məxsusdur. 

İri buynuzlar-Kəllər...
sağından keçib solundan vurur...
Desəm öldürərlər,
deməsəm ölləm, Azərbaycan.
Mənim Azərbaycanım.

Bilmirəm olacaq sənə, 
bilmirəm nələr...
Taxtından yapışan min fitnə qurur. 
Desəm öldürərlər,
deməsəm ölləm, Azərbaycan.
Mənim Azərbaycanım!

Müraciətə əsasən, Sabael icra hakimiyyətinə  
səs saldım. İcra sahibi dedi ki, bu mənim işim de-
yil, yuxarının məsələsidir. Çox təccüblüdür. Ki, ya-
zıq xalqın işsizliyi dərtəpədən daşdığı bir zamanda, 
bu kütlə də bir yandan qoşulacaqmış bu axına. Elə 
bil, bu üsyana qalxan Azərbaycan xalqı deyil. Bra-
vo! Keçi can hayında, qəssab piy hayında. Azər-
baycanda işsizlik hədd aşdığı bir zamanda, 20-ci 
sahənin də kiçik ticarət köşk-bucağını Bravo de-
yilən dünyəvi nəhəng  ticarət imperiyası zəpt etsə...  
çox gümanki, xalqın işsizlik  sayı daha da artmış 
olacaq.

20-ci sahənin kiçik ticarət köşklərində üç min 
ailə sayı olan insanlar para qazanır. Əgər onların 
yer-yurdları Bravo tərəfindən alınsa, insanların və-
ziyyəti dözülməz olacaq.

Bir gerçəyin hökmüranlığını başa düşmək çox 
çətindir ki, yüksək ticarət şəbəkələri olan Bravo niyə 
görə sadə insanların halal qazanc yerlərini zəpt et-
mək iqtidarındadır?! Əslində, Bravo kimə və kimlərə 
məxsusdur. Bu, külli pul qazanc mənbəyinin başında 
kim hökmürandır?
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Alatoran göylərində saysız-hesabsız ulduzlar bayram 
çələngi yaratmışdılar. Elə parlaq idilər ki... Əslində belə 
deyildi. Onlar ağlayırdılar... səssiz-səssiz, için-için. Göz 
yaşları dəli-dəli çarpan ürəklərinə damlanırdı. Gecənin 
alatoranlığında buludlar elə bəmbəyaz qalmışdı. Damla-
lar onların bağrını yandırıb köz etməkdə idi. Ay gizlən-
mişdi, dolu-dolu buludların arxasında. Qorxurdu, onları 
tərk edəndən. Bakı nəfəsinin içindən buraxmaq istəmir-
di, onu tərk etməkdə olanı. O Laməkanı. O isə...

O isə, avtomabilin pəncərəsindən onların bu əs-
rarəngiz tablosunu seyr etməkdə idi. Bu, Divanə Saçlı 
Odlar idi. Göylərin altoran bağrında xəfiv-xəfiv  işıq-
lar saçan milyan-milyon ulduzlar buludlara nə isə pı-
çıldayırdılar. Onlar Odların ürəyini danışırdılar:

Yenə yol gedirəm...
bilmirəm hara, niyə?..
Amma, gedirəm.
Lamıkan gönlümün nədir məkanı...
Ya mənkanın Laməkanı kim?
İllər boyu bu suala cavab almadım.
Getdiyim bu yolda tək-tənha qaldım.

O zaman ayrılsaydım səndən,
bəlkə də çox xoşbəxt olardım.
Uzaq olardım çəkdiklərindən,
Yalnız həsrətindən ocaq qalardım.
Amma, olmadı, sənin kədərin-
acı dərtlərin,
cild-cild hekayətlərin,
sənin bilə-bilmədiklərin
anba-an aman dilədi,
məni sənə zəncirlədi.
Desəm öldürərlər,
deməsəm ölləm, Azəribaycan.
Mənim Azərbaycanım!
Sən hər kəsdən çox...
Təkcə Mənimsən!

Hava Limanı...
Yol boyu şütüyən avtomabil, elə bil sirli bir nağılın 

son səhifələrini tərk edirdi. Zülmət gecənin siyah köynə-
yində Bakı qeyri-adi bir məkan idi. Çox ecazkar, əfsunlu...  



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

118 119

Arif ona ani diqqət edib:
- Qız, sus, şeytan eşidər, peyda olar, aləm qarışar.
- Rəna təəccüblə:
- Artıq çatmışıq Avropanın qulləsinə... bu müm-

kün olan şey deyil. Şeytan-meydan nədir?!

Artıq sənəd yoxlanışı – qeydiyyat işləri başa çat-
mışdır. Və təyyarəyə giriş başlanmaq üzrə idi. Arif və 
Rəna tam arxayın idilər ki, daha heç bir problem yarana 
bilməz. Hər ehtimala qarşı nəzərlərini Odlardan çəkmir-
dilər. Sərnişin çoxluğu üzündən vədəndaşlar ağır-ağır 
hərəkət edirdilər. Müəyyən səbəblərə görə cib telefonla-
rı söndürmək vaxtı çatmışdı. Elə bu zaman Odların tele-
fonuna zəng gəldi. Bu heç kimin marağına toxunmadı. 
Çünki, artıq vacib xətti keçmişdilər. Lakin...

Odlar insan axınından kənarlaşaraq, sakit bir yerə 
çəkilib telefonu açdı:

- Alo!..
- ...
Divanə Saçlının donmuş, sirli baxışları kəsərində 

Arif və Rəna mat qaldı. Bu zaman Arif, sanki öz-ö-
zünə danışır kimi ağr bir pıçıltı ilə:

Milyonların sevgisində 
isinə bilmədim.
Onlar kimi dinib gülmədim.
Ürəyimcə istədim, cəhd etdim,
Gözlədim... gözlədim...
amma... mən sevinmədim.

İndi mürəkkəbimi seçə bilmirəm...
Taleyimi hansı rəng yazır?!
Keçmişi, ya sabahımı silirəm...
Yazdıqlarım acı-acı qan sızır.
Amma, yolu gedirəm...
Səhifələri... deyə bilmirəm.

Odlar Təyyarə limanına daxil olanda, girişdə 
əməkdaşların onu gözlədiklərini gördü.

Arif sakitcə:
- Şükür ki, təhlükə sovuşdu. Bir az da gec qalsay-

dın... biz Qaya nazirliyinə ultimatum göndərəcəydik.
- Yan Bakı, yan, çatla, axır ki, İncini səndən qo-

pardıq. – Rəna astaca, lakin çox kəsici deyindi.
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Sevgi Qayalığı ...
Gecənin alatoranlığı...nda  taksi marşurutdan düşüb, 

Qayalığa doğru qaçan Odlar ara-sıra duraraq uzaqdan- 
uzağa, nəfəsi kəsilə-kəsilə Qayalığa diqqət edirdi.Və sonra 
yenə qaçırdı. Ürəyinin çarpdığı yerə can atırdı. Ay İŞIĞı 
gecənin zülmətini bəmbəyaz nura qərq etmişdi. Sanki, 
gündüz idi. Yalnız, alatoran pərdə vardı. 

Balıqçı bilirdi ki, o gələcək. Uzaqdan onun gəlişini 
görüb mat qalmışdı bu sirli tablo qarşısında. Odlar  kəsi-
ci diqqətini tez-tez Qayalığa cancaraq, sonra ağır bir təlaş 
içində gözlərini Balıqçıya dikdi.

Sanki nitqi tutulmuşdu Balıqçının. Dinməyə gücü çat-
mırdı. Lakin az sonra, çox çətinliklə, güclə eşidiləcək bir 
pıçıltı ilə:

- Getdi. – dedi, sonra ani susaraq, tərəddüdlə: - Əv-
vəlki gəlişlərində  bir saat, saat yarım qalırdı... – yenə ani 
susaraq, sonra astaca: -  Yenə zəng edərəm...  

Odlar dinmədi. Yandırıcı düşüncələr yarğanında Qa-
yalığdan uzaqlaşmağa başladı. Xeyli getmiş, nədənsə da-
yandı, ürkəkcə geri çönüb astaca:

- Lazım deyil. – dedi.
...

- Yoox... bu, baş verə bilməz!.. – deyə, ilan kimi 
fısıldadı.

Odlar insan axınını ağır-ağır yararaq, çıxışa doğ-
ru can atdı. Rəna arxadan onu qapıb tutmaq istədisə, 
lakin gec qaldı. Çünki, Odlar ildırım sürəti ilə artıq 
uzaqlaşmaqda idi. O, nəzarət xəttinin  keçilməzliyini 
görəndə, sol tərəfin dəmir dirəyləri üstündən tullanıb 
qarşı tərəfə keçə bildi.Və bundan sonrasınca kimsə 
onu durdura bilmədi.

Odlar, gecənin milyon-milyon ulduzlarla bərq 
vuran siyah köynəyinin içinə girərək  gözlərdən itmiş 
oldu.

Mənmiyim taleyin sənin?..
Ya sənmisin taleyim mənim?..
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nın önündə, sanki donub qalmışdı. Sərdar ona nə isə 
deyirdisə, bu onun vecinə deyildi. Sadəcə gözlərini, 
guya ciddi məşğul kimi, qarşısındakı sənədlərə dikə 
qalmışdı. Rəna isə gözə görünmürdü. 

Aradan az ötmüş Odların daxili telefonu zəng 
çaldı.

- Eşidirəm, cənab general!
- Hesabata gəl...
- Oldu, cənab general!
Odlar qapıdan çıxanda Arif sankı özü-özünə:
- Allah qorusun! – dedi.

Odlar kabinetə sakitcə daxil olanda, Cahangir 
Süleymanzadə pəncərə önündə durub dumanlı baxış-
larını uzaqlara dikmişdi. Elə bil içəriyə daxil olanı 
hiss etmək iqtidarında olmadı. O, haklı idi. Ona görə 
də Odlar astaca:

- Olar, cənab general? – dedi.
Pəncərə qarşısında heykəlləşən insandan nə bir 

hərəkət, nə bir səs eşidilmədi. Odlar gözləməyi mü-
nasib bildi. Və az sonra Süleymanzadə, diqqətini 
uzaqlardan çəkməyərək, yumşaq bir tonla:

Odlar gecə yata bilmədi. Elə bil, yatağına Yanar 
Ocağın saysız-hesabsız qığılcım  dənələri sovrul-
muşdu. Yandırırdı onu. Saata baxdı. Dördə işləyirdi. 
Pəncərə qarşısına keçdi. Həyətdə lal bir sakitlik hökm 
sürürdü. Zəng də gözləmirdi. Çünki, bilirdi ki, Arif-
lə Rəna nə vəziyyətdədir. Və sabah onun edam günü 
olacaqdı. O, kimsənin cəsarət etmədiyi çox mühüm 
bir xətti keçmişdi. Bax, o, taleyini belə yaşayır. Onun 
üçün rəyasət də, sərvət də əhəmiyyətsizdir. Dünyada 
onun üçün tək dəyərli olan isə... boşluqdan başqa bir 
şey deyil. Çünki, onun varlığını görə bilmir.

NAZİRLİK...
- Salam!..  
- Əleykümə-səlam və... – deyə Şəhla xanım şəstlə 

amiranə səsini qaldırdı. Odlar  heç nə olmamış kimi 
otağına yan aldı. 

Odların bu qeyri-adi soyuqluğu hamını gizlicə 
kəsib keçdi. Arif elə bil tunc heykəl kimi iş masası-
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Süleymanzadə dinmədi. Pəncərə önündən çəkilib 
rəyasət masasının arxasına keçdi. Kürəyini general 
kreslosuna dayayıb nə hakdasa düşünməyə başladı. 
Az sonra  Odlara diqqət edərək, xısıltılı bir səslə:

- İşindən azad olursan! – dedi.
Bu zaman, sanki qəfil qopan fırtına kimi içəri 

daxil olan Hökümə xanım amiranə:
- Cahangir, - dedi, - onun yerinə hesab mən verə-

cəm. Gərək olsa, dövlət qarşısında! -Süleymanzadə  
Hökümə xanımın sərt üsyanı qarşısında mat qaldı. – 
Siz rəyasət  nə bilirsiz ki, Odlar nələr yaşayıb və nələr 
yaşayır?! – ani susaraq, sonra: - Qəlbi qırıb tökmək 
asandı. Əzib keçmək... Lakin...  onu əvvəlki gözəl-
liyinə qaytarmaq... bax, bu mümkün deyil. General 
olmaq asandır. Amma... insan olmaq...  Qərib bir tale 
yaşayan bir ürəyi vəhşi kimi əzib məhv etmək, nə 
sənə, nə də dövlətinə bir fayda verməz.  Odlar  Azər-
baycanı üçün hər bir məsuliyyətini daşıdı və daşıyır 
da. Lakin... lakin, bircə öz taleyini yaşaya bilmədi. 

Hökumə xanım Odların biləyindən tutaraq qapı-
ya doğru addımladı. Kabineti tərk edib, lakin arxasın-
ca qapını bağlamadı. Cahangir Süleymanov isə dəhliz 

- Eşidirəm səni...  - Odlar dinmədi. Araya dərin bir 
sükut hakim oldu. Lakin buna çox dözməyən Süley-
manzadə kəsici bir tərzdə: - Sənə hesab ver deyirəm!

Odlar uzun-uzadı ona diqqət edərək, sakit bir səslə:
- Mən kimsəyə borclu deyiləm, hesab verməyə.
Süleymanzadə heyrətlə ona boylanaraq:
- Necə?.. deyə soruşdu.
- Çünki, mən öz taleyimi yaşayıram.
Süleymanzadə ani susaraq, sonra:
- Daşıdığın dövlət məsuliyyətinin hesabını kim 

verəcək?
- ...
- Susursan? Çünki, cavab tapa bilmirsən.
Odların canı elə bil boğazına tıxanmış oldu. Və o, 

güclə nəfəs alırmış kimi, çox sərt:
- Mənim bu dövlətə heç bir borcum yoxdur! - 

dedi. – Çünki, mənim atam siz hökumətin bütün rü-
sumlarını artıqlaması ilə ödəyib. Otuzbeş il böyük 
təsərrüfat sahibi oldu. Otuzbeş ildə otuzbeş yeşik pul 
daşıdı MK-nın iri məmur komandasına. – ani susaraq, 
sonra daha qətiyyətlə: - Qalxdığım hər bir pillə mə-
nim öz zəhmətimin  uğurudur. 
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- Anam da belə deyərdi. – Odlar qeyri-ixtiyari 
dilləndi.

Hökumə uzun-uzadı ona diqqət edib, pıçıltı ilə:
Onun ruhu məndədir. Şad olsun! İndi neyləyəcə-

yik? Avropa səfərin baş tutsaydı...  dünya çapı sənə 
aşiq olacaqdı. Çünki, Azərbatcanı ən ləyaqətli və 
güclü sən təqdim edəcəkdin. Peşəkar diplomant kimi. 
O masanın üç xanımı, bilsən... səni necə gözlədilər. 
Sən həm də peşəkar hərbi jurnalist, yazarsan. Hərbin 
dilinə mükəmməlsən. Nəyi necə şərh etməyin ustadı-
san. – ani susaraq, sonra: - Nə isə... 

- O qadın mükəmməl səhifələdi. – Odlar  hədəfə 
toxundu.

Hökümə xanım ona ani diqqət edib:
- Gördüm... Lakin, dövlətin maraqları ilə üst-üstə 

düşürsə... – ani susub sonra tərəddüdlə: - daha dəlilik 
etmə. Seçkiləru düşün.  Ürəyinə isə... toxunmayacam. 
Hər zaman qayğı və sevgi ilə yanaşacam. Qoruyacam 
ürəyini...  Atəşini. – ani susaraq, sonra: - Sevənlərin 
yolu üstə qanqal bitəndə də onlar  bu İŞIĞ Yolu 
getməyi bacarırlar. Çünki, onları Tanrının Verdiyi 
idarə edir. Bu sirli-sehirli əfsunun qarşısı alınmazdır. 

boyu gözdən itənə qədər onların arxasınca baxa qaldı. 
Bu zaman onun ürəyində bu kövrək kəlmələr pıçıltı 
ilə səslənərək, sanki bütün ... nazirliyin rəyasət qa-
nunlarının baş ucunda əks-səda doğurdu:

- Demək... Sevgi... qanun tanımır!

Avropa Şuraslnda Azərbaycana dair dinləmə...

Hökümə xanım  Cahangir Süleymanzadənin hə-
yat yoldaşıdır. Və ömrü boyu Odları zamanın əsən 
hər türlü rüzgarından qorumuş və qoruyur da. Od-
lar dünyanın hansı yerində olsa, ona ciddi mühafizə 
üçün, səfirliyə tapşırıqlar verir. Eyni zamanda, öz fe-
deral qruplarına da. Odlar öz məsuliyyətli işində heç 
vaxt səhv etmir. Bircə ürəyi ona mane olmasa. Dünən 
axşamkı ağlasığmaz dəliliyi isə... 

Hökumə xanım iş masasının arxasına keçib ana 
qayğısı ilə:

- Mən səni hər zaman qoruyacam! Narahat olma. 
Amma... – susaraq, nədənsə dinmədi, lakin az son-
ra: - Mən olmayanda, bilmirəm mənim kimi kim 
qoruyacaq səni?!
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çırpılan dalğaları onun üzərinə çilənirdi. Odlar ona 
ürkəkcə yaxınlaşanda gözlərinə inana bilmədi. Atəş 
idi... yaralı...

Odlar qeyri-ixtiyari onun köksünə çökərək, titrək 
bir səslə:

- Atəş... – dedi.
Atəş eyni sızıltı dumanında, ağrılı pıçıltı ilə:
- O yazını sil. – deyə güclə  onun üzünə boylandı.
Odlar Atəşin başını dizləri üstə alaraq, nəfəsi 

kəsilmiş kimi:
- Silərəm, əlbəttə silərəm. Təki sənə heç nə 

olmasın. Söz verirəm.
... Odlar qəfil oyananda səhərə yaxın idi. 

Gördüklərinin yuxu olduğunu anlayıb dərindən 
rahat nəfəs aldı. Bir müddət yerində donaraq, sonra 
qalxıb eyvana çıxdı. Və çox sevindi. Sevindi ki, 
gördükləri yuxu imiş. Və Atəşi yanında olmasını elə 
istədi ki... Yaman darıxdı onun üçün. Həmişəkindən 
daha hədsiz...

Onlar  qovuşana qədər  bu yolu gedirlər. Heç 
nədən çəkinmədən, qorxmadan.

...
Odlar:
- Təəssəvür edənda ki, o kor erməni bədheybət 

ona toxunur, onunla yaşayır... onun ölümünü arzula-
yıram. Sonra isə peşiman oluram. Çünki, ona bir şey 
olsa, həmən ölərəm. Bircə o erməni bədheybəti onun 
həyatından silə bilsəydim. Onu görəndə qanım fontan 
vurur, elə bil. Hardan rast gəldi ona, anlaya bilmirəm. 
Əgər, Ankaraya dövlət işinə ezam olunmasaydım... 
mən onun o kor erməni ilə olan o nigah izdivacına 
imkan verməzdim. Diri-diri yandırardım o bədheybət 
erməni kökənlini. O əclaf satdı bədənini, o eybəcər kor 
erməni q...nə. Amma... axır ki, qoparacam  Atəşimi... 

bədheybət yurdsuz ermənidən.

Söz verirəm...
Sevgi Qayalığında sirli bir dumanlıq hökm 

sürürdü. Dənizə açıq yerində kimsə var idi. Yerdə 
hərəkətsiz qalıb ağır-ağır  zarıyırdı. Qayalığın köksünə 
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Hökmə xanım sirli baxışlarını Odlardan çəkmir-
di. Ona nə isə mühüm bir məsələni anlatmağı atıb-tu-
turdu. Lakin mətləbə gəlməkdə çox çətinlik çəkirdi. 
Odları isə, bəlkədə daha vacib mövzular düşündürür-
dü. Çünki o, Azərbaycanı yaşayırdı. Onun zahirində, 
xaricində açılan ağrılı səhifələr onu rahat buraxmırdı.

- Niyə görə insanlara belə zülm edirlər?
Hökmə xanım dinmədi. Lakin az sonra, sanki 

pıçıltı ilə:
- Mən də elə düşünürəm.
- Gəncə hadisələri... insanların əzilmiş hüquq-

ları... məmur özbaşnalığı nə zamana qədər davam 
edəcək?

- ...
- Elnur Mehdiyev...  Türk mediya ictimaiyyətinin 

R.Təyyub Erdoğana informasiya sızıntıları... tv kana-
lının Azərbaycanda nələr oluyor... Yarabbim! Zülm, 
zindan məkanı hayqırması... Moskva bağlantıları.... 
və Fuad Abbasov səhiffələri... bunların tarixə yazılışı 
çox dəhşətlidir. 

Hökmə xanım dərin köks ötürərək, özünəməxsus 
yumşaq bir tonda:

- Bunların törənməməsi üçün insan olmaq lazım-
dır. Bu isə, nadir nemətdir. 

- Rasim Musabəyov bir zamanlar başqa formada 
idi. İndi gör... Bir uşaqın ruzisini necə əlindən çalır. 
Bu, nə deməkdir?! 

-  Onlar Millətin deyil, öz mənafeylərinin ada-
mıdır. Umidvaram ki, sənin cazibə gücün onlara təsir 
edəcək. 

Odlar sirli bir təbəssümlə:
- İnanmıram. – ani susaraq – Hər zaman dövlət 

idarələri qarşısında kütləvi şəkildə insanların sızla-
dığlarını, haqları uğruna haray çəkdiklərini gördüm. 
Bu, sovet dönəmində də belə idi. Heç nə dəyişmədi. 
Əksinə daha da ağırlaşdı. Dövlət gücləri iyirmi yeddi 
ildə heç nə etmədilər xalq üçün. Yalnız şəxsi ambi-
siyalarının peşincə kapital imperiyalarını yaratdılar. 
Xalqı heç bir dövlət məmuru insan yerinə qoymur. İn-
sanlar təkbaşına çarəsiz qalıblar. Bütün sahələrdə mə-
mur  darğalığı baş alıb gedir. Belə quruluş olar? Bu 
gedişatı dəyişdirən qeyri-adi bir güc zühr olacaqmı?

- Sən o hədəfə nayil ola bilsən... çox dəyişiklik 
bacara bilərsən.
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Gəlişi, nəfəsi, səsi, yetim baxışları üçün.  Saçlının 
gözlərinin dərinliklərində elə qeyri-adi hikmət 
vardı ki... Bu ülvi sirri hər adəm övladının anlaması 
mümkün deyildi. 

Hələ on-dörd yaşı olanda qəribə bir yuxu 
görmüşdü. Müəmmalı bir hekayə...  O zamandan hər 
an onun haqqında düşünürdü. Qeyri-ixtiyari olaraq. 
Bax, o yuxu onun taleyinin təməlini cizmişdi. O, 
universitet tələbəsi olanda, iki məşhur yazıçı onun 
yuxusunu hekayələşdirmişdi. Saçlı istəsə də, lakin 
o taleydən qaça bilmədi. Mümkündə olmamışdı. 
Çünki,  Nizaminin Günəşdən qoparıb verdyi qəlpə, 
artıq onu möhtəşəm alova çevirmişdi. O, bu taleyi 
yaşayır.

Dəniz, hələ o zamandan Tanrının bu qeyri-
adi  yazısını bildiyi üçün, Saçlının nə çəkdiklərini 
mükəmməl dərk edirdi. Yaxşı ki, hiss edirdi. Çünki, 
adəm övladı meymun oynaqlığı olduğu üçün, 
Leyli Saçlının kamil duyğularını-zəngin aləmini 
anlamaqda acizdir. 

Nizaminin onun üçün  Günəşdən qopardığı gözü 
boyda İşıq qəlpə  Saçlı qızı həqiqətən Oda çevirdi: 

Odlar heyrətlə:
- Ya gücüm yetməsə?..
Hökmə xanım ani susaraq, sonra:
- O zaman Türkiyəyə yol alarsan. – yenə ani 

susarq, sonra sözünə davam etdi: - Və yenə təkrar 
edirəm. Mən hər zaman yanındayam.

DƏNİZ QAYALIĞI...
Odlar başını alıb yenə Qayalığa qaçmışdı...
Dənizin üzündə qərib bir hüzn vardı. 

Dərinliklərində o qədər nəhayətsiz xəzinə vardı ki, 
amma heç bi incisini belə dinə bilmirdi. Elə bil onu 
ovsunlamışlar. Köz-yaralı ürəyi dop-dolu idi, lakin 
susurdu. Onun ünyetməz dərinliklərində damla-
damla yüklənən, sirli-sirli sahilinin sal daşlarına, 
qayalıqlarına can atan, çırpılan milyon-milyon 
inciləri yalnız sahibinə məxsusdur. O, Divanə 
Saçlıdır. 

Uzun müddət idi ki, görünmürdü, Leyli Saçlı. 
Yaman darıxmış, darılmışdı onun üçün, Dəniz. 
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mənasıdır. Bu sirli ecazkar hikmət olmasa, necə bir 
nəfəs ala bilər?!

Artıq xeyli vaxt idi ki, Odlar Dəniz ilə üz-
üzə dayanmışdı, yenə də. Lal baxışları ilə, sanki, 
dərinliklərindəki, bütün inci-xəzinəsini onun 
bəmbəyaz ayaqları altına səpib-sovururdu. Mavi, 
ipək donuna belə toxunanda, dəli ürəyi az qala 
qopub çıxırdı köksündən. Saçlının incə ayaqlarına 
sovurduğu milyon-milyon incilər onun dəli-dəli atan 
qəlbinin vurğuları, titrək öpüşləri idi. Az qala bağrına 
çəkib, onu dərinliklərində yox etmək istəyirdi. Amma, 
bunu etmirdi. Çünki, Odların taleyini dərk edirdi. Bir 
nəfəs var, bu dəli qızın taleyində. O, insan övladıdır. 
O qədər savaşlar apardı ki, onun uğrunda. Sonda 
laməkan oldu. Balıqçı onun yeganə sahildaşı idi. 

- Dalğalarla necə yola gedirsən?
Balıqçı adəti üzrə ani nə isə düşünərək, sonra 

sakit bir səslə:
- Belə də... gah dost, gah da dartışıraıq.
-  ...
Balıqçı ona sirli bir məna ilə baxaraq:
- Tez gedəcəksiz? – ondan soruşdu.

YAZIÇI. O, adi yazar deyildi. Yazdıqca onu yandırır, 
yazmayanda isə soyuqdan donur.Mənasız varlıqlar 
olduğu üçün, insanlardan qaçır. Yalnız kamil insana 
doğru addım atır. Onunla ünsiyyətdə olmaqdan  
enerji alır. Belə insanlar nadir varlıqlardır. Sıravi- 
duyğusuz insanlar isə ölü, yalnız hərəkət edən ət 
parçalarıdır. Küt...lə. Onlar üçün heç bir – yaxşı-
pis – heç nəyin fərqi yoxdur. Ye, iç yat, ket naxıra, 
gəl axıra. Heyvani tərz. Lakin, mükəmməl insanları 
idarə edən isə,  yalnız və yalnız qeyri-adi bir ilahi 
duyğudur: SEVGİ. Bu qeyri-adi hiss yanğıdır. 
Yanmayan, onun nə olduğunu anlya bilməz. Tanrı 
bu ülvi hissi, onun ağrı-acısını çəkə biləni seçir, ona 
vəhy edir. Çünki, SEVGİ, TANRI İŞIĞIDIR! O, hər 
gücdən güclüqdür. Ecazkar məna.

Odlar sahildə görünməyəndə Dəniz qərib olur. 
Bulanıq, susqun. Bu qəriblik uzananda dəli-dəli 
çalxalanır. Çıxışı okena olmadığı üçün, daşlara 
cırmaqlanır, tədriclə oyub yox edir. Bəzən insanlarla 
pis davranır. Balıqçılarla yola getmir.  Yenə də, və 
yenə də hər zaman gözləyir.              

Leyli saçlını gözləyir. O, var olduğunun tək 
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etmişdi. Dəniz şirin bir duğuya baş qoymuşdu. Başı 
üzərində əsrarəngiz bir çələng quran səma ona, sanki 
nə isə pıçıldayırdı. Getdikcə milyon-milyon ulduzlar 
bərq vuraraq, yenə sirli Şəhrizad hekayətinə diqqət 
kəsilmişlər.

Dəniz Qayalığı ecazkar bir duyğu atəşində 
yananda, bu qeyri-adi əfsunun səhifəsinə bir sirli 
nəfəs addım atdı. Bəli, bu, Kölgə idi. Lakin, İşığ... 

Kölgə İşığ Dəniz Qayalığa addımladıqca, onun 
ecazkar şəfəqləri narın-narın ətrafa - sahilə, daşlara, 
qayalığa düşürdü. Elə canlı idi ki... sanki bu bəyaz 
şəfəqlər danışırdı. Dəniz ona səcdəyə durmuşdu. 
Qayalığ, sal daşlar və sahil donmuşdu, onun bu 
sirli gəlişi önündə. Gecənin çarpan bağrı içində 
ağ köpüklü dalğalar ağır nəfəs ötüşlərilə Kölgə 
İşığın sirli qədəmlərinə baş qoymuşlar. Bu taleyin 
yazısına... Tanrı, mürəkkəbini damladırdı. Bu işıq 
damlaların  hər biri o qədər ağır və acı idi ki... Bütöv 
bir ömrü satın almışdı bu damlalar. Bunlar Günəşdən 
qopan odlu qəlpənin damlaları idi. Yanan, yandıran... 
Bunun hər biri, pozulmaz bir möhür idi. Heç kimim 
arzulamadığı. Çünki, bu damlaları yaşamağ  hədsiz 

Odlar ani susaraq:
- Bilmirəm.
Balıqçı eyni tərəddüdlə:
- Saat yeddiyə qalıb...
- Saat ölçüsü nəyə gərəkdir?
Balıqçı duruxaraq:
- Gecə düşəndə... Ayın burdan görüntüsü... 

diqqətçəkicidir.
Odlar Balıqçıya uzun-uzadı diqqət edərək:
- Diqqətçəkici?..
-  ...
Odlar eyni sirli baxışla:
Yəni...  planetdə möcüzə?..
-  ...
- Mözüzəni mən yaradıram.
Saçlı sahildən uzaqlaşdıqca, sanki Balıqçının 

ürəyi onun arxasınca aram-aram haray çəkirdi: 
“Getmə... getmə... !”

Artıq,  Günəş qüruba doğru baş almışdı. Al-rəngli 
üfüqlərə, sanki qan çilənmişdi. Təbiətin bu qeyri-adi 
rəssam toblosu elə füsunkar idi ki. Tədriclə düşən 
alatoranlıq tül pərdəsi ilə bu lövhəni daha da ecazkar 
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donub qalmışlar. Belə bir acı hərb yürüşünün 
idarəçiliyinin yüyəni, ... qurd generalın əlində 
cilalanmışdı. Konkret bir cümlə:

İşi-gücü olmayan seçmə idmançılar  qurbanlığa 
yetişdirilmişdir. Bu ssenarinin proqramından 
xəbərsiz. Kitabını  tamamlamaq mümkün deyildi. 
Çünki, müxtəlif cızma-qaralar yamanca çaşqınlıq 
yaratmışdı. Versiyaların hansı həqiqətdir?! Və 
deyəsən, masaya çıxarılan.

Az qalıb, alacayıq o təpəni, Anacan,
Amma gözlə, soraq verəcəm, sonacan.
Zəfərimizə az qalıb, inanıram mən,
Alacayıq yüksəkliyi düşmən əlindən.

Lakin, az sonra, nəinki o güclü biləkli idmançı 
əsgərin, hətta bütün hərb savaş heyətinin nəfəsi 
kəsilmiş oldu. Nələr oldu, kimlər törətdi...

Sevda xanım yana-yana elə ağlayırdı ki... Onu 
dərk etmək üçün, elə onun kimi ruh sahibi olmaq 
gərəkdir. Bu ağır zamanlarda ona gələn zəng də 
onun umrunda deyildi. Lakin, Şamil telfonu açmağa 
məcbur oldu.

əzab, sitəmdir.  Lakin Tanrı, Saçlını seçdi. Saçlıya 
bu lazım deyildi. Çünki, onu yaşamaq, yanmaqdır. 
Belə bir taleyi isə, arzulamayıb, heç bir vaxt.

İşıq Kölgə Dəniz Qayalığın üzərinə çıxıb, yerinə 
keçdi. Bu, döğma yer idi. Onu özü yaratmışdı. 
Tanrının qələmi ilə sətir-sətir. Daha dəhşətlisi isə odur 
ki, Leyli Saçlı bu Şəhrizad hekayətini qaranlığın bir 
küncündən  seyr edirdi. Bəli, o, nəhayət ki, Kölgəni 
görə bildi. Laməkan İşığ Kölgəni. Və Balıqçını indi 
anladı.

Sənmisən taleyim mənim?..
Ya mənmiyəm, taleyin sənin?.. 

ZİYA Redaksiyası...
Talış-Lələtəpə olayının yeni versiyası araşdırılıb 

yenidən masaya çıxarılmışdı. Bu,tarixin əsli idi. 
Digər versiyalar isə ütü və makiyaj çəkilmişlərdir. 
Bütün redaksiya heyəti şok vəziyyətində, sanki 
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müəllimdən keçən həftə soruşdum. Ciddi cavab 
vermədi. Sadəcə gülümsədi. Bu təbəssümdə sirli bir 
həqiqəti hiss etdim, amma, gerisini soruşmadım. 

- O, o qədər saf, səmimi  insan ki,  bu mövzuda 
danışmaq istəmir. Biz  hansı ideallığın qanadları 
altındayıq? Nə dünən, nə indi. Bilmirik, bu gedişlə 
hara gedirik?! – ani susaraq – Millətin balası isə 
orada, lənətə gəlmiş erməni məkrində ilişib qalıb. 
Görəsən, onu nə zaman buraxırlar? Fuadı...

 Şamil:
- Hava limanından sonra, məsələ uzadıblar, 

görək necə bitəcək?!
- Ağadadaş Kərimov kimi biri, Azərbaycan 

Diasporasına tamadalıq edi?! İlahi, gör nə günə 
qalıb dövlət və sahibi millət. Niyə kişi kimi 
düşünən yoxdur? Niyə belə başda oturanlar erməni 
arvadlarının sifarişlərinə xidmət edirlər?!

Aynur:
- O erməniqarışıq ətrafındakı Moskva vətəndaşlı 

azərbaycanlı ziyalı adamlarını da öz fitnəsinə qoşub. 
Odlar:
- Əslində, belə siyasi detallara Azərbaycan 

- Alo... salam! Bu dəqiqə... - dəhlizə çıxıb 
əl telefonu Sevda xanıma uzadaraq: - İsmayıl 
müəllimdir.

Sevda xanım dərin  yanğısında telefonu götürüb, 
hüzünlü səslə:

- Hə, əzizim, salam. Bağışla, Lələtəpənin əsli 
bizi ağır vəziyyətə salıb. Hə, yaxşı, narahat olma, 
bir azdan elektron poçta göndərəcək Şamil.

Şamil tərəddüdlə:
- Sevda xanım, indi tamamlayaram, o işi.
Sevda xanım yenə öz ağır yaşantılarında idi. 

Səssiz axığdığı göz yaşları içində:
- Elə bil, bu millətin say-seçmə uşaqları bunlar 

üçün toyuq-cücədir. Necə biçib töküblər.  Bunun 
başqa taktiki yolu yox idi? Belə olmalı deyildi. 
Görüm,  o canavar generalın anası ağlar qalsın. Gör 
necə hiyləgər plan qurdu?! Əgər bu, əsil əxlaqlı, xoş 
niyyətli hərb idisə, o zaman niyə davam etmədiz. 
Sizin kimi əclaflara bu qədər lazım idi?!

Odlar  qeyri-ixtiyari:
Sevda xanım, - dedi, - İsmət Qayıbova Milli 

Qəhrəman adı niyə vermədilər? Bu haqda İsmayıl 
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Əclaflar dövlətin, xalqın külli  vəsaitini gör haralara 
sovurdular?!

- Sevda xanım, belə nadir hədəflər heç gözümdən 
yayınar?! Əlbəttə, bu, tarixləşməlidir. Yutubdan 
götürdüyüm söhbətini isti-isti qoyuram Gündəliyin 
masasına:

Azərbaycanın  Moskva Diaspora təmsilçisi 
Ağadadaş Kərimov:

- Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Mən 
həqiqətən erməni qadını ilə ailə qurmuşam. 
Qızımı da erməni oğluna ərə vermişəm. O, KVNdə 
çalışırdı. Qızım da ora gedib gəlirdi. Orda tanış 
olublar. Bəzi deyilənlər doğru deyil. Deyirlər 
ki, guya mən erməni restoranında toy etmişəm. 
Xeyir, mən qızıma azərbaycanlı biznesmenin 
restoranında toy etmişəm. Hər iki tərəfdən – həm 
azərbaycanlılar, həm də ermənilər bu məclisdə 
qarşılıqlı əyləşmişdilər. Erməni ilə nigaha 
girmək, toy etmək, ailə-həyat qurmaq heç bir 
problem yaratmır. Mən bundan çox məmnunum. 
Bu qədər!

rəhbərliyi həmən reaksiya verməlidir. Birbaşa 
telefon əlaqəsi yaratmaqla, Putinlə danışıqlara 
getməlidir. Çünki, Fuad Abbsov Azərbaycanın milli 
maraqlarının qatı müdafiəçisidir. Lakin, Ağadadaş 
Kərimov onu şəxsi ambisiyasının məkrinin toruna 
saldı. Rusiya qanun versiyasına görə isə milli zəmin 
münaqişəsi törətmək məsələsi uyduruldu. Bu isə 
tələdir. Siyasi tələ. Mən dünya çapında Azərbaycanın 
milli maraqları məsələsində, erməni vandalizminin 
vəhşiliklərindən masa yandırıramsa, bu qəbahətmi? 
Bəs, Azərbaycana və onun xalqına qarşı erməni 
köpəklərinin törətdikləri tarixi vəhşiliklərin 
qarşısında niyə dünya masa-kürsüləri susur?! 
İkibaşlı masson oyunları aparırlar?! – ani susaraq, 
sonra: - Fuad Abbasov rus tok-şoosu meydanında 
tamamilə tək oldu. Ona görə erməni qudalı Ağadadaş 
Kərimovun əlinə şans düşdü. Çünki, Moskvanın 
güclü erməni iş adamları və siyasətçiləri onun 
həmkarları, həmsirdaşları və həmməkrdaşlarıdır. 
Amerika Kamalının eyni cizgiləridir.

- Onun materialını niyə sayta qoymursan? 
Qoy tarixləşsin. – Sevda xanım xüsusilə qeyd etdi. 
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- Heç, sadəcə dərdləşirik.
- Dərd yaltaqlar və qorxaqların yüküdür.
- Sizdə nə var, nə yox? Dövlət bayramınız 

mübarək.
 Xanım  Odlara ani diqqət edib, sonra ataca, 

lakin çox kəsici:
- Bizim günü yenə İblis sürpriz etdi. Vışkaya 

yaxın olsa da mənzilim, yerdə törənən səhnələri 
aydın görürəm. 

- Yenə nə oyun çıxarıb?
- Erkən banan kimi saralıb maşın sükanında, bu 

qızın balkonunun qarşıından bir içim parad keçdi. 
Bilir ki, bizim qız altıncı günlər evdə olur. Həmin 
günlər bədheybəti onun balkonu qarşısında reklam 
edir. Kor bədheybətdə gülümsəyərək,  başını sağa-
sola əsdirə dirənir Şahzadənin  balkonuna ki, bax 
İblis mənimlədir. Guya aləm bilmir ki, İblis erməni 
bədheybətlə yatıb-durur. Güləndə adam iyrənir. 
Qarılar kimi təbəssümü var. Bu nadan, cahil İblislə 
yaşamaqdan da doymayaraq, çöldə təlxəkliyi ilə 
aləmi özünə güldürür. Bədheybət bədənin o qədər 
yondurub ki... artıq begamont  sümüklərinə  dirənib. 

Media ADA...
Dövlət jurnalist mənzillərini kimlərə hədiyyə 

edib?..
Masaya çıxarılan fəaliyyətləri nədən 

ibarətdir?
Üç növ mətbuat komandası var:
Yaltaqlar...
Qorxaqlar...
Cəsurlar...

Odlar:
- Siz onları tanıyırsız?
- Qətiyyən! Onların çoxusu ilə heç yola 

getmirəm. Onlar adam deyillər ki... Mən sadəcə 
administrasiyanın göstəriş və işlərini həyata 
keçirirəm.

- Necə yola gedirsiz?
- Çox çətin!  Bir dəqiqə bağışla, onlardan gələn var. 
- Salam!
- Xoş gördük! Necəsiz? – üzünü  Odlara tutub: 

-  Bu gözəl xanım bizim özmüzküdür.
Xanım mənalı gülümsünərək:
- Yenə nə masa açmısız?
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bütün paça-maçası qaldı çöldə. Yazıq şöfür, yəqin ki 
üç yüz dərəcə ilə sürüb taksisini. İndi isə abırlı olub. 
Şəlpə-şülpə paltarlarla. İblis də artıq şortika keçib. 
Bizim həyətdə heç kim belə lüt gəzmir. Elə bil futbol 
meydançasıdır. Bizim ölkəyə bir ingilis turisti gəlib. 
Saz çalmağı elə gözəl öyrənib ki... Gözəl də səsi var. 
Sarı gəlini çox mükəmməl oxuyur. Ləhcəsi elə dadlı 
ki... Sonra söhbət əsnasında bildirir:

- “Mənim anam avropalı olsa da şərq yönlüdür. 
Müsəlman adətlərini çox bəyənir. Deyir ki, 
müsəlman  adət-ənənələri yüksək əxlaq normaları 
çərçivəsində yaradılıb. Sən ora – Bakıya gedəndə 
ictimai yerlərdə şortik geyinmə. Onlar belə geym 
tərzinə tərbiyəsizlik deyirlər. Mən də burada heç 
vaxt elə geyinmirəm.” 

- A... bu ikinci binada o qədər geyən var ki... Fil 
boyda kişilərdir. Elə sizdə də iki-üç nəfər geyinirlər.

- Bilirsiz, ilk dəfə biz bura köçəndə, bir gənc 
qadın başdan ayağa qara, uzun geyinərdi. Heç 
topuğu da görünməzdi. İkinci blokda olurlar. Hamilə 
idi. Uşağ doğulandan sonra bir gün gördüm ki, lap 
məhrəm yerlərinə qədər qısa şortik geyib, döş başıda 

Danqa sifəti... Görəsən İblis gecə ona yaxınlaşmaq 
şahvətinə düşəndə bədheybət üzünə baxır? Elə ağır 
problemdir ki... əvvəl üz-gözlərindəki dəmir-dümürü 
çıxarmaq... a çox iş var... – ani susaraq, sonra: - Nə 
isə, İblis parad keçdikdən sonra həyətdən çıxdı.

- Tək idi?
 - Hə! Mən aydın hiss etdim ki, bu debilin nə 

isə yenə fırıldağı var. Axşam saat 9-a yaxın, gəldi. 
Maşını da düz Odların  balkonunun önündə saxladı. 
Bədheybət də yanında. Qurtuluş sürprizi... Vay... 
vay... Bu əclaf nə işlər çevirir ə... Bitmiş bir romanı 
davam etməyə cəhd edir. 

- O niyə belə edir?
- Sonra, bədheybət qabaqda, o da qoyun 

kimi arxada  yürüş etdilər armiyanski hücrəyə. 
– güllümsəyərək: - Bir dəli şeytan dedi ki, al bu 
zibil yeşiyini tök bunların başına. Özümü gücnən 
saxladım.

- A... elə şey olar. Etmə! 
- Hə, soyuq aylar idi. Bədheybət taksi çağırmışdı. 

Uzun sürədən sonra aşağı düşdü. Əynində dar yubka 
vardı. Razrezi paçasına kimi açıq. Taksiyə oturanda 
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şortikin bir az uzun-dizə qədərini münasib sanıram. 
Amma, kişilərə, qətiyyən olmaz. Evdə geyinə bilər.

- Sən yaxşı ki, futbolçuların arasında deyilsən. 
Yoxsa, ürəyin partlar.

Odlar:
- A, yoxe... onlar adam deyillər ki... Onlarda 

psixi normativlər heç vaxt mükəmməl olmur. 
Onlar kol-kosda yatıb duranlar ilə nigaha girirlər. 
Türkiyə futbol əxlaqı – şəxsi həyatlar çox bərbaddır. 
Artistlər kimi, O bunun kef çəkdiyini alır, bu birisi, 
digərinin məşuqəsini və yaxud bir sürə evli olanı 
alıb həzm edirlər. Ayıb-zad bilmirlər. Lap, şiltə 
artistlər kimi. Avropa isə... bu əsil manqurt erasıdır. 
Arvad çölə çıxdımı, başqasınındır. Evə qayıdanda, 
ərinin. Ümumiyyətlə, ləyaqətli kişilər... xarici işlər 
nazirliyindədir. Onlar o qədər yüksək zövqlü, yüksək 
əxlaqlı ki... Elə dövlətin təməli də diplomatiyadır.

Hərb ilə, polis əxlaqı necə?..
Odlar kinayəli gülümsünərək:
- Əşşi, adamdan danış, vampir  törəməsinin 

məhv etdikləri kimləri dəhşətlərə sürükləmirki?..
Keçən yaxın zamanda bir polis nəfəri Azərbaycan 

çılpaq, kaleskada uşağını gəzdirir. Az keçməmiş 
işdən evə dönən insanların arasında biri var. Ailəsi 
ilə öz maşınından düşən kimi, diqqəti o qadına 
sancıldı. Arvadı da alababat bir zatdır. O, külfətinin 
tüz-bazar  birinci bloka soxuşdurub dedi ki, siz 
gedin, mən bir az hava alım gəlim. Sən oğraşın bir 
fitnəsinə bax. Qadın körpəsini gah o başa, gah bu 
başa gəzdirdikcə, o da elə ehtirasla onun arxasına , 
nə bilim, yan-yörəsinə diqqət edirdi ki...

Bu arada bir rayon ağsaqqalı da gəlib çıxdı. O 
da yuxarı qalxmayıb, elə blokun ağzındakı səkinin 
üstündə oturub qaldı. Və o qadının geyiminə baxa-
baxa dedi: Səni saxlayanın üzünə lənət.

Qadının əri cılız, uzun, çiy bir oğlandır. Qadın 
isə, yüz kilo ətdən ibarətdir. Nə isə... Birinci adam 
qadına dikilmiş halda birdən gözləri mənə sataşdı. – 
Xanım əlini ürəyinə qoyub şakkanaq çəkib gülməyə 
başladı. Gülə-gülə də sözünü davam etdi: – Ayə, elə 
günə düşdü ki, heç bilmədim nə zaman itdi gözdən. 
- müəllim və Odlar da, gülməkdən özlərini tuta 
bilmədilər. - O gündən etibarən, o qadın elə əvvəlki 
kimi qaraya, “çarşab”a bürünməydə oldu. Yoxe... 
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İrana, Türkiyəyə gedir. Lakin  dövlət güc canavarları 
isə Amerikaya, Almaniyaya  və daha güclü 
avrobölgələrə marşurut açır.

Mənim Azərbaycan xalqımın yaşı artır, lakin 
ağlı... elə uşaq kimi qalır. Uşaq isə qorxaq, ürkək 
olur. Hakimiyyət qurtları da bu zəiflikdən maksimum 
istifadə edirlər. Afşor banklar... Dünya çaplı biznes 
qruplaşmaları... Silsilə bank yatırımları... Cah-cəlal 
mülklər...  Bütün bunlar isə, sarsılmayan güclü, 
fövqəlbəşər hakimiyyət deməkdir. Azərbaycan 
xalqının nəyi var? Bir həsir, bir məmmədnəsir. 
İyirmi beş ildə dövlət büdcəsinə iki yüz milyard 
manat vəsait daxil olub. Lakin, iyirmi beş milyon da 
problemi törənib. Hansı məmur qapısı açılır ki, bu 
dilsiz, ürkək, qorxaq millətin üzünə? Azərbaycanın 
makiyajı ona görədir ki, turizm cəlb olunsun 
və külli pul qazanılsın. Əlbəttə, məmururların 
bölüşdürlüməsi üçün. Ümumiyyətlə götürsək, 
xalqın büdcəsinə gələn aylıq  çox kiçik dövlət parası 
ilə hansı iri buynuz məmur yaşaya bilər? Heç jek 
müdiri də dolana bilməz. Azərbaycan xalqı gündə üç 
xurma ilə dolanır. Deyirlər ki, Azərbaycanın sabahı 

Bayrağını nümayişçinin əlindən alıb yerə - ayaqlar 
altına atdı. Əli-biləyi sınsın, o əclaf polisin.  

- Hərb necə?..
- Gəncə, Nardaran, Tərtər tarixi və + lər hər şeyi 

göstərdi. Mənim  hansı birini izah etməyə səbrim 
çata bilir ki?.. 

- Təhsil necə?
- Sadəcə, Cəbiş müəllim... və Makidon-Arif 

üçlüyü. Hə, orda bir sarışın da var. Azərbaycan 
kişilərinin ağzı, qarışıq zatlarla  dada gəlir.

- Səhiyyə?..
- Ora mükəmməl dəli bazarıdır. Almaq var, 

vermək yox.  Azərbaycanın səhiyyəsi var bəyəm? 
Azərbaycanın bütün sahələri rüşvət və korrupsiya 
bataqlığıdır. – nədənsə, ani susaraq, sonra, sanki 
hüzünlü: - O zaman xalq inqilab edəndə, düşünürdü 
ki, sovetin cəhənnəmindən qurtulub müstəqil 
cənnətlərinə qovuşacaqlar. Sən demə, elə normal 
həyat sovet ideologiyası imiş. Bakı məsuliyyətsiz 
yanaşanda, Moskva kürsü dağıdırdı: Haqq, ədalət 
vardı. Böyük, kiçik tanınırdı. İndi... talış ləvəngisi...  
İsa Sadıqov demişkən, bir az parası olan müalicəyə 
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İctimai rifahdan, siyasi potensialdan, iqtisadi 
inqilabdan danışan “lider tv.lər” kürsüdən sonra, 
aynaya baxmaqda belə qorxurlar. Çünki, aydın 
bilirlər ki, boş laqqırtı ilə yola veriblər. Əslində, 
onlara kim baxır ki? Qoy, sosial sorğu keçirsinlər. 
Görək, dövlət tv. proqramlarını neçə nəfər izləyir. 
Ümumiyyətlə, teleradiolarda peşəkar jurnalist ekibi 
yoxdur. O sıravilər bir gün diktor, mətn  diktə edən 
olurlar, az ötməmiş, digər proqramda film-tamaşada 
hər hansı bir oyunçu ilə bir yataqda görünürlər. 
Bu səhifələr olduqca çox iyrəncdir. Türkiyə, 
Avropa telekanallarında belə rəzillikləri görmək 
qeyri-mümkündür. Heç bir normal təhsili olmayan 
nadanlar ideologiya masalarına soxuşdurulub. 
Bax, xalqın beyninə zərbəni belə səviyyəsizliklə  
vururlar. Televiziya, radio ən mühüm ideoloji 
sahədir. Maarifçilik xarakteri daşıyır. Hər hansı 
şəkildə sovrulan informasiyası, yaydan atılan ox 
kimidir. Saplandığı yeri ya qandırar, ya yandırar. 
Hər iki halda məsuliyyət televiziya rəhbərliyinin 
üzərindədir.  Heyf ki, yaltaqlar və qorxaqlardan 
ibarət olan tele-ekip... yalnız öz şəxsi maraqlarını 

uşaqlardır. Bu, doğrudur. Həm fəlsəfi, həm psixoloji 
nöqteyindən. Saz-söz həyatın əsas meyarını ödəmir. 
Bizim illik milli gəlirimizlə, hər  il hər uşağa təxmini 
qırx min dollar vəsait düşür. Bu gün isə, birdəfəlik 
iki yüz manat da  inkar edilir. 

 Hər maaş ayı, bankomatların qarşısına kütləvi 
insan yığılır. Nəyə görə, qəpik-quruş almaqdan 
ötrü. İnsanlar kütləvi şəkildə dükanlarda nisyə 
qida məhsulları alırlar. Lakin, Azərbaycanın 
neftinin şanı-qaymağı dünyaya sovrulur. Rövnəq 
Abdullayevin biznes və kapital toplamı isə... bu 
olduqca çox dəhşətlidir. Məgər bu, xalqın maddi 
sərvəti deyil? Azərbaycan xalqı niyə belə çöküb?! 
Çünki, onun maddi sərvətini ona vermirlər. Hər 
zaman  başı üzərində məkrli qırmacla qorxu-hürkü 
altında saxlayırlar ki, dili açılmasın. Onun haqqını 
susanlar isə şeytandır.

Mətbuat dövlətin dördüncü hakimiyyətidir. 
Üç növdən ibarətdir:

Yalltaqlar...
Qorxaqlar...
Cəsurlar...
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O, mənim yaşadığım əzablı sevgi ömrümdür. O, 
mənim Taleyimdir!

- Amma, sonda... – Binnət müəllim qeyri-ixtiyari 
onun sözünə müdaxilə etdi. -  gör, kimə qismət 
oldu?! Kor bədheybət ermənini seçdi.  Bu yazı 
şeytanın işi oldu. O bədbəxt başdan anlamadı ki, o 
kor bədheybət onun həyatının ən dəhşətli oynunu-
tələsini qurub. Boş-boş c(j)urnalist cırıldamaları 
ilə. O fırıldaqlara necə aldanıb, mən indi də anlaya 
bilmirəm. Onu hər görəndə ürəyim sancır. Suyun lal 
axanı, bədheybətin yerə baxanı.

Odlar sirli bir məna və sanki pıçıltı ilə:
- O, mənim əsarətimdir. Və heç bir zaman 

azad olmayacaq! Çünki biz,  Tanrının  yazısını 
yaşayırıq. Qaçmaq... qeyri-mümkündür! 
Ondan... heç bir zaman əl çəkməyəcəm! Çünki... 
o özü məndən əl çəkmir! Onu bircə mən dərk 
edirəm. Biz... TANRI İŞIĞ dilində  görür, 
danışırıq.  O, yalnız mənə məxsusdur. Təkcə  
mənimdir. Sədsiz, şəksiz! Bu İŞIĞ ROMAN...  heç 
bir zaman sönməyəcək, bitməyəcək! Bu İŞIĞ... 
məni ən yüksək hakimiyyətə aparır!

güdürlər. Bu isə, Azərbaycan xalqına xidmət deyil. 
Uzun zamandır ki, Azərbaycan adında cəsur 

lider, tək Fuad Abbasovdur. O, qeyri-adi jurnalist 
fədaisidir. Və öz, çox çətin, eyni zamanda şərəfli 
vəzifəsini  ideal şəkildə yerinə yetirir. Mən ona hər 
zaman təşəkkür edirəm.

 Binnət müəllim ağır bir tərəddüdlə üzünü 
Odlara tutub, sanki hüzünlü pıçıltı ilə:

- Sən ki... onun varlığı önündə kimsənin 
hükayətini səsinə almazdın?! Bu xanımın da onun 
üzərinə çox getməsi, sənə pis təsir etmir? 

Odlar ani susaraq, sonra kəsici bir tərzdə:
- Bütün bu şəraiti o özü yaratdı. Oynadıqca da... 

bu düşmənçilik davam edəcək. Mən onu bədheybət 
erməniyə haram edəcəyəm. Həyatım boyu onu, 
yalnız onu yaşamışam. Onu gözəgörünməz bir Mələk 
kimi zamanın hər qasığa-tufanından qorumuşam. 
Onun nəfəsində yetişmişəm, yaşlaşmışam. Dənizin 
dərinliklərində məhrəm çox sirlər var. Bircə 
səhlənkarlığı səbəbindən etdiyi böyük səhv... məni 
özündən uzaq saldı. Lakin, yüz ləçəri nigahına 
ala,yüz də törəmə yarada, yenə ondan əl çəkmərəm. 
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Xaricdə mühacir həyatı yaşayan jurnalist 
Tural Sadıqlının müsahibi İsa Sadıqov:

- Əlbəttə bu ağır sualın cavabı da olduqca 
çox dəhşətdoğurandır. Dövlət büdcəsindən  hərbə 
ayrılan milyardlarla vəsait, heç də şəffav təyinat 
üzrə xərclənmir. Maksimum korrupsiyaya sovrulur. 
Hərb belədir: Gündə - əsgərin yeməyindən tutmuş 
geyiminə və bir çox silsilə sahələrinə qədər on 
milyon pul ayrılır. Lakin, bu para külli miqdarda 
xüsusi vasitələrlə korrupsiyaya məruz qalır. Dövlət 
adamı deyir ki, bizim ordumuz güclüdür və istənilən 
zaman Ermənistanla müharibəyə tam hazırdır. 
Lakin bu, belə deyil. Uzun zamnadır ki, Rusiyadan 
silah alınırdı. O silahlar ki, resusları tam yarasız 
idi. Qərbi Avropada bu silahlar çoxdan sıradan 
götürülüb. Bax, həmin o silahlar Dağlıq Qarabağ 
meşəliklərində yararsız kimi sıradan çıxarılmışdır. 
Həmin o köhnə silahlar rusiyadan yenilərinin 
əvəzinə alınmışdır. Bax, bu zaman külli miqdarda 
pul silinmişdir. Milyardlarla... 2016-cı ildə Lələ-
təpə əməliyyatından sonra  isə, Türkiyə təlimləri 
zamanı yeni güclü silah növləri ortaya çıxdı. 

... NAZİRLİK – MKİ...
O,  uzun müddət idi ki, sosial şəbəkələrdə  insanı 

mat qoyan  səhifələrə təkbaşına diqqət yetirirdi. 
Sovetin nəbzində Azərbaycan movqeyinin Ştirlisi 
idi.  Getdiyi sirli xəritə cizgilərində Azərbaycanın  
“rus zəncirləri...” ndən qopacağının labüdlüyünü 
görürdü. Onun proqnozunca çox yaxın idi, o əsarət 
ideologiyasının parçalanması. O zaman təyin 
olduğu məssulliyət missiyası keçidlərində olduğu 
hər bir məkanın insanlarının gizli fikir-düşüncələrini 
hiss etməyə çox həssas olduğundan, bu gündə eyni 
hissləri yaşayırdı. Və o, uzun zamandan bəri sosial 
şəbəkələrdə partlayışlar edən həqiqətlər qarşısında 
mat qalmışdı. Çünki, bu gün açılan bütün acı 
həqiqətləri o, uzun illərlərdi  öz hafizəsində daşıyırdı. 
Bilirdi ki, bir gün gələcək yeni nəsil – dövr hər şeyi 
araşdırıb  masaya çıxaracaq. Budur həmin zaman... 
Onun diqqətini xüsusilə bir hərb peşəkarı yaman 
çəkmişdi. Və onun tribunası –səsi önündə heyrətdən 
donub qalmışdı.
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qalırlar. Hərbi zabitin  xidməti zamanında hər 
bir şəraiti olmalıdır. Tərxis olunanda, evsizlik 
səbəbindən kirayələrə deyil, öz evinə yerləşməlidir. 
Axı, onun dövlətə xidmətə verdiyi insan ömrüdür.

Reformalardan danışmaq istəyirəm. Bizim 
hərbdə bu yoxdur. Reforma, generalın və yaxud hər 
hansı bir hərb gücünün əsgər heyəti ilə masa arxasına 
keçib yemək tədbiri keçirmək deyil. Reformalar 
hesabına dövlət üçün çox möhtəşəm hərb əməliyyatı 
həyata keçirmək olar. Məsələn, Gürcüstan reforma 
hesabına rusiyadan böyük bir torpaq bölgəsini geri 
aldı. Məgər, Azərbaycan bu həmləni edə bilməz? 
Başarar, əgər həqiqətən müasir təlim-peşəkarlıq və 
dünya standartlarına uyğun güclü silah bazası olarsa. 

Bilirsiz, yalan ayaq tutar, amma yeriməz. 2016-
cı ildə Biləcəri də silah bazası partladı. Məgər bu, 
təsadüfən oldu? Xeyr! Onu qəsdən yaratdılar ki, 
milyonları silə bilsinlər. Dövlət televiziyalarında 
makiyajlı hekayələr diktə etmək, insanda artıq  
ikrah oyadır. Zakir Həsənov hər həqiqəti mükəmməl 
görür. Sadəcə diktə əmrindədir. Əlbəttə, bu, 
təbiidir. O, tarixdə bu gedişatı necə dəyişə bilərki?! 

Hərbdə çox çirkin, psixi bir forma hələ də davam 
etməkdədir. Belə ki, hər sahənin öz qiyməti var: 
daxili qoşunların öz qyməti, sərhədyanı bölgələrin öz 
qiyməti. Əsgər yaşına çatmış balaca insanları cəbhə 
xəttinə təyin olması qətiyyən olmaz. Sərhədyanı 
bölgələrə xüsusi təlim görmüş otuz yaş hədli zabitlər 
təyin olunmalıdır. Və onlar yüksək maaşla, xüsusi 
evlə təmin olunmalıdır. Bizim orduda belə deyil. 

18 yaşlı çox gənc olan və təlimsiz bir insanı 
sərhədyani bölgəyə göndərmək olmaz. O, ananın 
qoynundan yenicə çıxmış, ürkək, xırda bir insandır. 
Biz bu balaca adamları Napaleon sana bilmərik. 
Napaleon çox kiçik yaşlarından güclü təlimlə 
yetişdirilmiş bir peşəkar olmuş. Bizim əsgər uşaqlara 
isə, yalnız kartof soymağı təlim edirlər. Rusiya 
əsgərliyi də belə idi. Rusiya hərb ideologiyası 
üzrə azərbaycanlılara silah təlimi keçmirdilər. 
İstəmirdilər ki, bizim gənc nəsil hərbin taktikasını 
öyrənsin.

Qaldı, zabit ekipi... Onların vəziyyəti də bu gün 
normal deyil. Onlar iyirmi-iyirmi beş il ömürlərini 
hərbə verirlər, lakin tərxis olunanda evsiz, eşiksiz 
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yazılarının səkkizyüzdən artıq sirli disk materialları 
xaricə, xüsusi seyflərinə ötürülmüşdür. Dövlətin 
güclü və şəffav qanun fədailəri olsa, o məxfi insan 
taleylərinin bütün bəlalarının sübutlarını üzə çıxara 
bilər. Heyif ki, Azərbaycanda qanun deyil, şah 
qanundur. 

- Eşidirəm sizi, cənab general!
O, ağır, pıçıltılı  bir səslə:
- Otur...  - deyə, ürəyini ağır-ağır ovxalamağa 

başladı. 
- Cənab general, siz yaxşısız?
-  ...
- Cənab general, siz yaxşısız? Doktor çağırım?
- Yox. 
-   ...
- Sənə bir tapşırığım var.
- Eşidirəm, cənab general.
-  ... də Moskvada olmalısan. Kimsə bilməsin. 

Turizm gəzintisinə... Onu qoru! Bizim xüsusi 
təyinatlılar  səni qoruyacaq. Əminəm ki, öhtəsindən 
gələcəksən. İkinci masa isə... Diaspora təpəsindəki 
o xəyanətkarı uçurmaqdır. Sataniki ilə bərabər.  

Nəcməddin Sadıqov... Bu adam nə qədər ki, 
Azərbaycan hərbindədir... Azərbaycanın hərb 
potensialı heç bir vaxt nə güclənməyəcək, nə də 
uğur qazanmayacaq.

O, qeyri-ixtiyari ayağa qalxmaq istədi. Lakin 
ürəyində küt bir ağrı hiss etdi. Qırxbeş il əsil kişi 
kimi MTN həyatı yaşamış, lakin bu peşəkar hərb 
həyatında belə şərəfsizliyə rast olmamışdı: Kişi olan 
kəs də küçə qadını kimi namusunu pula satar? 

2015-ci ildə MTN də soyğunçuluğ törədilməsi 
üzə çıxanda, o xaricdə xidmət edirdi. Ömrü boyu 
da dövlət maaşından başqa, əlini heç bir çirkaba 
toxundurmamışdı: Səlahiyyətindən istifadə edib, 
nə ticarətə, nə də rüşvətə  meyl etməmişdi. Zaman-
zaman Azərbaycanın dövlət xəttində sıra-sıra hərb 
və qanun generalları ilə çalışmış, onların öz şəxsi 
ambisiyaları uğruna min-bir fitnə fəsadlarının 
şahidi olmuş, lakin onların təsirinə düşməkdən hər 
zaman qorunmuşdur. Lakin, onun həmkarları, Eldar 
Mahmudovun saysız-hesabsız  törətdiyi cinayətkar 
əməllərinin qurbanlarına çevrilmişlər. Bu, dövlət və 
xalq xəyanətkarının hədə-qorxu ilə əldə etdiyi səs 
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Azərbaycanda...
Son illər Bakı və rayon bölgələrində - kütləvi 

insan psixologiyasında böyük dəyişiliklər  baş 
verməkdədir. Dövlətin  milli gəlirinin yüksək faizini 
müxtəlif instansiyalı büdcələrdən mənimsəyən - 
oğrlayan məmurların fironluqları yoxsul xalqı artıq 
cana doyurmuşdur. Yerli icra orqanların darğalığının 
qarşısı alınmazdır. Hökumət strukturu buna sadəcə 
seyriçi qalaraq,  təməlli tədbir görmur. Bundan,  
daha da övkələnən insanlar kütləvi şəkildə küçələrə, 
məmur qapılarına  tökülüşməyə başlayırlar. Son illər 
ölkə daxilində elə ictimai-siyasi olaylar baş vermişdi 
ki, bu davam da etməkdə idi, məmur özbaşnalıqlarına 
xalqın daha dözümü qalmamışdır. 

Zamanın zəncirvari ağır  olayları – Tərtər, Gəncə, 
Nardaran, Beynəlxalq bank talançılıqğı, Vergilər 
nazirliyinin büdcə mənimsənilmələri, qaçqın və 
köçkünlərin maliyyə haqqlarının çalınması... və s. 
dövlət məmurlarının səlahiyyət aşan quldurluqları 
baş alıb getməkdə  idi. Azərbaycanın Konstitusiya 

- ani susaraq, sonra: - Nə qədər sağam, imkan 
verməyəcəm, erməni əclafları mənim tariximi,  
seçkin insanlarımı çeynəsin.

-  ...
- Tər-tər  materialı necə oldu?
- Mükəmməl araşdlrılıb, əsil versiyası hazırdır.
- Sayta qoymusan?
- 17 iyun tarixində yerləşdiriləcək.
- Onun materialıdır?
- Bəli, cənab general!
- O, MTNin ideal dürüst əməkdaşı idi. Vicdanlı, 

nəfssiz!
-  ...
- Bir zaman Xəqani müəllim nə deyərdi sənə: 

İnsan var dərdi olur, dili yox. Amma, sənə dərdlə 
bərabər dil də verilib. Sən xalqının dərdinin ən vahid 
kəsici səsisən! Çünki, sənin səsin haqqı müdafiə 
edir: Həm xalqının, həm dövlətinin, həm də xalqının 
sayseçmə, kamil insanlarının mövqey və haqqlarını. 
Sən, Tanrının əsil möcüzəsisən: Cəsarətli, hökmlü 
və qazanan! Sənə uğurlar, snayperçi qız.

...
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qanunları isə bu maliyyə  terroristliyinin qarşısını 
almaqda acizdir. 

Azərbaycan xalqının yaşayış durumu elə ağır 
vəziyyətdədir ki, dünya çaplı internet tv kanallarından 
bu bağırtı, cığırtıları, ah-nalələri görməmək, 
eşitməmək mümkün deyil. 

Dövlətin yalnız böyük nazirlik, komitə 
təşkilatlarında yüksək maaşlar var. Dövlətin kiçik 
idarələrində -təhsil, səhiyyə, poçt-rabitə, hərb, 
mətbuat və digər sahələrində insan psixologiyası o 
dərəcədə gərgin ki, bu övkənin qarşısında durmaq 
belə mümkün deyil. Dövlət maaşları elə cüzidir ki, 
məmurların bəslədiyi bağ itləri bir saatda yüz idarənin 
parası qədərincə bəslənir.

Hüseyn Arabul:
“Ben 2002... sırasınca Azerbaycan elektrik 

şirketində çalışdığımda, her zaman on-on beş 
milyon para toplanırdı. Lakin, beni şaşıran bir 
şey idi ki, bu para nereye gidiyordu?! Bir devletde 
hükuk şalışmıyorsa, orada hakdan, dürüstlükdən 
konuşmak yasak və boş. Azerbaycanda devlət halkı 
düşünmüyor.Yalnız məmur hırsızlıklarına perde 

çekiyo. Böylə hükumeden millet nasıl yararlana-
mutlu hayatını kura bilir ki?”

Azərbaycan Konstitusiyasının ilk bəndinə 
görə: Hökumətin başlıca mənbəəsi xalqdır! 

Azərbaycanın hakim partyasının ilk bəndində 
isə belə qeyd olunub: Dövlət xalqını xoşbəxt 
etməlidir.

Artıq, səbri aşıb-daşan xalq, baş verməkdə olan 
dövlət məmur fironluğu qarşısında üsyan etməyə 
qalx mışdır: Haklarını tələb edir. Lakin o, hüquqlarını, 
haklarını tələb edməyi naminə apardığı gərgin 
mübarizə alovlarında – yürüşləri keçidlərində öz 
hüriyyətini itirmiş olur. Saysız - hesabsız müxtəlif yaş 
qruplu insanlar kütləvi şəkildə administratik təzyiqlərə 
məruz qalır. Dövlət büdcələrindən milyardlarla vəsait 
mənimsədildiyi halda, xalqın haklı tələbləri on-on 
beş manat artımlarla kifayətlənir. Dövlətin xalq üçün 
çəkdiyi xərclər çox cüzidir.

Dünya mediyası çapınca, ABŞ Prezidenti 
anormal insan kimi xarakterizə olunsa da, lakin 
onun son vaxtlar verdiyi açıqlamalar bütün dünya 
ictimaiyyətini heyrətləndirib.
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R.Tramp:
“Mənim ABŞ Prezidenti olduğum zaman 

çərçivəsində Amerika büdcə gəliri 50 faiz artmışdır. 
Bu isə trilyonlarla vəsait deməkdir. Və xalqın 
tələbatına görə isə iş yerləri -əlavə olaraq üç dəfə 
çoxalmışdır. Bu, həqiqətdir!”

Türkiyə osmanlı tarixinə görə... O dönəmdə 
Akif Mehmet yazır:

”İttihad və Tərəqqi partiyası çalışmaları zamanı 
ölkə və millət iflic gündə idi. Dünyanın hər yerində 
insanlar çox acı yaşadığından, Türkiyə milləti daha 
ağır durumda yaşayırdı. Osmanlı dövləti Fransa, 
Almaniyadan böyük miqdarda kreditlər alırdı. Bu 
borc vəsaitin əvəzinə isə yoxsul millətin gənclərini 
Almaniya, Fransa hərbinə muzdur göndərirdi. Türk 
millətinin uşaqları Avropa savaşlarında şəhid olurkən, 
gör osmanlı hökuməti necə keyflər sürürdü?! Fransa-
Almaniyadan aldığları külli miqdarda vəsaiti öz 
banklarına, saraylarına, evladlarının – oğul- qızlarının 
düyünlərinə, damadlarının şərəflərinə  bahalı yaxtalara 
sovururdular. Jandarm təpkiləri, qorxuları, əzib 
keçmələri ilə Millətin dilini lal, qulağını kar etmişdilər.“

... Azərbaycan xarici böyük borcların sırasında 
ikən, dövlət güc və sıravi - yerli icra orqan məmurları 
necə bir çirkin, haram işlərin çək-çevirməsindədir. 
Qəbullarına saysız-hesabsız xalq kütlələri ayaq açır, 
lakin onlarla necə  rəftar olunmaları, dünya çaplı 
bütün yutub kanallarında. Lakin, dövlət kanalları əsil 
həqiqətləri malalamağa görə maaş verir. 

İki milyon yarım qol saatı... bir güc məmurunun 
– yutublarda adı hallanan Rövnəq Abdullayevin oğlu 
Rəşad Abdullayevin qolundadırsa, o zaman cənab 
prezident İlham Əliyevin qol saatı neçə milyonluqdur?  
Və digər güc nazirliklərin?..

Bir milyon manatlığ üzük... sabiq 
bankir Cahangir Hacıyevin qadını Zarinanın 
barmağındadırsa, o zaman prezidentin həyat yoldaşı 
Mehriban Əliyevanın barmağındakı üzük neçə 
milyonluqdur? Və başqa firon güc məmurların həyat 
yoldaşlarındakı zinət əşyaları?..

Azərbaycanın 25 illik büdcə gəliri iki yüz milyard 
olub. Bu, xalqın sərvətidirsə, dövlət bu külli vəsaiti 
hara sovurub?.. Xalq isə... : - Əlli manatım yoxdur ki, 
çörəy alım.
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Amma... müstəsnalar var. Və nə yaxşı ki, dövlət 
məmurları sırasında vicdanlılar yox deyil. Bəlkə də 
onların hesabına, müəyyən haqlar müdafiə olunur. 
Həm daxildə, həm də xaricdə. Lakin bu, dəryadan 
bircə damladır. Yalnız bir damla! 

Moskva
... ofisi
Onların gəlişindən xeyli zaman keçmişdi. Bi az 

dincəldikdən sonra, ləngimədən işin başına keçdilər.  
... ofisinə çatanda  gecə saat doqquz idi. Məsuliyyətli 
şəxslər hamı toplanmışdı. Onlar dövlətin mövqeyinə, 
daşıdıqları missiyaya görə yüksək məvacib alırlar. Bu 
isə Azərbaycanın haqqıdır. Xalqın maddi sərvəti belə 
adamların iş-həyat rifahını nizamlayır. Onlar isə...

Fuad Abbasovun rus qanun caynaqlarına 
keçməsinə  min-bir fitnə yaradaraq şərait yaratmışlar. 
Lakin, diaspora muxtariyyət kabinetlərində - 
bahalı kreslolarına yayxanıb Azərbaycan sözünü 
kəkələyirlər. Azəribaycan türkcəsiylə heç əməlli başlı 

danışa da bilmirlər. Çünki, əksəri rus-erməni qadınları 
ilə evləniblər. Pasportlarında etdikləri dəyişikliklər 
əsasında. Onlarda üz maskası o qədər qalın ki, işlərini 
yola verməyin peşəkarıdırlar. Diaspora...

Casus Kaml da Amerikaların  Azərbaycan üzrə 
təbliğ-təşviqat maşınının komandanı idi.  Siyasi-
rəyasət masaları üzərinə qoyduqları üç rəngli 
bayrağın onlara dikilən gözlərinin içinə milyardlarla  
yalan, məkr sovurmaqla  məşğuldurlar. Diaspora 
adlandırdıqları fəaliyyətlərinin sandıqlarında o qədər 
gizli-fitnəkar  çək-çevirmələr  var ki...  Azərbaycan 
dövlətinin neft gəlirlərinin ən maksimum faizləri  “o 
yollara-oyunlara” sovruldu. Sonda isə... Kamaldadaşın 
səsi Ermənistan MKİ dən gəldi. Bu, çox dəhşətlidir. 
Necə yəni, Azərbaycanın dövlət mövqeyini qorumaq, 
onu rəqabətli düşmən masalarında müdafiə etmək  
prinsiplərinə xidmə əvəzinə, erməninin siyasi 
dəyirmanına su tökmək olub?!

Azərbaycan xalqı yoxsulluq içində çapalayarkən, 
diaspora icmalarına dövlətin neft gəlirlərinin külli 
miqdarı su kimi axıdılıb. Diaspora fəlaliyyətlərinin nə 
xeyri var xalqın rifahına, istəklərinə?! Rifah yüksək 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

170 171

yaşayışı təmin etmək deməkdir. İstək isə, düşmən 
erməni işğalında olan Qarabağ torpağlarının azad 
olunması. Diaspora bu məqsədlərə xidmət edir?..

Ağadadaş Kərimov erməni qadınla evlənərək, 
qanını erməniyə qarışdırıb xoren nəsil törədib və 
bu davam da edir. Belə birisi, Azərbaycanın hansı 
ləyaqətindən, haqqından danışa bilmək qüruruna-
haqqına sahib çıxa bilər ki?  Bəlkə, Qarabağ 
torpaqları erməni qadınlarına toy hədiyyəsi edilib?! 
Çünki, əski - Sayad Nova qohumluqla nəsil, artıq 
biri-birinə qaynayıb qarışıb. Bunun qarşısını 
almağ, qeyri-mümkündür. İndi də belə törəmələr 
Azərbaycanın dövlət mövqeyini təmsil edirlər?! Bu, 
hansı məntiqə sığır ki? Belə siyasi məkanları ələ 
keçirən “ləvəngi”ləri, yalnız öz şəxsi ambisiyaları 
düşündürür. Və o kimilərə, yalnız bu lazımdır.  
Yoxsa, Azərbaycan belə, dövlət elə... bunlar boş 
sözlərdir. Qurtları düşündürən, yalnız və yalnız şəxsi 
ambisiyalarıdır. Əgər belə deyilsə, niyə son işğal 
olunan torpaqlar indiyə kimi erməni düşməndən 
təmizlənməyib? Amma, iqtidar qurtları dünya çaplı 
bizneslərini yaradıblar. O “antanta”laşmış  böyük 

kartların heç veclərinə deyil, Azərbaycan. Onların 
kök-nəsli araşdırılarkən, çox dəhşətli faktlar 
ortaya çıxır. Əsasən kürd, erməni, yahudi... Bax, 
Azərbaycanın maddi sərvətini yeyənlər, xalqını 
yoxsulluğa məruz qoyanlar bu törəmələrdir. Diaspora 
məsələsində isə, heç bir müsbət dəyişiklik yoxdur. 
Başlarını piyli göbəklərinə qoyub, Azərbaycanın 
pulları ilə keyf sürürlər. Bu keyfin mənbəəsi, dövlət 
büdcəindən, müxtəlif instansiyalardan keçənə qədər 
sağa-sola didilir: hərə öz payını qapır.

Azərbaycan bankomantlarının qarşısında isə yeddi 
milyon xalq dayanaraq, gecə-gündüz bir manat, iki 
manat pul gözləyir. Əlbəttə, bu günkü iqtisadi tarazlıq 
nöqteyindən yüz manat bir manat dəyərindədir. Lakin, 
Zarinalar ... ümumiyyətlə, Azərbaycanın yüz manat 
əskinazını tanımırlar. Azərbaycanın  maddi sərvətlərini 
afşorlara daşıyan onların dövlət  güc məmur ərləri 
Avropa valyutası ilə şampunlaşırlar. Onlar üçün 
Azərbaycanın heç bir qanun gücü yoxdur.

Masaya atılan gündəlik mövzu Fuad Abbasov idi.
Hər kəs masa arxasında öz yerini tutmuşdu. Lakin, 

Ağadadaş Kərimov hələ gəlməmişdi. O, sıradan biri 
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kimi dəvət olunmuşdu. Azərbaycanın önəmli dövlət 
sözçüləri və mətbuat cəsurları hərə öz aləmlərində 
zəncir çeynəyirdilər. Bu gözəgörünməzlər... dövlətin 
kadrarxasında dayanan ən güclü cəsurlarıdır. Onlar 
yalnız son məqamlarda qara buludlar arxasından 
çıxırlar. Baş verən hər hansı dövlət, xalq əhəmiyyətli 
olayı başdan dinlədikdən sonra, son sözə onlar nöqtə 
qoyurlar. 

Azərbaycanın peşəkar, cəsur jurnalisti Fuad 
Abbasova qarşı törədilən  məkirli düşmən erməni 
dəyirmanın  fitnəkar köpək hürüşmələrinə  də onlar 
yekun vurdular. Bu komandanın yüksək səviyyədə 
həyata qazandığı uğurlu diplomatik iş, dövlətin gücü-
tapşırığı oldu.

Azərbaycanın haqqını sovunan hər hansı bir 
cəsur, hər zaman haqlıdır!

- Əgər, Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər hansı 
bir jurnalist və ya diplomant, hətta adi vətəndaş 
müdafiə edirsə, bu missiya ilk növbədə onun vicdanı 
borcudur. Qaldı, ictimai olaylar siyasi xarakter alanda 
və buna görə gərgin konfiliktlər yarananda, o zaman 
gerisini dövlət özü həll edir. Çünki, Azərbaycanın 

milli maraqlarını, şəksiz haqlarını  müdafiə edən hər 
hansı bir vətəndaşının hüquqlarını qoruyub, onun 
haqlarına sahib çıxmağa dövlətin borcudur.

- Rus tv kanalının ictimai-siyasi masasının 
aparıcı xarakteri də elə bundan ibarətdir. Hər bir 
tərəf özünün makiyajlı tərəfini gözə soxmağa 
çalışdığı bir zamanda, Fuad Abbasov isə bu məkirli, 
fitnəkar maskanı yırtaraq, Azərbaycanın haqlı milli 
maraqlarını  alov kimi püskürürdü. O, təkbaşına 
böyük savaşlara çox cəsarətli addımlar sərgiləyirdi. 
Bu, bütün ictimai-siyasi, eyni zamanda rus, elit rəsmi 
aiditoriysını mat qoymuşdu. Köpək erməni qonşular 
özləri də Azərbaycanın inkaredilməz jurnalist haqları 
qarşısında ruhən çökmüşlər. Çünki, o tülkülərin bütün 
zəpt etdikləri - Rəvan, Qarabağ  Azərbaycanın əski 
ata-baba yurdları - torpaqlarıdır. O cılız tayfalar, 
əsasən Suriya bölgələrindən köçmənlərdir. Erməni 
köpək tayfasının zəpt arxasında duran, yalnız və 
yalnız rus nasistliyidir. Azərbaycan torpaqlarında – 
şəksiz haqlarının yollarında erməni köpək  sürünən 
qara ilandırsa, ona zəhəri verən isə kərtənkələ sarı rus 
nasistidir.
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- Bu məkr dəyirmanı uzun illərdir ki, siyasi 
partnyorları ilə mükəmməl çalışır. Onlar...elə-belə 
“kartlar...”a söykənməyiblər. Onların dayaqları həm 
daxildə, həm də Avropanın göbəyindədir.

- Əgər... onlar erməni mənşəli maraq yönlü 
olmasaydılar...  olmasalar... təbii ki, BMT AŞ 
çıxarışları çoxdan müsbət həllini qazanmış olardı. 
Kişilər... biznes yürüdürlər. Gündəlik şifrələri 822, 
853, 874, 884 – lər nəfsin nə marağında?

- Dərinə getmə!
Odlar:
- Mən, Fuad Abbasova, xüsusilə bir ideal cəsurluğa 

görə təşəkkür edirəm: toplantı masasının yol keçidinə 
qoyulmuş Azərbaycan bayrağının yanından o əclaf 
düşmən erməni bayrağını həmən götürüb zibilliyə 
tulladı. Bir daha təşəkkür edirəm ona - əsil Azərbaycan 
Oğluna! Bax, bu, qeyri-adi cəsur jurnalist cəsarətidir. 
Heyif ki, bu, erməni qara düşmən zülmətində bir 
damla işıqdır. Gör, Ağadadaş Kərimov  kimi qara 
yarasalar...  Azərbaycan Xalqının Qarabağ həsrətli 
Günəşinin qarşısını necə tutublar?! Ümidvaram ki, 
o erməni xidmətçisi, Azərbaycanın milli maraqları 
müdafiəsi haqqı yolundan kənarlaşdırılacaq. Hər 
zamanın öz rəngi var! Yol işıqları...

Qəribliyin min-bir acı səhifələri...
Bu, hələ isti-isti buxarlanan, çox acı bir hekayətin 

qərib səsi idi: Və səma boyu Odları nəfəs-nəfəs 
müşayət edirdi:

Odlar, adəti üzrə yenə bir anlıq  rəsmi zaman 
çərçivəsindən sıyrılıb doğma insanlarını – qərib 
azərbaycanlıların dənizinə baş vurmuşdu. Onun 
sorağını eşidib yenə ətrafına toplaşan insanlar hərəsi 
bir cür həyat səhifələrini açdılar:

- Ali təhsilliyəm. Öz biliyimlə BDUnin tarix 
fakültəsini qazanıb, müəffəqiyyətlə  başa vurmuşam. 
– ani susaraq, sonra ağır-ağır sözünə davam etdi: - 
Azərbaycan dövlət aparatının qapısında gecə-gündüz 
sərgərdan oldum. Lakin, mənə söz verdilərsə, sonu 
yalandan başqa bir şey olmadı. Xeyli daş bazarında 
fəhlə işlədim. Amma, iş ağır olduğu üçün daha gücüm 
yetmədi. Məvaciblər gecikdirilir, haqqını tələb edəndə 
isə, o ağır heyvan işindən də qovurdular. Hər bir güc, 
dövlətin manipolist məmur hegemonluğunun əlində 
olduğu üçün, adiyatlı səlahiyyət strukturlarına şikayət 
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edəndə də, haqlı tələbi eşitmirdilər. Uzun müddət 
işsizlikdən boş-bekar dolandıqdan sonra, bir yol tapıb 
buraya – Moskvaya gəldim.

- Bu qəribliyin yükünü, necə, çəkə bilirsiz?
Kinayəli gülümsəyən ali təhsilli gənc:
- Rusiyada zənginlər normal yaşayayır. Kasıblar... 

çox çətinliklə çəkirlər problemlərinin ağırlıqlarını.
Rauf:
- Müəllimə, mən 15 ildir qəriblik əzabı çəkirəm. 

Doğma yurd, ata-ana həsrəti, onların yoxsul həyatı 
məni gecə-gündüz çalışmağa məcbur edir. Yüz manat 
qazanıramsa, onun yetmişbeş faizini Azərbaycana – 
ailəmizə göndərirəm. Sonra yenə çətin həll ediləsi 
problemlərlə qarşılaşıram. Moskvada kirayə yaşamaq 
çox çətindir. Beş-altı nəfər yığılıb bir yerdə qalırıq.

- Ailə, uşaq buradamı?
- Yox, onlar Azərbaycanda. Bura gətirmək böyük 

xərc istəyir. Dolanışıq, filan...
Seymur:
- Bəzimiz rus, tatar qadınları ilə tanış olaraq 

yaxın münasibətdə oluruq, sonra görürük ki, qadın 
hamilədir. Sonra onlar nigaha girməyi tələb edirlər.

- Qəbul edirsiz?
- Çarəsiz!
- Burada rus pasportlu erməni qadınlarla da 

evlənən var. Sonradan agah olurlar ki, evləndikləri 
rus-tatar deyil erməni köklüdür. – ani susaraq, 
tərəddüdlə: - Qalırsan iki yol arasında – bir tərəfdə 
ermənidən törənən uşaqlar, digər tərəfdə isə qohum-
əqrəbanın ağır, dözülməz təpkiləri. Səsini çıxara 
bilmirsın, çünki burada erməni gücü hegomondur. O 
saat öz adamlarını üstümüzə salırlar.

 Ağsaqqal Salman kişi:
- Qızım, əvəllər buralar Telman İsmayılovun 

əlində idi. Normal iş gedirdi. O pis adam deyildi.  
Əlibayramlıdan olan  zəngin bir insandan çəkinirdi. 
Və bizə qarşı hörmətlə davranırdı. Həmin iş adamı 
bərdəlilər və ağdamlılarla naxçıvanlılar arasında 
düşən kəskin münaqişəni o zaman sakitləşdirib 
barışıq yaratdı. Lakin indi o, yoxdur. Biz öz başımıza 
qalmıpşıq. Axı, Moskva kimi bir lider mərkəzi, yalnız  
mafiya idarə edir. Haqqını verməsən...

- Rəsmilərin münasibəti?
Diaspora deyilən bir Azərbaycan mərkəzi var. 

Ora da isə tanışın olmalıdır.
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- Bu nə deməkdir? Siz Azərbaycanın səlahiyyətli 
nümayəndəliyi- səfirliyinə güvənin.

- Müəllimə, onlar boş cəfəngiyyatlardır. Bu 
millətin nə Azərbaycanda, nə qəriblikdə sahibi yoxdur. 
Sizin kimi xalq yanqılı mətbuat  adamları olmasa, 
bizi diri-diri torpağa kömərlər. Milli maraqlarımızı, 
mənfur ermənilərin işğal etdikləri torpaqlarımızın 
tarixi gerçəklərini müdafiə etdiyi üçün, gör erməniyə 
satılmışlar Fuad Abbasovu necə tələyə saldılar. Bizim 
diaspora həyatımızı gör kimlər təmsil edirlər?! Əslində 
öz şəxsi ambisiyaları – alverləri ilə məşğuldurlar. 
Burada qazandığımız hər quruş üçün rüsum ödəyirik. 

- Qazandığın paranın faizini ödəməsən, haqqını 
verməsən...

- Kimə?
- Azərbaycanda kimlərə haqq ödənir, onların 

kopyalarına.
- Azərbaycana qayıtmağ istəmirsiz?
- Necə və niyə? Vətəndə bizi nə gözləyir?
- Orada haqqını tələb edəni kütləvi halda həbsə 

atırlar. İş yox, güc yox.  Biz gündəlik baş verən bütün 
hadisələri yutub kanallarında izləyirik. Qorxuruq 
vətənə gəlməkdən.

Salman kişi tərəddüdlə: 
- Mən ali təhsilli müəlliməm. Sizin arbs.az 

saytnızı izləyirəm. Çox cəsarətlisiz. Maraqlıdır, sizə 
toxunmurlar? 

- Mən dövlətin maraqlarının müdafiəsində 
xalqın yoxsulluğuna səbəbkar məmur özbaşnalığını 
qamçılayıram. Bizim dövlətimiz rusiya imperiyasından 
saysız qurbanlar bahasına qoparılıb, yaradılıb. Niyə 
susmalıyam?  Bu masanın qarşısında dövlətin büdcələrini 
dağıdan şərəfsiz məmurun nə üzü, cəsarəti var ki, dinsin?

- Siz, diqqətçəkən böyük lahiyələrin yolundasız. 
Bunlar çin olcaqmı? Əgər, yüksək zəfərləri qazana 
bilsəniz, biz kütləvi halda vətənə qayıdacayıq. Əmin 
ola bilərik ki, sizin dövlət səlahiyyətinizin qanadları 
altında normal həyat yaşaya bilərik. 

- İnşallah!
- Tanrı sizi qorusun!
- Bütün Millətmizi – həm qəriblikdə olanları, 

həm də vətənində mübarizə aparanları. Əslində haqqı, 
hüququ tanınmayan, öz vətənində də qəribdir.
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Bakı ... Nazirlik 
Səndən bircə addım uzaq olanda...  
Gecəni, gündüzü bilə-bilmirəm. 
Sənlə doğrudur olan yalanda, 
Amma, gerçəyi susmuram, deyirəm. 
Hər zaman haqqına bu can ki, qurban, 
Sən mənim haqqımsan Azərbaycan!

Onun gəlişi ilə yenə baxçada çiçəklər  xəfif-xəfif  
pıçıldaşırdılar, sevinirdilər yaman, sanki. O görəv 
kostyumunda elə cazibədar idi ki... Qapı, bacada 
duran mühafizəçilərin nəfəsiləri belə kəsilmişdi. Çox 
gözəl idi. Şıxlığı hər kəsin bağrında qeyri-adi bir 
qığılcım yaratmışdı. O, bu dəfə də mükəmməl zəfər 
işığında şəfəq saçırdı. Onun hər bir hədəfi yüksək 
uğurla başa çatırdı. 

- Onlar çox güclü komandalaşıblar. Moskva güclü 
iş adamlarını öz məslək alış-verişlərində birləşdiriblər. 
Yaxşı ki, dövlətin gücü masaya möhürünü vurdu.

- Bir az geniş izah...

- O, sırf erməni tərəfin nizamına xidmət edir.
Nigahına aldığı erməni qadın onu mükəmməl 

idarə edir. Qadının öz həmyerliləri - Ermənistan 
rəsmiləri ilə, MKİ ilə mütamadi, çox güclü, ictimai-
siyasi əlaqələri var. Onlar Ağadadaş Kərimovla eyni 
məsləkin qarışığıdırlar. Azərbaycanlı iş adamları 
və onunla  əməkdaşlıq edən, rus vətəndaşlığını 
daşıyan azərbaycanlılar  diaspora krişası altında öz 
şəxsi maraqlarında  yekdildirlər. Çünki, Ağadadaşı 
Kərimovun rus və Azərbaycan hökumətində sözü 
keçərlidir. Bu, təbiidir. Qadını onun həyatının 
hakimidir. Onu mükəmməl idarə edir. 

- Erməni tayfası uğruna  Azərbaycanın milli 
maraqlarını əzib keçmək?!

-  Mən, bu haqda öncə yutub pəncərələrində rast 
oldum. Yəni, rus pasportu ilə adları dəyişdirilmiş  
erməni qadınları, əsasən azərbaycalı kişilərinə 
soxuşdurulur. Milli köklərindən uzaqlaşdırmaq 
məkrincə.

- Bu ki, qarşısı alınmazdır?!
- Lakin Amerikada ermənilər bu düşünülmüş 

siyasətə ciddi nəzarət edirlər. Onlar erməni 
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qadınlarının yad millətin kişiləri ilə nigaha girmələrnə 
imkan vermirlər. Erməni qanlarının qarışmağına 
kəskin səd qoyublar. Guya...

- Amma... bizim azərbaycanlı əclaflar... gör necə 
alçaqlıqlara yol verirlər?! Bu, xalqa qarşı böyük  
və bağışlanmaz xəyanətdir. Bunun bicliklərini 
malalamağ qeyri-mümkündür. Çünki, hər zamanın 
bir dəli araşdırmaçısı hər şeyi üzə çıxarıb aləmə 
sovurması labüddür. – ani susaraq, tərəddüdlə:  - Bu, 
artıq yeni deyil. Çünki, kökü çoxdan qoyulub.

- Kimlər?..
-  ... ! 
- At arxivə, bütün materialları.
Odlar:
- Oldu, cənab general!
 

Beynəlxalq BANK – 
çalınan 51 milyard manat... 
Böyük oyunun kiçik kartı Cahangir Hacıyev...

Çox maraqlı və kəskin dərəcə də diqqətçəkən 
hədəfdir ki, Beynəlxalq bankdan mənimsənilmiş 
51 milyard dövlətin vəsaiti köklü əsaslar əsasında 
araşdırılıb, çalınan vəsait hələ də tam şəkildə geri 
qaytarılmayıb. Sirli – hələ də xalqa məlum olmayan 
– kadr arxasındakı məmur kartların kim olduqları 
aşıkarlanmamışdır. İnternet tv kanalların mənbəəsinə 
görə, Cahangir Hacıyev  məhkəməsində maliyyə 
naziri Samir Şərifovla qarşılaşmasını iddia etmişdir. 
Lakin onun bu istəyinə-tələbinə hüquq rəsmiləri 
əhəmiyyət verməmişdir. Belə olduqda, beynəlxal 
bankın sabiq prezidenti Cahangir Hacıyev, xırmızı 
xətti keçəcəyini etiraf etmişdir.  Çox maraqlıdır?! 
Görəsən bu “stop” işığının görünməyən tərəflərində 
nələr var? Açıqlamasına görə, o, beynəlxalq bankın 
yüksək faizli vəsaitini “yuxarılar...”ın sifarişli 45 
kartına yüklənməsinə göstəriş vermişdir. Belə bir 
atmosferanın yaranması və maliyyə mənimsəmə 
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qorumaq-təhlükəsizliklə təmin etmək deməkdir. 
Uzun illər təhlükəsizlik sədri olan Eldar Mahmudov 
cənab prezident İlham Əliyevlə hər görüşü zamanı 
beş qat qarşısında əyilib. General rütbəsi bunlar 
üçün nə xarakter daşıyıb görəsən? Onlar yüksək-ali 
rütbə paqonlarını  rus  nasist peçenyesi kimi istifadə 
ediblər. Çox ucuz yanaşıblar. Çəkisinin ağırlığı və 
məsuliyyəti onların heç veclərinə  olmayıb.  Əgər, 
milli təhlükəsizlik adlı bu canavar güc struktur belə 
mənəvi əxlaqsız işlərin peşində olubsa, o zaman digər 
güc nazirliklər – DİN, ƏN (Ədliyyə Nazirliyi), DKK 
(Dövlət Kömrük Komitəsi), FHN( Fövqəladə Hallar 
Nazirliy), MN (Maliyyə nazirliyi),ƏƏSMN (Əhalinin 
Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi), TN (Təhsil 
nazirliyi), MN (Müdafiə nazirliyi) və digər nazirliklər 
nə gündədir? Xalqa necə bir sədaqətlə xidmət edirlər? 
Dövlət onların dürüstlüyünə əmindirmi? Axı, dövlət 
xalq üçün yaradılır?! Dünya xalqları sırf özlərinə 
məxsus dövlət-hökumət yaratmaqdan ötrü qanlı-
qadalı müharibələr yönlüdür. Dövləti qurmağ çox 
çətindir. Hədsiz qurbanlar hesabına yaradılır. Onu 
əldə saxlamaq, yaşatmaq isə, daha çətin və çətin 

proseslərinin həyata keçirilməsi zamanında, özü necə 
bir - qeyri-qanuni hərəkətləri törətməyə başlamışdır. 
“Onlar...” yeyir, talayır, mən niyə geri qalım?! Və 
bankir də öz növbəsində atını çapmağa başlayıb. 
Necə, özü daha mükəmməl bilir. 

Bir gerçək çox təəccüblüdür?!

Niyə görə dövlət yüksək səviyyədə komissiya 
təşkil edib. Beynəlxalq axtarışlara başlatmır? İnterpol 
nə üçündür? Məgər, dövlət büdcəsini mənimsəmək 
cinayət deyil?  Beynəlxal bankın maksimum dərəcədə  
vəsaitinin yüklənildiyi  qırx beş kartın sahibləri 
kimlərdir? Niyə bu qara hədəfləri dövlət qanunu 
kökündən araşdıraraq üzə çıxarmır? Bu sualın 
arxasında nə var? Önündəki cavab nə?

Bir bunların manipolist mafiyasına bax?! MTN 
pul-reket cahangiri – iş adamlarının - sahibkarların 
qənimi olan Eldar Mahmudov qudası bankir 
Cahangir Hacıyevlə xalqın inamına qarşı necə bir sil-
silə şəxsi maraqlı – məkirli işlər çevirməklə məşğul 
olublar?! Milli təhlükəsizlik isə milli mənafeyi 
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Dövlətin büdcəsindən çalınan bir manat da, 
on milyardlarla vəsait də cinayətdir. Dövlətin 
maddi gəlirlərinin hər bir damlasına qədər xalqa 
məxsusdur. Bu, əksinə olanda, xalq acınacaqlı – 
yoxsul vəziyyətə məruz qalır.

Azərbaycanın konstitusiya qanunlarının 
hansı maddəsinin, hansı bəndlərində dövlət 
məmurlarının ticarətlə məşğul olmaları haqqında 
haqq var?

Azərbaycanın müstəqilliyi nədən –  necə 
bir yaşam tərzindən ibarətdir? Əlbəttə, başda 
dövlət başçısı olmaqla, güc məmur ordusu və 
parlamentarlar, inanılmaz  var-dövlət sahibi 
oldular. Hər bir fərdin dünya çaplı biznesləri – 
yüksək kapital yatırimları, istənilən dünya mediya 
və rəsmilərini mat qoyub. Bəs, xalq necə yaşayır? 
Dünyəvi BMT masa problemləri + iyirmi beş ildə 
yaranan və yığılıb üst-üstə qalanan ağır problemləri 
niyə həll edilməzdir? Bu dözülməz gerçəklik isə, 
onu yoxsulluğun lap pis vəziyyətinə düşürmüşdür. 
Gör, Azərbaycanın insan həyatı necə bir təbəqəyə 
ayrılmışdır: bir tərəfdə zəngin məmur fironluğu, 

olduğu qədər də çox məsuliyyətlidir. Heyrətamiz, 
fövqəlbəşər güc tələb edir.

Xalq üçün yaradılır dövlət. Və hökumət 
daxilindəki bütün sorumlara da ilk cavabdehdir. 
Hökumət qurumu taxta – şalbandan ibarət deyil. 
Dövlətin qanuni güc-səlahiyyətlərini həyata-xalqa 
tətbiq  edən insan – məmur – rəhbər heyətidir. Əgər, 
bu  komanda təşkilatı dövlət səlahiyyətlərini aşırsa, 
öz şəxsi mənafeyi, ambisiyaları nəfsinə dələduzluqla 
-  cinayətkarlıqlarla məşğul olursa, o zaman necə bir 
güc onların qarşısını ala bilmək iqtidarına qadir ola 
bilər? Manipolist məmur özbaşnalığına cavabdeh, 
yalnız və yalnız, birbaşa dövlətin başçısıdır. 
Dünyanın hər hansı bir dövlətinin prezidenti və ya 
kralı soyğunçu – xalq malını talayan olursa, ondan 
sonrakı bütün instansiyaların güc məmurları da 
onun kimi əxlaqsız olur. Əxlaqı olan özünə hər 
zaman hörmət qoyur, qarşı tərəfdən qorxu ilə deyil, 
ləyaqətlə qarşılanır. Əxlaqsızın isə, heç bir mənəvi-
əxlaqi normaları olmur. Dünya tarixində gör necə 
və nə qədər dövlət başçılarının öz xalqlarına qarşı 
rəzalətləri – oğruladıqları olub?!
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saxlanmaqdadır. Bu iblis səddi keçib, xəyanətkar 
əməllərin seyflərini zəpt etməyə Azərbaycan 
qanununun gücü yetirmi? Hələ bilinməyən – 
araşdırılası, üzə çıxarılası zəruri olan çox saysız 
mətləb-məsələlər var?! 

MKİ - QARTALLAR...
Məşq zalı...

MKİ təlimi, həmişə olduğu kimi, yenə sübh erkən 
– saat 07-də radəsində başlamışdı.  30-40 yaş arası 
zabitlər, nail olduqları təlim təcrübələri ilə, istənilən  
düşmən ordusu ilə qaydasız döyüşlərdə zəfər əldə 
etmək  həddinə qədər yetişmişlər. Onlar həqiqətən 
heyrətamiz gücə malikdirlər. Boy biçimləri, lazımi 
qaydalı bədən formaları, hiss, düşüncə, hərkət 
normativləri, qeyri-adi peşəkarlıqlardır. Atətən belə 
nadir güclü insan ekibini, yalnız Amerika filmlərində 
görmək mümkündür. Onlar... MKİ Qartallarıdır.

digər tərəfdə isə, düşmən erməni vəhşiliklərinə - 
ata-baba torpaqlarının  işğalına, deportasiyasına, 
soyqırımına məruz qalan  xalqın yoxsul həyatı...

Firon məmur təbəqəsi istənilən keyflə xalqa 
məxsus dövlət büdcəsini, müxtəlif variantlarla 
talayıb, zəpt edib, bu rəzalət paşa-paşa davam 
edir də. Elə qara düşmən erməni kimi. Ermənidən 
artıq çalıb, çapıb Azərbaycan xalqının maddi və 
mənəvi sərvətlərini, dövlət güc məmurları. Belə 
əxlaqsız məmurlar məsləkcə biri-birinə zəncirvari 
bağlıdırlar. Kişi məmurların arvadları (onlar xanım 
deyillər, dişi canavardırlar) barmaqlarında bir 
milyondan artıq zinət əşyaları gəzdirilər. Zarina 
misali...

Cahangir Hacıyevin Zarinası, qudası Eldar 
Mahmudovun güvənliyi sayəsində, Lon don gö-
bəyində yaratdığı keyflərinin toxunulmazlığındadır. 
Çünki, Azərbaycan xalqının dövlət büdcəsi 
hesabına, London mafiyasını da əlində oynadır. 
“Şahmat”ını istədiyi kimi fırladır. Eldar 
Mahmudovun Azərbaycan sahibkarlığını çökdürən 
2800 səs diski isə, yenə Avropa göbəyində hifz edilib 
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- Ağıllı ol. - dedi, - Üzə bilmirsənsə... sahildə 
fırlan.

Tofiq:
- Dərin sular sizlik deyil. Onun üçün qaydasız 

cəsur olmaq lazımdır.
 Əli: 
- Fuad Abbasov kimi.
Elçin ani tərəddüdə qapılaraq, sonra sanki pıçıltı ilə:
- O qardaşın qarşısında baş əyirəm. Lakin... mən 

olsaydım, bir az da irəli gedərdim.
- Mahir təəccüblə:
- Necə yəni?..
- Kələmdadaşı yox edərdim. – ani susaraq: - Bu 

nə demək, Azərbaycanın maraqlarını sovunan bir 
lideri...  erməni q-nə satmaq?!

- Sən necə mükəmməl qardaşsan, elə bilirdim, 
məni satmağa hazırsan?! – Mahir sağ əlini Elçinin 
kürəyinə şapıldatdı.

Elçin:
- Sən nə keyflənirsən, sənin atılan dırnağını o 

itlərə vermərəm. Zarafat qanmırsan?
Mahir üz-gözünü turşudub:
- Qardaş, kimə lağ edirsən et, ancaq bircə 

mahmudyana lağ etmə məni.

Qartallar təlim və iş proseslərində çox qorxulu 
– qəddar hiss olurur və bu aydında görünür. Lakin, 
əslində, çox məzəli və romantik dünyaları var.

- Ey... mahmudyan gəl bir az otur, tərin soyusun. 
– Elçin zəhərli dilini yenə meydana atdı. Heyətin 
uşaqları qapalı-açıq gülüşməyə başladılar. Bunu heç 
vecinə almasa da Mahir, məşqini davam etməsində 
olsa da, bütün fikri yoldaşlarının sirli-mənalı 
baxışlarında idi. Az sonra nəfəs almaq üçün ekibin 
liman qurduğu tərəfə yaxınlaşdı. Əlindəki hərb 
dəsmalı ilə üz-gözünün tərini silə-silə:

- Əclaf, - dedi, - bir də bu ifadəni işlətsən, təpənə 
bir kurşun sıxacam. – uşaqlar yenə gülüşməyə 
başladılar. O isə: - Ə, əclaf, mahmudyanın əmrlərinə 
ən çox boyun əyən sən idin ki. Marşurutunun biri də 
Rövnəq Abdullayev idi. 

Elçin müəmmalı baxışlarını ondan çəkmədən:
- Yalnız nööt lazım olanda.
Mahir ona mat-mat baxa, ağzını uşaq kim yana 

əyərək:
- Avronööt!.. – deyə, onun qabığa tərəfinə yüngül 

bir zərbə toxundurdu.
Elçin   eynilə ona ani diqqət edərək:
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- Bizim mətbuat rəisi Odlar  bütün ömrünü 
ona sərf etdi.  – Əli qeyri-ixtiyari dilləndi: - Aldığı 
zərbələri hesabına onu hər itdən-qurddan qorudu. - 
Karyera yolundakı çör-çopü təmizləmək üçün gücü 
yetmədiyindən artıq böyük savaşlara girdi və qazandı 
da. - ani susaraq: - Sonda isə...

Mahir tərəddüdlə:
- Onlar on il bir yerdə yanıblar...  Bu sevginin elə 

bir SƏSi var ki...
Mahir heyrətlə:
 - Odlar Atəş?..
Elçin kəsici bir tərzdə:
- Emin Bahar!
Tofiq böyük maraqla:
- Nigahlı?..
 - Sevgi... heç bir sərhəd tanımır, onun üçün 

dünyada qanunn da yoxdur!
Tofiq eyni hüzünlə:
- Heyf ki, aramızda yoxdur. Allah rəhmət etsin.
Bu zaman Elçin qəfil ona boylanıb sanki kəsici 

bir pıçıltı ilə:
- Sən nə çərənnəyirsən?..

- Elçin ehmalca ayağa qalxıb, Mahirin düz gözləri 
önündə dayandı. Uzun-uzadı baxıb:

- Bu dövlətin maksimum əldə olunan mühafizəsi, 
sənin və mənim kimi qartal oğulların hesabınadır. Bizi 
kimsə öz nəfsinə əyə bilməz. Əydirənlər və əyilənlər 
getdilər hesablarınca.

Əli:
- Mən  türk hərbində belə görmüşəm.
- Əli, sən də mükəmməl üzməyi bacarmırsan, 

dilini dinc qoy, yoxsa batarsan, bacarsam da, mənə 
problem yaratma. – ani susaraq, sonra: - Yaxşı, iyirmi 
dəqiqə də fiziki məşq edirik, sonra silah növlərinə... – 
Elçin sözünü bitirib az keçməmiş: - İlahi, - dedi, - bu 
gün önəmli saatım var.

Əli şirin bir təbəssümlə:
- Qız məsələsidir?.. – nədənsə birdən susaraq. Elə 

bil çox çətinliklə, sanki pıçıltı ilə: - Emin demişkən...
Elçin səksənmiş kimi, baxışlarını Əliyə sancıb uzun-

uzadı dinmədi. Bu zaman Tofiq ağır hüzünlü halda: 
- MKİ in İşığı idi... Cəsur, mətin, çox ləyaqətli... 

Onda bizdə olmayan bacarıq, üsyan vardı. Xalqının 
haqqını çəkinmədən müdafiə edən, ictimai-siyasi 
masa lideri. Fuad Abbasovda... onu görürəm. 
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mənzilləri məcburi qaçqın insanlar zəpt etmişlər. Əsil 
dözülməz ağır həyat qaçqın - səfil insanların qey-
ri-qanuni zəptlərindən sonra törədilməyə başlamışdır. 
O zamandan bəri də hər iki tərəf – mənzilləri zəpt ol-
unan yerli sakinlər və onların haqqlarını çalan kütləvi 
qaçqın insanlar arasında dərin münaqişələr səngimək 
bilmir. Dövlət güc məmurları isə, öz ata-baba yurd-
larından didərgin salınmış İrəvan yerli – qaçqın in-
sanların qanuni haklarını  - milyardlarla külli vəsaiti-
ni mənimsəyərək, iyirmi beş ildir boş vədlərlə onları 
yola verərək, oyunlarını davam etməkdədir. Zəpt olu-
nan torpaqlar isə... 

Məmur nəfsinin elə bir canavar gücü var ki... 
Zaman olacaq silinib cəhənnəm olacaqlar, axır ki... 

Üz-üzə cırmaqlanan iki tərəf – yerli və yerlinin 
haqlarını zəpt edən yersiz insan... saysız-hesabsız...

- Mən, oğul evləndirmək həddində idim. İstəyird-
im ki, gəlinimi yeni mənzilimə gətirim. Lakin, bir gün 
eşitdim ki, Ermənistan qaçqınları kütləvi tökülüşüb 
yeni binanın mənzillərinə soxulublar. Ağlım başım-
dan çıxdı. Başımı götürüb evimə qaçdım. Açarı dəy-
işdirmişdilər. İçəri keçə bilmədik. Və hər iki əlimi 

Yersiz gəldi... yerli qaç... 
Azərbaycanın  İrəvan və Qarabağ torpağlarında 

– 1988-ci illərdən Ermənistan tərəfindən törədilən 
dördüncü deportasiyası, ümumilikdə xalqın bütün 
həyatını iflic günə qoymaqda davam etməkdədir. Belə 
ki, erməni vandalizminin vəhşiliklərindən  başını 
götürüb qaçan bir milyondan artıq səfil insan ölkənin 
mərkəzi yerlərinə  tıxanıb qalmışlar. Müəyyən qismi 
isə kənd rayon bölgələrində məskunlaşmışlar. Ray-
on yerlərinə yerləşdirilmiş qaçqın insanların səsləri, 
demək olar ki, eşidilmir. Lakin,  Bakının mərkəzi yer-
lərində məskunlaşan insanların vəziyyətləri dözülməz 
olaraq qalmış. Yasamal rayonunun Kaktus və Nəsimi 
ərazilərində elə acınacaqlı insan həyatı hökm sürmək-
dədir ki... Natəmizlik, xarabalıq və viranəlik baş alıb 
gedir. Bu zonalarda dərd-kədər birtərəfli üstyan et-
məkdədir. Lakin digər tərəflərdə...

Bakının öncəki – yəni sovet dönəmində insan-
lar öz vəsaiti hesablarına yüksək mərtəbəli evlər 
tikdirmişlər. İnşaası tam bitmək üzrə olanda isə, bu 
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İndi o cahil oğul mənə düşmən kəsilib. Keçib o 
erməni qarışıq tayfanın tərəfinə. Mənə daha elə ca-
hil oğul lazım deyil, yalnız mənzilimi boşaldsınlar, 
vəssəlam. İt qanından haramları olsun, Bakıya köç 
edən gündən yerli camaatın bütün xoşbəxtliyini qara 
günə qoydular. Ölərdilər, amma xarabalarından çıx-
mayaydılar. Səfil köçüşləri ilə Bakı sakinlərinə böyük 
uğursuzluqlar gətirdilər.

- Mən müəlliməyəm.  ...li məktəbdə dərs dey-
irdim. O sürü gəldikdən sonra ixtisar adı ilə məni 
işimdən uzaqlaşdırdılar. İndi işsizəm. Allah onların 
bəlasını versin. Onlar bizlərdən deyillər, erməni 
kimi öfkəli, səninki sənin deyil, mənimdir, deyirlər. 
Görüm, lənətə gəlsinlər.

- Sən o səfilin saçından tutub çölə ata bilmirsən? 
– mənzili zəpt olunmuş digər qadın özünü ortaya atdı.

Qadın için-için hıçqıra:
- O erməni q-nin öhdəsindən gəlmək olar? Od 

parçası kimi dilli-dilavər oğlumu muma döndərib. Əl 
ağacı kimi, əlinin altında lal edib. Erməninin yanında 
başı aşağı qoyun kimi gedib, qoyun kimi də xarabası-
na dönür. Bütün kişilik ixtiyarı q-bə erməni tayfasının 

başıma çırpıb haray çəkdim. Bu günə qədər onları 
çıxara bilmirəm.

Hətta...  - ana tez-tez dərindən nəfəs almağa 
başladı. Çox çətin idi halı. O, kəkələyə: - Məni o 
yurdsuzlar xəstəliyə saldılar. Kasıb canıma dərman 
da ala bilmirəm. Yoldaşım pensiyaçı, oğlum isə... – 
yenə hər iki əlini başına çırpıb hönkürməyə başladı. 
Az sonra, ağır-ağır,  ürəyini köz edən kəlmələri da-
vam etməyə çalışdı: - Yeganə bir oğlum vardı, onu da 
aldılar əlimdən.

Digər yerli xanım təccüblə ona yaxınlaşaraq: 
- Necə yəni, - deyə ondan soruşdu.
Dərin-dərin ağır nəfəs alan qadın:
- Biz nəsilliklə yerli- bakılı camaatıyıq. İçəri 

səhərdə yurdumuz var. Mənzilimiz zəpt olunan-
da bu işləri yoluna qoymaq üçün nişanlı oğlum o 
mundar səfil ailə ilə danışıqlar aparırdı ki, çıxsın-
lar mənzilimizdən. Öğlum mənzilimizi geri almaq-
da çox odlu-alovlu idi. Lakin bir gün görürəm ki, o 
çox sakitləşib. Sən demə, o əclaf qaçqın ailənin qızı 
özünü ona soxuşdurmaqla məşğulmuş. “Nə bişirdim, 
nə yapdım, hazırca kökə tapdım.”
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yaşayırlar. İyirmi - beş ildir ki, iyirmi-beş min dəfə 
dövlər məmurlarına müraciət və ərizələr yazıb 
göndərmişəm. Heç maraqlanan da yoxdur. Görüm, o 
qaçqınların gəldikləri gün daş yağaydı başlarına ki, 
yerimizə qədər gəlib çatmayaydılar. Nə əclaf sifət sa-
hibidirlər ki,erməni kökləri kimi, bizim bu yerlərim-
izi də zəpt ediblər. Həyasızlığa bir bax, özlərinə haq 
da qazandırırlar. Şeytan-iblis yazılarına lənət olsun.

- Kol-kosda yatıb duran tərəkəmələr.
- Dövlətin verdikləri imtiyazlardan, heç bilirsiz 

özlərinə necə yer ediblər?! Padoşsifətlər... – balaca, 
sarışın qız dah güclü səslə üsyan etdi. – Göbək-
bağlayanlar qazandıqları zəhirmarlarla məmurları 
susdurmağın, ələ almağın feylidirlər. 

Çöldə, yerli sakinlərin haqları uğruna amansız bir 
savaş-mübarizə gedirdisə, nazirliyin binasının sərin 
foyesində isə, çox acı bir sakitlik hökm sürürdü.

Qaçqınkomun əməkdaşı Elşən Əliyev:
- İnşallah hər şeyi dövlətimiz həll edəcək. İy-

irmi-beş ildir ki, çox fövqəladə lahiyələr həyata 
keçirir. Onlara da növbə çatacaq. Mən fəxr edirəm!

əlindədir. Yüyənini elə bərk tutublar ki?! Çətin ki, bir 
də əvvəlki kimi azad - kişi ola. Ermənidən qurtulmaq 
müşkül məsələdir. Q-bə erməni anası neynirsə, gədə 
yapışıb qalıb q-sinin götündən. Boşasa da, it qədər 
gözümdə deyil. Bütün əqrəba, el-camaat içində rüs-
vay olmuşuq.

- Hecə boşayar? Erməni tayfası öldürər gədəni.
- Hə, yarımamışın norkaman ölmüş qardaşları var.
- Uşaqları var?
- Hə, iki bic erməni törədiblər. Sifətlərinə baxan-

da, adamı xof bürüyür.
- Sən necə də şanssız – bədbəxt bir anasan. Bi-

zim mənzil dərdimiz varsa, səninki isə... Əl çəkmə 
haqqından. 

- Yox, elə oğul mənə lazım deyil.
- O nankoru demirəm. Mənzilindən əl çəkmə!
Yerli caamat getdikcə daha da coşub daşmaqda 

idi. Müdrik yaşlı kişi, o qədər əsəbi idi ki, üz-gözü 
köz kimi yanırdı. Əlində tutduğu əsa elə titrəyirdi ki...

- Evimin inşaası üçün bir ətək pul vermişəm. 
Gecə-gündüz köhnə ata-bab yurdumda gözləmişəm 
ki, ailəmlə birabər yeni mənzilimdə rahat həyat 
yaşayım. Lakin indi gör kimlər evimdə gen-bol 
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Tanrıya əl açdım... 
Məbədimi yıxdılar, 
ayaqları altına aldılar, 
əzib keçdilər.
Daha betərini etdilər... 
Desəm öldürərlər... 
Deməsəm ölləm.

Hanı haqqı tanıyan?
Varmı yer üzündə
belə bir möcüzə?
Hanı, məni əzdikləri zaman...
 Tutub əlimdən qaldıran, 
dağ kimi arxamda duran?!  
İnandığımın mənə etdiklərini... 
desəm öldürərlər,
deməsəm ölləm!

Sən gələndə dağlarım al lalələr açırdı... 
Bu, mənim sənlə bayramım idi. 
Eli bəzərdim tək sənin üçün. 

Gəncə...
Gəncə gözəldir. Sovet dönəmindən fərqli xeyli 

inkişaf etmişdir. Küçələri, yaşıl xiyabanları elə bil 
cənnətin vərəqlənən səhifələridir. İnsanları mehriban, 
sadə, ruhoxşayandır. Lakin...

Gəncənin ağlayan tərəfləri var...
İnsanları gülərüz görünsə də, içlərindəki sonsuz 

kədər, daha nələr... aydın hiss olunur. Onların dərin 
və mənalı, kövrək baxışlarında, sanki körpə kimi 
dil açmaqda olan sirli, qərib hekayətlər var. Bu dil o 
qədər ağır ki, hər bir kəlməsi qana batmış. Danışmırdı 
Gəncə... ona görə ki, sözlərinin lalə rənglərini görən, 
duyan olar. Və buna görə yenidən carmıxa çəkilər.  

Baharını bağrına basmışdı Gəncə... Və 
içindəkiləri xəfif-xəfif ona izhar edirdi:

Haq sözümü deyimmi sənə qız...
Desəm öldürərlər,
Deməsəm ölləm!
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Sən məni yanan, 
danışan, yazan... 
heç olmasa, 
bircə damla... 
o Nizami ol.
Axı...
Onun  Günəşdən qopardığı 
O İŞIĞ... səndə.

Heç bir dövlət məmuru ideal deyil. Bu, qeyri-
mümkündür. Həm psixoloji, həm də praktiki 
nöqteyindən. Lakin, dövlətin başçısı məmurunu hər 
bir halda müdafiə edir.

Hər bir dövlət məmuru – nazirlər və ikinci, 
növbətinci kürsü tutanlar, özlərinə elə bir sərvət 
toplayıblar ki... Bu gerçəkləri, hətta prezidentin özü 
də etiraf edir. Onlar dəbdəbəli saraylar, dünyəvi 
biznes – bank yatırımları yaradıblar. Övladlarına, 
nəvə-nəticələrinə qədər büdcə mal-mülk qurublar. 
Dünyanın istənilən cənnət bölgələrində yüksək 
konfortlu təminatları var. Bu sülalənin kövrək hiss-
duyğuları yoxdur. Onların hər birinin dişi səqvət – dah 

Obaları bu şərəfinə 
ayağına tökərdim. 
Bərabər bayram edərdik. 
Bu sevgimi deyəndə öldürməzdilər, 
deməyəndə ölməzdim.
Amma bu gəlişinin səbəbi
 acı dərdimin yüküdür. 
Çox ağırdır, 
desəm... öldürərlər, 
deməsəm ölləm. 
Günəşimin İŞIĞını
 yarasalar tutubdur... 
İstisi kəsilib, 
ümidlərimi şaxta vurubdur. 
Hələ bilsən, mənə nələr olubdur... 
desəm öldürərlər, 
deməsəm ölləm.

Gəl... hərdən...  
haqqıma sirdaş ol, 
həyan ol... 
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... şirkətinin mühafizəçisi:
- Mənə kömək lazımdır. Arvadımdan böşanmışam. 

Bir qızım var. Qanuna görə, ev yarı bölünməlidir. 
Lakin, arvad başıma oyun açır, peysəri ilə.

- O nə deməkdir?
- Aşnası ilə. Elə ona görə də boşanıram. Mənim 

adımda, başqası ilə kefdə-damağdadır. Məni saymır. 
Deyir, sən kişi deyilsən.

- Problem nədir, boşan, dincəl o ləçərdən.
- Boşanıram, lakin əmlak bölgüsündə arxasındakı 

adamı onu müdafiə edir. Mənə də heç nə düşmür. 
Bilmirəm neyləyim.

- Vicdanlı bir vəkil tutun.
- Pulum yoxdur. – ani susaraq, əsəbi halda – Oğraş 

məmurlar bizi pis günə qoyub. Gəncə hadisələri kimi. 
Hamı oğraşın dal ayağıdır. Namussuzlar. Xalqın hər 
şeyinə göz dikirlər.

- Gəncənin sizin məsələyə nə aidiyyatı?..
- Mən o tərəflərdənəm. Bir gəlin olub. Yelmar 

Vəliyevin qəbuluna gedib iş xahiş edib. Təhsili 
müəlliməlikdir. Yelmar  binamus, baxıb görüb ki, bu 
gəlin ay parçasıdır. Və ona belə bir təklif edib:

güclü rəyasət əldə etmək qanına batıb. Onlar üçün... 
Azərbaycan – Güney Azərbaycan, Borçalı, Rəvan, 
Dərbənd və Qarabağ adlı – işğal, deportasiya, 
soyqırım tarixi yoxdur. 

Azərbaycanın varlı-zəngin təbəqəsinin bütün 
ağlasığmaz var-dövlətləri  xalqdan çaldıqlarıdır. 
Onlar millətin sərvətini zəpt etmək üçün xüsusi 
variantları mükəmməl bilirlər. Əgər, bir dövlətdə 
rüşvət və korrupsiya qarşısı alınmazdırsa, haqq-hüquq 
tanınmırsa, çalışmırsa, o məmləkətdə nə ləyaqətdən, 
nə də insanlıqdan danışmaq olmaz.

Mirzə Fətəli Axundovun “Kəmalüddə məktub
ları...”  necə də aktualdır Azərbaycan xalqının 
güzaranı səhifələrində. Məhəmməd Füzuliyə daha 
çox qəni-qəni rəhmət düşür: “Tale zəbun, gün 
qara!”

Yerli icra başçılarından tutmuş, bələdiyyə 
sədrlərinə kimi, hər biri yalnız şəxsi ambisiyaları 
peşindədirlər. Onların bəziləri- zamanında qeyrət 
papaqları olanları aşıkarcasına etiraf edirlər: 

“Yekə pullar ceyhanlahiyələr yekə məmurların 
zəptindədir. Bizdə xırdaxuruşlardır.”
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diqqət edək. Əslində, bu, bütün xalqın qəzəbli 
üsyanıdır. Çünki, hökumət kəlməsi rejim sözü ilə 
ifadə olunanda, demək, xalq ömürboyu keçirdiyi səfil 
həyatından artıq cana doymuşdur. Məgər bu, gerçək 
deyil?

Dövlətin nüfuzlu bir qurumunda işlə əlaqədar 
masa yürütümündə gənclərdən biri dedi:

- Sevinc Osmanqızı dövlətimizə qarşı, erməninin 
maliyyəsi ilə çalışır.

- Bu, ola bilməz! Çünki, o cəsur jurnalist elə 
bir atanın ideal vətənpərvər tərbiyəsi ilə yetişib ki, 
izahına heç bir ehtiyac yoxdur.

Çox qəribədir... Xeyli müddət yenə o gənclə 
qarşılaşanda dedi:

- Siz gəncliyə ideal dəstəy verirsiz, biz əminik ki, 
rəhbər missiyanızda da biz gəncləri dəstəkləyəcəksiz. 
Çünki, bu gün biz gəncləri dövlətin səlahiyyət 
məmurları irəli getməyə qoymurlar. Yalnız öz qohum-
əqrabasını, eyni zamanda maddi maraqlarını üstün 
tuturlar.

Dövlət yönlü qəzet rəhbərlərinin baş redaktorları 
və heyətləri, Azərbaycan xalqının ömür boyu 

- Mənimlə olsan, sənin üçün hər şey edərəm.
- Gəncədə törənən  ictimai-siyasi detalllar daha 

güclü səbəblərdir.
- Görünməyən tərəflərdə isə belə çirkin, əxlaqsız 

təkliflərdir.
-  ...
- Yunis Səfərov həqiqətən öz xalqının qeyrətini 

çəkən qəhrəmandır. Təəssüflər olsun ki, çirkin, əyyaş  
məmur psixologiyası bu şəffav həqiqəti həzm etmək 
iqtidarında deyil. Lakin zaman gələcək, həqiqət öz 
yerini tutacaq. Mən buna inanıram.

- Əlbəttə, məhv edilən, susdurular hər bir 
həqiqətin zamanı gələcək. O zaman dar ağacları 
kimlər üçün qurulacaq, dəqiq bilmirəm. Lakin, Yunus 
Səfərov... Tanrıya sədaqətdə çox dəyanətlidir. Haqq 
yolu açıq olsun!

Azərbaycanın mətbuat buynuzluları belə 
düşünürlər ki, daxildə ictimai-siyasi sabitliyi 
pozmaqdan ötrü, yerli qruplaşmalar xarici qüvvələrin 
diqtəsi ilə fəaliyyət göstyərirlər. Bu, həqiqətmi? 

Gəlin, son zamanlar daxildə və xaricdə yürüş edən 
azərbaycanlıların  gündəmi zəpt edən məqsədlərinə 
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Mətbuat elə bir varlığdır ki, əxlaqı normal olmayan 
istənilən dövlətin mənfur gedişatını dəyişmək gücünə 
qadirdir.

Türkiyə mətbuat və ABŞ erməni lobbisi hər 
gün eyni  məkri sovurmaqdadır:

Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya ifrat 
dərəcədə artdıqca, qarşısının alınması mümkün 
olmadıqca, Qarabağ daha da unudulur.

Bu səhnələr hansı dövlət məmurunun 
vecinədir? 

Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra, 
səlahiyyət edimad olunan neçə güc nazir dövlətin 
büdcəsindən milyardlarla vəsait oğurlayıb. Saxta 
təyinatlarla xariclərə daşınaraq, özəlləşdirilib, silinib?! 

Maddiyyət olmayan yerdə hüriyyətdən 
danışmaq boş cəfəngiyyatdır. Hər bir xalqın rifahı-
xöşbəxtliyi onun haqqı olan maddiyyətindədir. 
Əgər, Azərbaycanda ictimai-siyasi əsayiş sabitdirsə, 
onun maddi tərəfi hanı? Yalnız,  madiyyət üzərində 
köklənən azad həyat xoşbəxtdir. Bu, Azərbaycanda 
var? Bu hikməti vicdanı kor mətbuat zurnaçıları dərk 
edə bilməz! Boş-boşuna yaltaqlıqla özlərini daha da 
qadınlaşdırmasınlar. 

yaşadıqları səfil həyat səhnələri qarşısında vicdan 
deyilən bir hissi yanmırlar? Əlbəttə, yox! Çünki, 
yanğını hiss etsəydilər, görərdilər ki, Azərbaycan xalqı 
sovet dönəmində pul adlı mövcudiyyəti tanıyırdı. 
Müstəqil olandan sonra, onun nə olduğunu anlamırlar. 
Çünki, Azərbaycanın canını 70 il rus imperiyası yedi, 
taladı. O zaman, heç olmasa, küllü miqdarda iş yerləri 
– fabrik-zavodlar fəaliyyət göstərirdi. Və Azərbaycan 
xalqı öz əməyinin haqqına nisbətən də olsa nail 
ola bilirdi. Nizam-intizam pozulanda isə, Bakı MK 
laqeyd qalanda Moskva rəsmisinə müraciət edilirdi. 
Haqq da öz yerini tapırdı.  

Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra, 
hansı dövlət məmuru xalqı səfalətdən çıxarır ki? 
İyirmi-beş ildən artıq bir zamandır ki, bütün 
nazirliklərin qəbul qapıları qarşısında xalq arı 
kimi qaynaşır. Onların qalaq-qalaq yığılmış ağır 
problemləri niyə həll edilmir?

Ermənistan  mətbuat kəşfiyyatı peşəkar fəaliyyətləri 
ilə hər gün masa dəmlədirlər ki, öz xalqına belə düşmən 
kimi yanaşan Azərbaycan dövləti Qarabağdan söz belə 
edə bilməz. Heç haqqı da yoxdur.  
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vücdanı kordur. Beləsinə canlı həqiqəti qandırmaq 
qeyri-mümkündür. Lakin, dünya ictimaiyyəti, siyasəti 
və mətbuatı gürür! 

Dünya mətbuatında üç yol var:
Yaltaqlığ...
Qorxaqlıq...
Cəsurluq...
Bu üç aynada, hər bir fərd özünəməxsusluğunu 

görür.
Qaldı, Azərbaycan xozeyn mətbuatçılarına...  

Aləm  bilir ki, savaşçı qorxu bilmir. Sadəcə, ad 
şəkilmir, çünki, köpək kimi hürürlər. Hər halda... söz 
öz sahibini tapır.

Saxtakar, boşboğaz mətbuatçılar ... çərpələngi, 
özü kimilər üçün uçursunlar. Onları, cəsurlar, hamam 
suyundan başqa bir şey sanmır. Əsil cəsarətli söz 
qılıncı olan...  dağ çeşməsidir. Qarşısıalınmaz! Və...

Hər bir səlahiyyət məmuru öz davranışlarında 
hökumətin simasının nəyə qadir olduğunu göstərir.

Qadın dəyişkən ruhludur. Zəifliyi də budur. 
Kişinin isə bir siması olur. Kişi olan kəs, intim 
münasibətilə deyil, (o yanaşma heyvanlarda da 
var) xalqına, torpağına sədaqətilə - uğrunda qatı 
mübarizliyi, qanlı savaşları ilə seçilir.Lakin, elə 
xanımlar var ki, milyonlarla “kişi” onun atılan bir 
dırnağına dəyməz. O, millətinin, dövlətinin daha 
mükəmməl fədaisidir.  

Xalqın səsi o zaman çıxır ki, o səfil həyata 
şökmüşdür. Bu səs dözülməzliyi ilə bağıranda isə, 
artıq yanğını fırtınaya çevrilir. Fırtına qalxanda 
isə, mütləq “rejm taxt”ın, çöküntüsü başlayır.

Azərbaycan xalqının necə iflic gündə olduğu 
görünmür?

Haqqını tələb edən Azərbaycan xalqı - şəhid 
ailələri, Qarabağ veteranları, sosial durumları heç 
vəziyyətə çökən, işsizlik dərdindən yerli və ya öz 
yurd-yuvalarından deportasiya edilmiş məcbiri 
köçkün, qaçqın olan milyonlarla insan dövlət məmur 
qapılarında təzyiqlərə məruz qalır, təhqir olunur, 
əzilir, alçaldılır. Bu - ürək parçalayan canlı, gündəlik 
kadrları Azərbaycan mətbuatı görmür? Görmürsə, 
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Əli həmən:
- Oldu, cənab polkovnik!
Artıq xeyli vaxt keçmişdi. Təlim üçün 

quraşdırılmış qərargah cadrlara yığılmış komanda 
yeməklərinin dəmində idilər. Onlardan birində qəribə,  
o qədər də keyf açmayan söz-söhbət qızışmışdı. 
Və belə hallar tez-tez baş verirdi. Bu müzakirənin 
qarşısında, istənilən hərbi güc də dayana bilmirdi. 
Çünki, hər zaman MKİ peşəkar  və sədaqətli zabit 
yetişdirə bilmirdi. Yetişdirilənlər isə... 

Tofiq:
- Mahir, mən səni başa düşürəm, qardaş. Amma... 

mənası yoxdur. Onun...
- Kəs səsini! – Elçinin qəzəbli hökmü masada 

barıt kimi partladı. Və bu səsə Məhəmməd  diksinərək, 
onlara boylandı. Tərs-tərs diqqət edərək:

- Eyy... - dedi, - siz düşmən qarşısında deyilsiz!
Hamı bir anlığa səsini içinə çəkdi. Sonra Elçin 

sərt üzünü Mahirə tutaraq, kəsici bir şəkildə:
- Bir daha... bir daha... Eminin adını dilinə alma. 

Qandın? O... – Elçin sözünün ardını deyə bilmədi. 
Boğazına tıxanmış qəhər onu boğduğundan, gəngin 
bir halda ayağa qalxdı. Və çölə çıxmaq istədikdə, 
Məhəmmədin yenə qəzəbli səsi eşidildi:

- Otur yerinə!

MKİ...
Təlim meydanı...
Qartallar yenə tozu dumana qatmışdılar. Onları 

hərbi həkim idarə edirdi. Çünki, bu təlim hisslərin 
deyil, ağlın və gücün birliyinin təntənəsi idi. Xüsusi 
həblər qəbul etmiş bu qeyri-adi cəsurlar üçün, yalnız 
Azərbaycan adlı bir and alovlanırdı. Onlara kənardan 
diqqət edənə elə gəlir ki, bu yüz nəfər dəmir insanla, 
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün torpaqlarını - 
fars, rus, gürcü və erməni caynaqlarından qoparmaq 
olar. Onlar – Qartallar... çox cazibədardırlar, 
olduqca çox. Onların hər biri xüsusi seçimliyi ilə 
dəyərləndirilmişdir. Onları canlı müşahidə edən hər 
bir subyekt, TÜRK MKİ düşünər. Əslində isə onlar...  
TÜRK əsilli Azərbaycan  Qartallarıdır.

- Eyy, Əli... – Məhəmmədin yenə zəhmi yeri-
göyü titrətdi. 

Xeyli ondan uzaqda olan Əli, sanki diksinmiş 
halda:

- Eşidirəm sizi, cənab polkovnik!
Məhəmməd hərb çalması ilə onları haylayıb:
- Nahara...
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Əlbəttə, hamının başı qarışsa da, amma Elçinin 
ürəyini həyatın heç bir rəngi-səfası ovutmurdu. O, 
MKİ sıralarına Eminlə bərabər gəlmiş,  ağır təlim  
alovlarından yana-yana keçərək yetişmişlər. Onlar hər 
ikisi də eyni yüksək titullara nail olmuşlar.  Lakin...

Eminin MTN reket təsirinə düşməsi...  Bu, 
indiyə qədər onun və Qartal ekibi - elə hamı üçün 
sirr olaraq  qalırdı. Eminin yoxluğu 20...  - ci ildən 
hiss olunmaqdadır. Hər zaman da yeri görünür və bu, 
Elçinin, bütün komandanlığı qarışıq bağrını köz edir. 

- Süleyman gözləri yol çəkirmiş kimi:
- Əgər, Eminin MTN reketçiliyi... gerçəkdirsə... 

hamı kimi qanun qarşısında cavabdeh olardı. – ani 
susaraq, sonra: - Amma... yoxa çıxması...  bu nə 
deməkdir?

Tofiq Elçinə diqqət edib tərəddüdlə:
- Eldar Mahmudovun çirkin əməliyyatları zamanı 

o, ABŞ da xidmət edirdi. – Bəlkə də... o disklərin 
mühavizəsi... 

- Elçin yenə əsəbi halda:
- Milyard Emin ola... bu xəyanətin təsirinə düşə 

bilər. Lakin, mənim tanıdığım Emin... qətiyyən!
- Əli məyus halda?
- Əlbəttə, həyatda o qədər saysız-hesabsız eminlər 

Əlbəttə, Elçin əmrə tabe oldu. İçini yandıran 
tüstü-dumanı pöhrəsində yerinə qayıdıb, özünü 
zərblə stula yıxdı. Lakin sakit də durmadı. Üzünü 
yenə Töfiqə tutub, dişlərini biri-birinə sıxaraq:

- Emin... sağdı! – dedi.
Mahir düşdüyü ağır  vəziyyətdən güclə 

qurtularaq,dərindən köks ötürüb, ehmalca:
- Elci, - dedi, - qardaş, biz hamımız əla bilirik ki, 

sən Eminə qardaşdan da daha yaxın, əziz olmusan. 
Onun yoxluğu ilə barışmaq istəmirsən. – Mənim 
də ürəyim deyir ki, o yaramaz, əclaf - kədərli 
gülümsünüb, dolmuş gözlərini yana qaçıraraq, dinə 
bilmədi, lakin elə bil çox çətinliklə: - sağdır. İnanıram 
ki, bizim üçün o möcüzə... olacaq.

Elçin dinmədi. Əli sakitcə ayağa qalxıb 
tərəddüdlə:

- Mən... yeməyimi bitirdim.
- Nə yeməyini? – Mahir ona boylandı. Əli isə 

dinmədi. – Otur yeməyini ye. Yoxsa... bizi də töhmətə 
soxacaqsan.

Elçın başının işarəsi ilə küskün Əliyə otur dedi. 
Bu zamn elə bil qəfil sevinən Əli yumşaq bir tonla , 
türklərsayağı:

- Əmr edərsiz, komutanım!- dedi.
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Nardaran...
İLAHİ...
7...
7-ci əsrdən... 
Bir möcüzə vəhy etdin 
yerin üzünə... 
Bu sehirli bir İŞIĞdı... 
Muhammed! 
Seçdin də Resulu... 
möcüzəsi... 
vəhşi ormanları, 
xarabalıqları füsunkar gülüstana – 
cənnətə çevirdi. 
Hər cahili kamil insan yetişdirdi:
Əşədü-ənlə ilahə - illillah, 
Əşədü ənla - Muhammedin Rəsulillah.

İnsanlar sənə əl açdı... 
haqqın yoluna addımın atıb, 
əxlaqı, şəfqəti, özünü tapdı –
 Anladı ki, sən demə,
 o, insanmış?!

var ki... hamısı da bir qar qəpiklik. Hərdən onun 
oxşarına rast oluruq. İsmcə də. Lakin, MKİ Emini... 
O, tək gücünə... Azərbaycandır! – Süleymana diqqət 
edib, kövrəkcə:- Mən belə düşünürəm, indi də.

Nadir həmişəki kəsici tərzi ilə:
- Bəlkə, ABŞ ermənisinə ilişib səsin çıxarmır. 

Üzə çıxmağa xəcalət çəkir. Axı, o, bizim idealımız 
idi.

Əli ona tərs-tərs baxıb:
- Erməni q-si ilə evlənib, səssiz yaşamaqdansa... 

elə ölməsi yaxşıdır. 
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böhtanında qoru da. 
Gözəl olduğun qədər!
Gör sevənlərini... 
gör nə qədərdir?! 
Dolu-dolu inamları, 
diləyləri, şəfqətləri – 
əlləri Sənə qədərdir. 
Səni sevməyləri... 
İblis, Şeytan  üçün 
böyük günahmı? 
Sənə tapınanları... 
iblis və şeytan zülmi-sitəmlə 
zülmətlərə qərq edir.
Yer üzündə, camilər dağıdılır, 
yalnız müsəlmanlar 
qətlə yetrilir?! 
Səni sevmək... bir cinayətmi, İlahi?

Çək-götür,
 zalimin caynaqlarından 
sənə əl açanları...
Çək götür, 
yalvarıram Sənə İlahi! 
Səni sevənləri,

Qurduğu daşları – 
bütün bütləri dağıtdı, 
yerində tək olan
Sənin evini yaratdı. 
Hər zaman səcdənə əl açdı buradan-
Məhkkə evindən. 

Əsrlər yavaş-yavaş gəlib də keçdi... 
Bu zamana yetişdi.
Amma... 
zaman keçdikcə, səni danışan, 
vəsf edən saysız-hesabsız haqq insanı 
çarmıxa çəkildi,
 zindanlara atıldı... 
Niyə İlahi? 
Məgər, şərin böhtanı Səndən güclümü?

Sənin Üzünü görmürəm. 
Məndən Gözəlsən?
Olda... 
amma yetər ki,
 Səni sevəni, sədaqətlini –
 haqqın yolunuda yol gedənləri 
zalimin şərindən, 
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- Şeyin adı yoxdu?
- Ara nə bilim, yadımdan çıxdı o zibil... -  

Qarabağ veteranı kəkələməyə başladı: - Nə... nə 
bilim... unutdum.

- .. yevin.  – təqaüddə olan hərbçi, birdən dilləndi.
- Əyə, baş qoyublar ki... az qala unutmuşdum.
- Enni gövdəli, yaşlı qadın:
- Bizə elə maqnit yeridirlər ki, az qala adımızı 

belə unuduruq. Ona görə pasportunuzu özünüzlə 
gəzdirin. Soruşanda, götürün cibinizdən, vərəqləyib 
deyin. – kinayə ilə gülümsünüb üzünü yana çevirdi.

Podpolkovnik ... otağından çölə çıxmağa belə 
ehtiyat edirdi. Çünki, hamı üstünə tökülüşürürdü... 
bağ elə, bostan belə. Elə bil, hazırkı problemlərin 
səbəbkarı o idi.

Hər hansı bir ölkədə müharibə olanda, onun 
əzabını, yalnız aşağı məmur təbəqəsi çəkməli olur. 
Çünki, yuxarı başda oturanlar yaralı-paralı insanlarla 
çox az ünsiyyətdə olurlar. Heç qəbula da düşmürlər. 
İkinci, ya növbətincilər qəbul edirlər. Problemli 
insanları boşu-boşuna dinləyərək, şirin-şirin yola 
verib başdan edirlər. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin 
məmur psixologiyasında kök salmış bir laqeydlik  
fəlsəfəsi idi: “Nəzərə alınacaq”. 

Sənə hər zaman əl açan,
haqq yolunda yol gedənləri qoru,
hər zaman  qoru, İlahi! 
Sənin mürəkkəbinlə  yazan...
İŞIĞ müəllifi də.

HƏRB...
Əgər güclü ordu varsa, güclü silah komplektləri 

varsa, güclü komandanlıq varsa, niyə torpaqlar 
uğrunda müharibəyə əmr verilmir?

Hərbə aid hər hansı bir fərd ictimaiyyət qarşısında 
çıxış edəndə, insan qeyri-ixtiyari hirslənməyə 
başlayır. Texnikamız belə, hərb gücümüz elə... Biz 
bu lətifələri gör neçə ildir eşidirik?! Əlbəttə, hər bir 
subyek öz maraqlarına söykənir. Yoxsa, nə vecinə? 
Qarabağ elə, hərb belə... Hər kim nə böyük yalan 
danışır, elə o boyda da davamiyyətlə alçalır. 

Zapitlər evi... 
- Kimin qəbuludur?
- O şeyin... Nədiye o?.. 
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Sabahdan susub onları dinləyən Azər:
- Mən hər zaman demişəm: erməni məkrinə 

yalnız savaşla qalib gəlmək mümkündür.Saysız-
hesabsız qurbanlar hesabına itirilən torpaqlar boş sülh 
cəfəngiyyatlarla geri alına bilməz. Bu diplomatiya, 
sadəcə biznes xarakterlidir. Yalnız “kişilər” üçün 
sərfəlidir.

Odlar:
- İsrail Fələstinin torpaqlarını 60 ildən artıqdır 

ki, zəpt edib. Qüdsü şeytan Tramp paytaxt etdi. 
Dünya gücləri qarşısını ala bilmədilər. Azərbaycanın 
bu mənada taleyi?.. Azərbaycanın ordu paradı nə 
məqsədlə pakistanlarda keçrilir? Dövlət nə zaman 
Qarabağ uğrunda savaşa girərək, zəfər paradını 
Qarabağ oylaqlarında yaradacaq?

Polkovnik ... boynunu qaşıyaraq:
- Bax, bu suala cavab verə bilməyəcəm. Onu 

yuxarılardan soruş.
- Rasim Babayev, necə...  cavab verə bilər?
Azər mənalı gülümsünüb:
-  Lələtəpənin tarixinin necə yazılışından sonra... 
- Nə? – deyə Odlar ondan əl çəkmədi.
- Sən başdan ayağa xətasan. Belə suallar vermə.
- Rasim Babayev döyüşüb orada?

Lakin, igirmi beş ildir ki, dövlətin hər bir sahəsində 
olduğu kimi, hərb səhifələri də cild-cild  ağır yüklü 
problemlərdən aşıb - daşırdı. Bu, həllolunmaz davam 
edirdi.

- Komandir necəsiz?
- Görmürsən?
- İlahi, torpaqlar alınsaydı... - Odlar ani susaraq,  

tərəddüdlə: -  yəqinki, problemlər azalardı?!
- Belə baxıram, o bizə nəsib olmayacaq.

- Çünki...  - peşəkar hərbiçi ciyəri yanırmış kimi, 
sağ tərəfindəki dolçadan sətəkana su töküb içərək, 
dərindən nəfəs alıb, sözünə davam etdi: - Hərbin 
bir qanunu var: haqqını... did, parçala geri al!- 
kinayəli gülümsünərək: - Sevdiyin ilə sənin aranda, 
əgər maneə varsa... əlbəttə qazanmaq uğrunda  
savaşmalısan.

- Qarşılığlı?
- Koneçna!
Odlar düşüncəli halda: 
- Sən filosovsanmış, mənim də xəbərim yox. – 

ani susaraq: - Demək millət və torpaq  sevdası, savaş 
üçün yeganə çıxışdır.

- Sovreşenna verna!
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dindirilmir. Hər şey rəhbərliyin tapşırığı idi. Sona 
Vəliyeva məhkəməyə çağrılsın. Səkkiz yüz səksən 
dörd min manat pul alıb. Pulu ona vermişəm. 
Bu barədə onun istintaqda ifadəsi var. – deyə 
Möhbaliyev bildirib.

MKİ MX...
... Nazirliyin hər bir əməkdaşı bu, hələ dərinliyi 

yetərincə açılmayan olay qarşısında mat qalmışlar. 
Səkkizyüz min manat... Bu, elə-belə rəqəm deyil. 

- Bu material mənlik deyil. – Arif  manitorundakı 
başqa qovluğu açmağa başladı.

Rənimə xanım uzun-uzadı ona diqqət edərək, 
gizli bir əsəb qarışıq:

- Arif, mənə bax, bu işin peşəkarı, elə sənsən. 
Boynundan atma.

Arif gözlərini ona zilləyib, sakit bir tonda:
- Dedim ki, mənnik deyil.
- Qorxursan? – Rəhimə xanım kinayəqarışıq 

ondan soruşdu.
- Yoox. Sadəcə işim çoxdur. 
Rəhimə xanım ondan əl çəkmədi.
- Arif, biz, əsasən sən, bundan daha ağır 

materiallar çözmüşük.

-  ...
- Döyüşən yaralı, paralı-əlil olar.
- Maqsud müəllim kimi.
Odlar təəccüblə:
- Eyy... Sizlər nə gizlədirsiz məndən?

İyunun 19-u 2019-cu il...
Bakı Ağır Cinayətlər məhkəməsində Azər 

Paşayevin sədirliyi ilə KMCdə beşyüz altımış dörd 
min manatın mənimsənilməsi ilə bağlı  növbəti 
proses keçirilib. Bu işdə ölkə prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun 
xanımı Sona Vəliyevanın da adı keçib. O Kaspi 
Liseyinin təsisçisidir. Təqsirləndirilən şəxslər Tural 
Məmmədov və Fərahim Möhbaliyevdir. Onlara 
qarşı cinayət məcəlləsinin 179.4 - xüsusilə külli 
miqdarda ziyanvurmaqla mənimsəmə maddəsilə 
ittiham irəli sürülüb. 

Möhbaliyev, Sona Vəliyevanın məhkəmədə 
şahid kimi dindirilməsi  barədə vəsadət qaldırıb: 
Niyə məni bu cinayətə vadar edən şəxslər 
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- 179.4... ün hekayəti...
Şəhla xanım heyrətlə:
- Bu, inanılmazdır. 
Arif:
- Niyə?
Rəhimə xanım:
- Bu hökumətdə belə sürprizlər indi adi hala 

çevrilib.
- Qanunun gücü yetəcək?
- Hansına yetdi ki?
- Baynəlxalq bank, MTN... Vergilər...  Qaçqın və 

köçkün və ilaxır... 
Arif:
- Mən bir həqiqəti başa düşə bilmirəm ki, niyə 

görə SOCARın on milyard borcu var?!
Şəhla xanım:
- “Vışka”nın və Rövnəq Abdullayevin  şəxsi 

xərclərinə görə...
- Əlbəttə o, tək deyil ki?!
- Mən başa düşmürəm ki, müharibə ölkəsi olan 

bir hökumət üçün idmançılıq törətməsi, nə deməkdir. 
Milyardlarla pul sovrulur... lotuların ciblərinə. Dövlət 
büdcəsinin, müxtəlif variantlar vasitəsilə silinən 
güclü vəsaitləri hesabına  dünyəvi biznes qurublar.

Arif sirli baxışlarını Rəhimə xanıma boylandırıb, 
ehmalca köks ötürdü, sonra, sanki pıçıltı ilə:

- Sən haqlısan, lakin... – ani tərəddüdə qapılaraq, 
sonra kəsik-kəsik: - Ortada...  səkkiz yüz min manat... 
rəqəmi var...  Bu, elə belə deyil. Əgər, bunun şər-
böhtan yükünü günahsızın üstünə yıxacaqlarsa... 
o zaman mən... yıxan...ı mədh etməliyəm?!  Xeyr! 
Əlbəttə, Fərahim və Turalı müdafiə edəcəm. Belə 
olduqda isə... mənə... xoş getdin.

- Axı, sən... adi atanın oğlu deyilsən.
- Bilirəm. Amma... təsir edəcəklər.
Bu zaman içəri daxil olan Şəhla xanım, astaca:
- Mən çox gecikdim? Salam!
- Vaxtında gəlmisiz. Daha gec olsaydı... vətəndaş 

müharibəsi baş verəcəkdi. – Arif yarızarafat deyundi.
Şəhla xanım maraqla: 
- Nə müharibə uşaqlar?..  Biz sülhsevər millətik. 
- Ona görədir də ayağının altına kimi erməni 

çətələri zəpt ediblər. Qurdlara lənət! – ani susaraq, 
sonra: - Hər şeyini – bütün sərvətini, gücünü, inamını, 
sabahına boylanışını – ümidini yeyib bitiriblər.

- Rənimə, bu gün nə olub sənə? Oxuduqların 
köhnə nəğmələrdir. Yeni nə varlardan din.

Arif tərəddüdlə:
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siyasəti...” Bu, nəzəri cəhətdən bütün müttəfiq 
respublika xalqlarına qeyri-adi xoş təsir bağışlayır, 
onlarda nikbin hiss-düşüncələr yaradırdı. Əlbəttə, 
hansı xalq köhnə həyatının yenidən qurulmasını 
- daha firavan gələcəyini istəməz ki. Əsas olan 
isə, dövlət strukturunda ciddi dəyişikliklərin start 
götürməsidir. Rusiya sosialist imperiyasının çıxardığı 
mühüm dövlət qərarları, bəlkədə güclü – həqiqi 
abadlıq prinsiplərinin təməli idi. Lakin, sən demə, bu, 
heç də prinsipcə belə deyildi. Çıxarılan sovet dövlət 
qərarlarının arxa planı, başqa sevda imiş.

Rus ideologiyası, təbliğat-təşviqat maşınını 
Azərbaycan üçün, sırf inşaat – abadlığa yönəldirdisə, 
lakin, Qafqazın digər giosiyasi bölgələrinə şamil etdiyi 
nəzəriyyə isə, tam başqa məqsədlərə hədəflənirdi: 
ictimai-siyasi prinsiplərin məkirli tərəfləri idi. Bu 
sirli səhifələr, yalnız 1988-ci illərdən sil-silə şəkildə 
səhifələnməyə başladı: Qarabağ  planı ilə Topxana 
meşəsi, Sumqayıt hadisələri, 20 yanvar və ardıcıl 
olaraq – zəncirvari zəptlər, işğal, deportasiya, 
soyqırım. Yəni, Adolf Hitlerin “Barboris” planı: qısa 
müddətdə sona çatmış məkirli işğalçılıq ssenarisi.

Əlbəttə, müəllifi təkcə M.Qarbaçov deyildi. 
Rus nasistliyinin ən mükəmməl, peşəkar siyasi-hərb 

- Millət isə... ac-yalavac... Qız-gəlini də 
dubayların, Türkiyə və nə bilim hanki diyarların 
şahmatlarında...

- Yaxşı ki, biz belə real səhifələri makiyajlamırıq. 
Dövlət rəsmisi olsaq belə.

- Çünki, biz, vicdanımızın aynası qarşısında 
şıx dayanan insanıq. Heç bir şəxsi marağı olmayan. 
– ani susaraq, az sonra: - Mən o zaman... bilirdim 
ki, MTNçi peşəkarlar necə bir yolun peşindədirlər. 
Məcburiyyətə sürüklənən və çıxışları olmayan... 
Sonda nə oldu?.. Lənət olsnn, o general paqonlara, 
yüksək  səlahiyyətlərə ki, millətin talan edilməsinə  
həsr edilir.

Fironlar məkanı... 
Yadellilər və...
Azərbaycan... 
...1985-ci illərdən üzü bəri... tədriclə daxili 

çırpıntılar yaşayırdı. Bu təlatümlər, M.Qarbaçovun 
sovet imperiyası taxtında çıxardığı mühüm qərarlar 
idi. “Tərkib hissəsi, yenidən qurma, sürətləndirmə 
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qalibiyyətlə çıxan elə bir döyüşkən rəsmi insan gücü 
var? 

Şah İsmayıl dönəminə istinadən...  
Kişi olan kəs, hakimiyyət uğruna öz xalqını biri-

birinə qırdırmalıdır? Sünni-şiə adlı cahil pisliklərlə?! 
Sünni-şiə, əslində təmizlik, yəni Tanrının Rəsulunun 
haqq tərəfdarları mənasını qandırır. O zaman, qanlı 
savaşlar niyə gərək olub? Əlbəttə, şəxsi fironluğun 
bərqərarı üçün. Hər bir kəsin insan ayağı ilə basdığı 
torpağını, kimsələrin gəlib zəpt etməsi, haramdır. 
Sonda haqq öz yerini tapır. Əlbəttə, şeytana güc 
tətbiq etməyin sayəsində mümkün olur. Boş, yorucu 
nəğmələrin hesabına yox!

Azərbaycan xanlığları tarixinə istinadən... 
Məgər onlar, yadellilərin köləsinə çevrilmədilər? 

Altı il ərəb xilafətinə qarşı qanlı savaşlar aparan 
əfsanəvi Babək, sonda daxili xəyanətin qurbanı 
olmadı?

İslam Şərqində ilk Demokratik Cumhuriyyət 
yaradılan Azərbaycanın sonrakı taleyi...

 Fətəli xan Xoyski günün günorta çağı Ərzurumu 
erməni İrəvanına inzibati hədiyyə etdi. Nədir, 
erməninin yeri dardır. Mərkəz köşk yeri yoxdur. 
Yüz illik müqaviləyə əsasən. Sonra nə oldu? Erməni 

komandası-rus-erməni birləşməsi: “366-cı alay 
sərgüzəştləri...”

Azərbaycanın Şah İsmayıl dönəmindən bu tərəfə 
- bütün tarixi - işğalçılıq hekayətlərini-səlnamələrini 
təkrar-təkrar araşdırmaqla aydın olur ki, xalq elə bir 
bəlalara sürüklənmiş ki... bu qanlı səhifələri dillə 
izah etmək çox ağır və çətindir. Yadellilərin işğalı, 
təbii desək, bəlkədə doğrudur. Çünki, onlar yaddırlar. 
Amma, daxili fironlarımız... – Onlar isə, öz xalqımızı 
biri-birinə qırdıraraq taxt-tac sahibi olublar. Məhv 
olunan kütlə, heç bilirsiz kimdir? Məhv edilən 
Xalqdır! Bu xalq tarix boyu düşmən qarşısında tək-
sahibsiz qalıb. Bütöv Azərbaycan, fars-rus fironları  
tərəfindən “Gülüstan – 1813-cü il”, “Türkmənçay – 
1827-ci il” fitnəkar müqavilələri əsasında Araz çayı 
ilə ikiyə parçalanıb. Davamı Borçalı zəpti, sonra 
Dərbənd, İrəvan və Qarabağla yekunlaşıb. Bizim tarix 
mərd kişi yetişdirməyib, bu zəncirvari talançılığlar – 
işğallar, deportasiyalar və soyqırımlar törənəndə?!

Türkiyənin Şanlı Tarixi... ndə əsrlər boyu iqtidar-
muxalif lər biri-birinə qanlı savaşlar açmışlar. Lakin, 
öncə də, sonda da Türkiyə sədaqəti hökmürandır. 
Azərbaycan tarixində,  dövlətin millət haqqlarını 
sovuran və məkirli, talançı siyasi masalardan 
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Niyə, bu xəzinələri geri almağa gücü yetən bir 
rəsmiyyət yoxdur? 

Hər bir millət öz şanlı tarixi ilə öyünər. Bəs biz  
hansı tarixi zəfərimizlə qürur duyuruq? Bir halda ki, 
əskidən tarix boyu ata-baba yurdlarımız yadellilər 
tərəfindən zəpt olunub.

Azərbaycan xalqının bu gün nəyi var?
Lakin, bu günün dövlət rəsmiləri üçün, hər bir 

zənginlik var:
Yüksək kapitalların kiçik faizləri...

“Bilgəh estet villa rezort” ölkənin ən böyük 
sahil istirahət mərkəzidir. 72 hektar olan ərazi...

Prezident ailəsi.
“Qrin siti” sahəsi 20 hektar istirahət mərkəzi...
Prezident ailəsi.
Zaqulba, Şıxav və Bibiheybətdə yerləşən 

“Sapfirmarin”  beş ulduzlu otellər...  
Əli Həsnov
Novxanıda “Amor” və onun sağı və solu 

boyunda “Diana”  istirahət mərkəzi... 
Təhlükəsizlik xidməti rəisi Bəylər.
Şıx çimərliyi ərazisində fəaliyyət göstərən 

“1001 gecə” istirahət mərkəzi...

tayfası geri verdi, məkirlə qopardığını? Xeyir! 
Əksinə, min-bir fitnəkarlığı ilə  siyasətini rusun 
döşabına batıraraq, məkirli torpaq niyyətini daha da 
davamlı etdi və yüksəkliklərini qazandı da. Erməni 
ambisiyaları həyata sakit-dinc keçdimi? Yox! 
Bütöv Azərbaycanın tədriclə yadellilər tərəfindən 
zəpt edilib parçalanması, xalqının saysız-hesabsız  
günahsız qurbanları hesabına törədildi. Bu qanlı 
tarix boyu niyə bir qeyrətli və güclü Azərbaycan türk 
kişisi tapılmadı?

1988-ci illər...
Bu – növbəti dəfə də Ermənistanın törətdiyi 

işğal, deportasiya, soyqırım zamanı necə?.. Yenə 
rəsmi Azərbaycan gücü meydana çıxa bilmədi. Çıxa 
bilsəydi, xalqa qarşı, fitnəkar, alçaq düşmən erməni 
ağlasığmaz dərəcədə vəhşiliklər törətməzdi.

Tarixə istinadən...
 Azərbaycana soxulan hər hansı bir yadelli, 

planına əsasən, “yumşaq-yumşaq” zəpt edərək, 
özünə aid olmayanları özünkünə çevirmişdir. Dünya 
“başları”da həqiqət kimi qəbul etmişdir. Yoxsa, 
belə deyil? O zaman, Güney Azərbaycan, Borçalı 
torpaqları, İrəvan, Dərbənd və sonuncu işğal  - 
Qarabağ yadellilərə məxsus deyil?
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Xəzərə açılan villası ilə birgə ekopax adlanan 
parniklər, badamlı və mini atıcılıq ...

Oktay Əsədov
Mərdəkanda, Şüvəlanda və Bilgəhdə villalar... 
Oktay Əsədov
Novxanıda – dənizə baxan - ən gözəl yerində 

villa... 
Ramiz Mehdi
Qonşuluğunda polis rəislərinin, nazir 

məmurların villaları...
Novxanıda Şuşanın icra başçısı Bayramın 

villası...
Qarabağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin 

yaxınlığında,dənizin kənarında möhtəşəm villa...
Ziya Məmmədov
Qonşuluğundakı villa...
Azərbaycan Dəmir Yol Səhmdar cəmiyyətinin 

sədri C.Qurbanov
Pirşağı ilə Fatmayinin arasında “Həyat” 

istirahət mərkəzi...
 C.Qurbanov
Pirallahı rayonunda, Türkan qəsəbəsində 

hasarlanmış villa... 
Neft şirkətinin vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılov

Deputat Hüseynbala 
Şıx çimərliyində “Aysberq”  istirahət mərkəzi... 
İsmayılov Səttar 
Şıxovdakı “Eldorado” çimərliyi...
Fazil Məmmədov
Şüvəlanda Azərbaycan Hava Yolları Səhmdar 

Cəmiyyətinin sədri C.Cahangirovun villasından 
dənizə birbaşa pilləkən...

Novxanıda sahildəki “Kalyon” restoranın...  
Zakir Fərəcov
“Qafqaz  sahil”, “Otel-Lənkaran”, “Jalə”  

istirahət mərkəzi, Xaçmaz, çimərlik istirahət 
mərkəzi, Mərdəkan... İcarə obyekti  çimərlik 
Mərdəkan, Fatmayi kəndindəki villa...

Kəmaləddin Heydərov
Pirşağı və Kürdəxanı kəndlərindəki böyük 

torpaq sahələri, hasarlı bağlar...
Bəylər –Kəmaləddin
Şüvəlandakı sahil boyu çimərliklər...
 Rövnəq Abdullayev
Nardaran, Kürdəxanı və Pirşağı ərazilərindəki 

dəniz sahilləri...
 Paşayevlər, Ağalarovlara məxsus şirkətlərindir                                                                                    
Buzovnada on hektardan çox ərazi... Ərazidə 
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Prezident aparatı...

Danışa bilmirəm, dilim lal olub...
Günahkar dövlətmi, ya düşmənimmi?..
Döyüşlər aldı canımı, parçlayıb tökdü qanımı –
Çaldı həyatımdan Qarabağımı.
Danışa bilmirəm, dilim lal olub...
Erməni nə yaman fitnəkar imiş?!
Doğmasa, ondan daha betər imiş?!
Hər şeyimi çalıb, çapıb aldılar,
Dilim lal oldu, danışa bilmədim. 

Onu kimsə sakitləşdirə bilmirdi. Əli, ayağı, yaralı 
bədən hərəkətləri ilə izhar edirdi çəkdiklərini. Yox, o, 
fəryad edirdi. Bu qeyri-adi lal harayı – çılğın dərdi 
önündə hər kəs mat qalmışdı. Mühafizəçilər özləri 
belə bu ağrı qarşısında nə etmək lazım olduqlarını 
belə unutmuşdular.

- Mən Qarabağda döyüşdüm, belə oldum. Və 
illər uzunu haqqlarımdan ötrü buraya – prezident 
aparatına ayaq döyürəm. Görüşdüyüm hər bir məmur 
da hara göndərirsə, digərlərin heç biri məni insan 
kimi qəbul edib dinləmir. Problemlərin içində daha 
pis haldayam. Mən demək istəyirəm ki...

Xəzər sahilində Astara terminalındakı 
ərazilər... 

Allahşükür Paşazadə
Lerik-Lənkaran yolundakı “Relak “ istirahət 

mərkəzi...
AMEA... magistratura şöbəsinin müavini Ramin 

Həsənovun adına qeydiyyatdadır. Ancaq deputat 
İqbal Məmmədova məxsus olduğu deyilir.

Lənkaranda yerləşən “Palıdlı sahil” istirahət 
mərkəzi...

H.Rəcəbli

Dövlət fironlarının “qanuni makiyajla” zəpt 
etdikləri zəngin var-dövlətdən  bu sıralanmış 
daşınmaz əmlak xəzinələri, kiçik bir hissələri təşkil 
edir. Gör, millətin həyatı nə gündədir?
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Mətbuat Şurası
22 iyun 2019...
Jurnalistlər  binanın qarşısına toplaşmışdı. 

Əllərində tutduqları plakatlarla etirazlarını 
bildirirdilər. Onları repartyorları çəkirdi. Və yaşlı bir 
jurnalist xanım önə çıxaraq. Ürəyini əzib yandıran 
kəlmələrini etiraf etməyə başlad:

- Bu nədir belə? Bizim ölkə demokratik prinsirli 
deyil? İstənilən yerdə, istənilən mətbuat nümayəndələri 
törənən ictimai-siyasi olaylara müdaxilə etmək 
hüququna malikdir. Lakin, Azərbaycanda isə dövlət 
gör, mətbuat adamlarına qarşı necə vəhşiliklər 
edir?! Bura baxın, - qadın əzilmiş qolunun göyərmiş 
yerlərini ekrana  tutdu. – bizi polislər əzişdirib gör nə 
vəziyyətə salırlar?! 

Bu zaman onların qarşısına Əflatun Amaşovun 
köməkçisi Əvəz müəllim çıxdı. Ünsiyyətə girərək, 
onları sakitləşdirməyə başladı.

- Siz narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Biz 
mətbuat şurası olaraq, jurnalistləri narahat edən hər 
bir problemə aydınlıq gətirmək üçün çalışırıq.

Amma... bu kəlmələrdən sonra mən, o içi-
çölü yaralı səfil insanın nə istədiklərini anlaya- bilə 
-bilmədim. Çünki, görev başına getməliydim. Gecikə 
bilməzdim. Lakin, bu həqiqət inkaredilməzdir ki, 
prezident aparatı önündə, mənim səkkiz milyondan 
artıq xalqım, bir damla haqq üçün dövlətin daş 
məmurlarına dilənir. Daşın qəlbi yox ki?!

Mənim Azərbaycan xalqım, heç bilirsiz, necə 
dərdlərin amansız məngənəsində çapalayır?! 
Yetmiş il rus imperiyası çaldı-çapdı onun haqqlarını. 
İyirmi-beş ildən artıq isə sapı özündən olanlar 
paltalayırlar, onun dünənindən tutmuş bu gününü və 
sabahlarını. Belə bir sitəmlərin ağır yaşantılarında 
mənim Azərbaycan xalqımın hansı xoşbəxt gələcəyi 
mümkün ki?

Əxlaqsız küçə qadını kimi, hər addımbaşı onu 
aldadırlar. Haqqlarını tələb etdiyinə görə, onu təhqir 
edirlər, döyürlər, şər-böhtanlarla həbslərə atırlar. 
Onu amansız zindanlarda daha ağır işgəncələrə atıb 
öldürürlər. Bu, repressiya deyil? 

Mən Azərbaycan Xalqımı necə xilas edə 
bilərəm?!  

Odlar xalqının yaşadıqları acı tarixi ilə 
başbaşa tənha qalmışdı.    



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

240 241

Onların caynaqlarının itiliyini görən firon bu zaman 
onlara qarşı nə danışdığını belə bilmədi:

- Bu nədir, çəkilin yoldan, siz kimsize?.. Bunlara 
bir bax?.. – onun sərt əmri ilə şoferi maşını iti sürətlə 
sürüb aradan çıxdı. Bu firon adam Abid Şərifov idi. 
O, hər zaman mətbuat insanları ilə kobud davranır.

Onun rəsmi avtomabili iti sürətlə şütüyən zaman, 
arxasınca gənc jurnalist bağırmağa başladı:

- Mamaşov dayan, mamaşov...  ey... mamaşov...
Bu zaman kimsə soruşdu:
- Bu niyə belə deyir? Mamaşov kimdir? 
- Şey... m dan sonrakı...
Əvəz müəllim bütün bu baş verənlərə həssas 

olduğundan mat qalaraq xəfifcə gülümsünürdü. 
Mətbuat insanları yenidən onun ətrafına yığıldılar.

- Görürsüz, Əvəz bəy, mətbuata qarşı məmur 
necə də dəhşətli dərəcədə aqressivdir?!

Əvəz adəti üzrə yenə gülümsünərək, çox nəzakətli 
bir tərzdə:

- Mən görürəm. Amma siz təmkinli olsanız, bu, 
sizin xeyrinizədir. Mən mətbuat nümayəndələrini 
hər zaman, istənilən halda müdafiə edirəm. Onun 
tərəfində olaraq, onu haqlı sanıram.

Repartyor xanım:
- Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin, siz 

kimsiniz?
Əvəz müəllim mülayim bir tərzdə:
- Mən mətbuat şurasının əməkdaşıyam.
- Siz niyə görə Azərbaycanın mətbuat  fəallarını 

müdafiə etmirsiz?
- Yox, niyə ki, hər zaman müdafiə olunur.
- Bəs niyə görə, Əfqan Muxtarlı və digər 

jurnalistlərin haqlarını müdafiə etmirsiz?
- Biz müraciət etmişik, lazımi orqan təşkilatlarına 

ki, mətbuatın söz azadlığına hörmətlə yanaşılsın.
- Əgər belə isə, niyə görə mətbuat insanları göz  

altına alınıb? Siz onları niyə müdafiə etmirsiz? Bu 
necə mətbuat şurasıdır?

Əvəz bilmədi nə cavab versin. Hiss edirdi ki, 
daha onları yola vermək mümkün deyil. Bu zaman, on 
addım aralıda dayanmış, qara rəngli, hökumət maşını 
yerindən tərpəndi. Onu görən jurnalistlər  üstünə 
cumdular. Bir nəfər gənc qarşı tərəfində oturdu, 
digərləri isə, yan-yörədən pəncərələrə cırmaqlanmağa 
başladılar ki, içəridə oturan firon onların suallarına 
cavab versin. Əslində, o adam cavabdeh deyildi. 
Mətbuat adamları isə ondan əl çəkmək istəmirdilər. 
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- Çox sağ olun, Əflatun müəllim.
- Əflatun Amaşov eyni nəzakətlə:
- Eşidirəm sizi.
- Əflatun müəllim, biz bir az bundan əvvəl Əvəz 

müəllimə də dedik ki, niyə görə Azərbaycanda jurnalist 
haqları kobudcasına, vəhşicəsinə pozulur?! Bizim iş 
prinsiplərimiz məgər mətbuat nizamnaməsində yanlış 
tərtib olunub?

- Xeyr! Mən hər zaman mətbuat insanlarının fərdi 
çalışmalarını, mücadilələrini müdafiə ettmişəm və bu 
davam da edir. Çünki, jurnalistin hüquqlarını dünyanın 
heç bir qanunu poza bilməz. Heç haqqı da yoxdur.

- O zaman, niyə görə polis bizim fərdi və ümumi 
ictimai toplantılarımıza kobudcasına müdaxilə edir 
və şər-böhtanlarla göz altına alır?

Əflatun Amaşov ani susub, sanki sualdan bezmiş 
kimi xəfifcə üz-gözünü turşudaraq:

- Hər dəfə belə xoşagəlməz olaylar baş verəndə, 
mən aidiyyatı dövlət təşkilatları ilə danışıqlara 
başlayaraq, mətbuatın haq və hüquqlarını önə 
çəkirəm. Əlbəttə, istənilən halda mətbuat haqlıdır. 
Çünki, onun işi - fəaliyyəti daxildə və xaricdə törənən 
ictimai-siyasi hadisələri işıqlandırmaqdır. Bunun 
yeganə izahı budur.

- Çox sağ olun, Əvəz bəy, siz necə də alicənabsız. 
Kaş, o iri buynuzlular sizin kimi olardı.

Əvəz  ciddi tərzdə:
- Çox sağ olun, belə lazımdır. Lakin,  -  “mamaşov” 

qışqıran gəncə boylanıb: - bir az etika normalarına 
riayyət etmək lazımdır. O ifadə heç gərək deyil. 

Əvəz müəllim həqiqətən çox etikalı və nəzakətli 
insandır. Davranışlarına, söz ifadələrinə diqqət edən 
və qarşısındakı – mətbuat insanı olsun, ya qeyri başqa 
bir vədtəndaş olsun, fərqi yox, ümumiyyətlə insana 
qarşı onun davranışları mükəmməl insanidir.

Az sonra, mətbuat toplusunun içinə mülkü 
geyimli, naməlum, qara insanlar daxil oldu. Və onlar 
“mamaşov” un müəllifini qamarlayıb götürərək, hara 
isə apardılar. Onlar hökumət polisləri idi. Bu zaman 
gəncin haqq bağırtısı isə susmaq bilmirdi: 

- Yaşasın, ədalətli mətbuat!                                                                                                                           

Xeyli sonra meydanda Əflatun Amaşov peyda 
oldu. O, həmişə olduğu kimi sakit, təmkinli halda onu 
gözləyən jurnalistlərə diqqət kəsildi:

- Mən İctimai televiziyada mətbuat günü 
münasibətilə çıxış etməli idim. Eşidən də ki, sizinlə 
belə bir olay baş verib, təxirə salıb buraya gəldim.
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... Nazirlik  
1994... MTK-MTN...
- Odlar, qəbula sən düşəcəksən.
- Oldu.
Hökumə xanım sənəd qovluğunu onun qarşısına 

qoyaraq: 
- Bax, - dedi, - emosiyaya qapılmaq yox! 
Odlar sakitcə:
- Əlbəttə.
Hökumə  xanım  ona ani diqqət edib:
- Qarşılaşacağın adamlar... adilər deyil. Unutma!
- ...
Qəbulda xeyli insan vardı. Hamı da son ümidlərini 

bir qapıya dikmişdi. Zülmət sabahlarında döğacaq 
İŞIĞ... buradan şəfəqlənəcəkdi. O, dövlət məmuru 
deyildi. O, Mələkdi. Hər kəsin son nicat yeri!

- Eşidirəm sizi.
Ağır tərəddüdə qapılan adam, çox çətinliklə 

danışmağa başladı:
- Mən o zaman -1994-cü illərdə Gəncədə hərbi 

polis müvəkkili çalışırdım. O zaman daxildə baş 
verən olayların gedişatında Heydər Əliyevin xəttinə  
sədaqətlə xidmət edirdim və lazımi faktları yuxarı-
mərkəzə ötürürdüm. Bu, çox çətin idi. Sonra məni 

- Elmar Məmmədovun qatili niyə görə araşdırılıb 
üzə çıxarılmadı?

Əflatun Amaşov ani tərəddüdə qapılaraq, sonra, 
elə bil, çox çətinliklə:

- Bilirsiz, bu, elə də asan proses deyil. Çox güman 
ki, həqiqət aşkarlanıb, günahkar üzə çıxarılacaq. 

- Hazırda, əlliyə yaxın mətbuat nümayəndəsi 
həbsdədir. Onların taleyini-haqlarını, iş prinsiplərini 
müdafiə  edirsinizmi?

 Əflatun Amaşov eyni daxili bir sıxıntı içində, 
təmkinini pozmadan:

- Əlbəttə, biz bu məsələni gündəlik müzakirə 
edirik və yollar axtarırıq. Hökumətlə səmərəli 
danışıqlar aparırıq. Güman edirəm ki, sonu yaxşılıqla 
birtəcək.

Əlbəttə, Əflatun Amaşov hər iki mənada haqlıdır.
Çünki, əsas prinsipcə, onun, dövlətin maraqlarını 
daha üstün tutması təbiidir. İkincisi isə, mətbuatın 
andına - ali və şərəfli yoluna layiq və sədaqətli olmağa 
çalışır. Lakin, ilk növbədə onun əsas səlahiyyət işi... 
hakimiyyətin maraqlarına tabe olmaqdır.



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

246 247

adam, boğazına tıxanan qəhər onu içində boğdu. 
Lakin az sonra o, çox çətinliklə: - Mən istəyirəm ki, 
dövlət məhkəmə işimi araşdırıb, mənə dəyən zərbəni 
ödəsin. Mənim haqsız yerə cəzalandırılmağımın 
hesabını sorsun, bu gün ... nazirliyində general 
rütbəsi alıb çalışan o iki nəfər cinayətkardan. Onlar... 
sahibkarların həyatlarına zəhər qatan  reketçi MTN-
nin xüsusi quldurlarıdır. – yenə ani susaraq, çox sərt: 
- Xalqı  məhvə sürükləyirlər.

- Kimlər?..
- Onlar...

Əlbəttə, araşdırmalara istinadən, Azərbaycanın 
tarixi boyu xalqı, daxili və yadelliləri tərəfidən məhvə 
sürüklənilib. Daxili fironlar taxt-tac, yadelilər isə 
torpaqlar uğruna. Bəlkə də bu, dünya psixologiyası üzrə 
təbii bir bəladır ki, dünya xalqlarının hər birinin tarixində 
belədir. Yəni, güclü qazanır, gücsüz isə talanır. 

İstənilən dövlət başçısı və ətrafı ilk növbədə 
öz şəxsi mənafeyi nəfsincə xəyallar qurur və bu 
ambisiyaları həyata doğrultmaq, onun başlıca 
planıdır. Onları, psixoloji nökteyindən ən mükəmməl 
hiss edən və görən mətbuat qurtlarıdır. O cəsurlar 
üçün xalq mənafeyindən başqa heç nə yoxdur. 
Onlar xalqı özlərində bütləşdırmiş, seçilmişlərdir. 
Millət səfalətə düçar olduqca, onlar – belə mətbuat 
cəsurları ağrayırlar. Bu, törənməyə başlayanda isə, 

MTN dəvət etdilər.  ... yüksək səviyyədə qəbul edib, 
müəyyən tapşırıqlar verdi. Sonra isə Gəncə ... rəisinə 
zəng vurdu. Mənim görəcəyim iş planı haqda ona 
danışaraq, dəstəy verməsini tapşırdı.

Bir müddətdən sonra məni MTN əməkdaşı, 
həmin o ... başqa bir plana cəlb etməyə cəhd etdi. 
Mənə dedi ki, sən Gəncənin yeddi iş adamından-hər 
birindən iki milyon pul alacaqsan. Əgər verməsələr... 
onların yeddisini də güllələ. - adam ani susaraq, sanki 
boğazı qurumuş kimi, aram-aram udqunub, sonra 
sözünü ehtiyatla davam etməyə başladı: - Amma... 
görəndə ki, o insanların dövlət mənafeyinə heç bir 
zərərləri yoxdur, mən bu çirkin plandan əl çəkdim. ... 
dedim ki, onların Gəncənin həyatında xeyrxahlıqdan 
başqa heç bir pis əməlləri yoxdur. Onlar məsələlərinin 
belə bitməsinə imkan vermədilər. Çirkin əməllərinin 
sirlərini bildiyim üçün, məni şantajla həbsə atdılar. 
İyirmi il cəza bitdikdən sonra, mən ... nazirliyinə, ... 
o adamın yanına getdim. O, məni yüksək səviyyədə 
qarşılayıb xeyli söhbət etdi. Sonra isə iyirmi min 
manat mənə verib, dedi ki, hər zaman qulluğunda 
hazıram. – adam müəmmalı gülümsünərək, kinayəli 
tərzdə: -  Çox maraqlıdır, mənə şər - böhtan atıb 
iyirmi il həbsə atan o iki nəfər MTN əməkdaşı, bu 
gün ... nazirliyində general rütbəsilə yüksək postda 
fironluq edir. Bu, necə bir ədalətdir?  Bu, necə bir 
insan sifətidir? Anlaya bilmirəm. – danışa bilmədi 
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Odlar, qarşısındakı belə gəncə uzun - uzadı diqqət 
edib, yüngülcə köks ötürdü. Sonra:

- Əlbəttə, - dedi, - yaşınız normal. Və sizi digər, 
aid akademiyaya təhsilə göndərmək mümkündür. 
Lakin... – ani susaraq, sonra: - Bu nazirlik elə 
bir yolçuluq ki... bu, çox çətin yoldur, sınaqları 
dözülməzdir: dövlətin qarşısında ilk cavabdeh olduğu 
üçün. Hər bir böyük məsuliyyət insanından böyük 
də tələbləri var. Ona görə, görəvə layiq insan qeyri-
adi olmalıdır.İstər zahirən, istər də daxilən. Yəni, 
uca boylu, qəddi-qamətli, normal çəkidə, psixoloji 
cəhətdən güclü hissetmə, görmə, hətta kimsənin görə 
bilmədiyini görə bilən, baxışları ilə insanların fikir-
düşündüklərini anlamağı bacaran, sirli Qartal baxışlı. 
Onlar... dünyanın hər bir köşk-bucağında dövlətinin 
toxunulmazlığını qoruyur və gözəgörünməz 
yaşayırlar. Onlar qeyri-adi ağıllı və güclüdürlər. Öz 
həyatlarını qurban verirlər, lazım olanda. Xəyanət 
olanda isə... – Odlar nədənsə susaraq, az sonra xəfif, 
sərt pıçıltı ilə: - Əgər dövlət... xalqa xəyanət edəndə 
isə... – ani susaraq, daha yumşaq: - Biz... millətə 
xidmət edirik! Bu isə... dövlət andıdır!

- Sizin məsələniz?..
- Bİz, “Tərtər  hərb planının qəsdən 

törədilməsi”...ndə şər-böhtana məruz qalan və 
günahsız yerə dözülməz işgəncələrlə məhv edilən 
əsgərlərin valideyinləriyik...

onlar üsyana qalxırlar. Üsyan isə xalqın oyanışına, 
oyanış isə, dirilişə səbəb olur. Diriliş isə, ən yüksək 
nöqtəyə - inqilabın kütləvi törənməsi ilə nəticələnir. 
Sonra isə... əlbəttə, tarixin zülm gedişatının mütləq 
dəyişdirilməsi qazanılır.

Dövlət xalq üçün yaradılır. Və istənilən 
məsələlərində xalqın istək və maraqları hakim 
olmalıdır. Maddi sərvətlərinin özünün olmasının 
həqiqətini görməlidir. Hər bir istənilən ictimai-siyasi-
iqtisadi masalarda onun-xalqın sözü keçməlidir. Belə 
olmadıqda, xalq dövləti yox, hakim quruluş, manax 
imperiyadır.

- Buyurun, eşidirəm sizi...
- Mən oğlumu  sizin nazirliyə işə qəbul edilməsini 

xahiş edirəm.
- Hansı ali məktəbi bitirib?
- Slavyan universitetini.
- Neçə yaşı var?
-  25.
- Niyə bu sahəni seçmisiz?
- Özü seçib.
- Oğlunuzu görə bilərəm?
- Əlbəttə, çöldə- dəhlizdədir.
Adam ehmalca yerindən qalxıb dəhlizə çıxdı. Az 

keçmiş oğlu ilə bərabər içəri daxil oldu. Haqqında iş 
məsələsi açılan gənc, boyu bir altımış beş olan, dolu 
bədənli, şişman üzlü, qarabuğdayı insan idi. Saçına 
yağ şəkmişdi ki, xoşa gəlimli olsun.
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Görünən kontur xətlər üzrə biznes şəbəkələr...
Azərbaycan ideologiyası... bu gün necə bir 

məmur simalarında əks olunur? Əlbəttə, xalqın həyat 
şəraitinin dözülməz - son nöktəsində. İllər uzunu – 
iyirmi beş ildən artıq həyat tərzi daha da ağırlaşan 
millət çarəsiz bir durumda sürünməkdədir. Sovet 
dönəmi milli gəlirin yüzdə doxsan faizi imperiya 
rəsmiləri tərəfindən çalınırdısa, lakin, heç olmasa, 
fabrik-zavodlar var idi ki, o sahələrdə çalışmaqla 
insanlar yaşayış -güzaranlarını normal hala çıxara 
bilirdilər. Amma, bu gün nə fabrik, nə zavod 
yoxdur. Guya, yeni tipli cəmiyyət-həyat quruluşuna 
keçilib. Bu da turizm sektorundan ibarətdir. Bu sahə 
isə, xalqın işsizlik probleminin yüksək qədərini 
həll etmir.Yüksək  rəsmi dairələr – məmur ekipi 
tədriclə varlanaraq, xalqın yaşayış tərzi ilə qətiyyən 
maraqlanmır. Xalqın qəzəbi hiss olunanda isə, yalnız 
dövlət büdcəsinə aid maaşların cüzi artımı ilə yola 
verilir. Başqa, heç bir mükəmməl addım atılmır: nə 
yoxsulluğa çökən millətin mənafeyi-həyat tərzinin 
normal hala yüksəldilməsi, nə də erməni işğalında 
olan sonuncu zəpt olunan torpaqların müqəddaratı 
naminə. Lakin...

...Öncə... qucaq açıb da, əzizlədin məni... 
Hər ağır gününə bəslədin məni. 
Andını içdirib, alovlardan keçirdin... 
Düşmənin bağrında qanın içdirdin.
Amma, sonra... niyə məni məhv etdin?

Hərbin - sərxoş tərəfin... 
yüksək ikən, alçaqlığı ilə... 
bəmbəyaz köynəyimi 
siyah rəngə batırdı. 
Min-bir əxlaqsızlığı ilə, 
canımı edama atıb da, 
carmıxa çəkdi. 
Sonra günahsız olduğumu görüb də, 
bir parça kağızla... 
firon səlahiyyətin üzr istədi. 
Söylə, niyə məni belə məhv etdin?
 
İndi... məni dünyaya igid bəxş edən Ana... 
gecə-gündüz zar-zar ağlar gəzər. 
Haqqı, ədaləti üçün... 
Sənin darğa qapılarına  dilənir. 
Qanunun andını pozanlar...
 onu əzib keçir, 
təhqir edir, 
naləsin göylərə çəkir.
Söylə, niyə belə məhv edirsən?! 
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parasından ötrü aftovağzal marşurutlarında satırdılar. 
Səhər saat doqquzdan, axşam saat on-birə qədər.Bir 
gün hava yaman dəyişdi. O adam “Mediya biznesi” 
yaratmaq məqsədi ilə, öz mətbu orqanından başqa, 
bütün qəzet saylarının aftovağzal satışına qadağa 
qoydu. Bakı baş polis rəisinin qanunsuz tapşırığı ilə.

İllər ötdükcə, bütün mediya ixtiyarını o, əlinə 
keçirdi. Və Azərbaycanda demokratiya adlı haqq belə 
məhv edilməyə başladı. Jurnalistlərə hədiyyə adı ilə 
verilən mənzillərin məsələlərində isə... elə səhifələr 
var ki... 

Çox qəribədir... Niyə görə, dövlət səlahiyyətindən 
belə-ağlasığmaz dərəcədə sui-istifadə edib güc 
məmurları bu qədər xalqın haqqını- külli miqdarda 
sərvətini-maliyyəsini mənimsədilər?! Qanunun 
gücü onlara yetirmi? Bir halda ki, başında özləri 
hökmürandırlar!

“Kaspi” turizm şirkəti var ki, dünyanın müxtəlif 
yerlərində tikinti-inşaat işləri ilə məşğuldur. Dövlət 
qanununda elə bir maddə yoxdur ki, güc məmur 
biznes şəbəkələri ilə məşğul olsun. 

Xəzər sahilində donuz ferması var. Çıxarılan 
zibillər hamısı dənizə dağıdılır. Bu, ekologiya - ətraf-
mühit üçün çox zərərlidir. Bu, nə natəmizlikdir? 
Mən başa düşə bilmirəm!

... Uzun bir zamandır ki, bütün dünya mediyası, 
Ermənistan dövlətinə uduzan, müharibə şəraiti 
yaşayan Azərbaycan xalqının milli gəlirinin - dövlət 
büdcəsininin güc məmurları tərəfindən çalıb-
talamasından danışır. Bu, artıq gündəmdən düşməyən 
çox kəsici bir mövzudur.

- Qənimət Zahidin “Sifət” adlı ictimai-siyasi 
buraxılışı, çox dəyərlidir. Cahil kütləni oyanışa güclü 
çağırışdır:

-  Mən hər bir məmurun öz mənafeyi naminə nə 
işlər çevirdiyini və bu harın faliyyətlərini necə davam 
etdirdiklərini mükəmməl bilirəm. Dövlət güc postları 
tutan hər bir məmurun necə təhsil aldıqlarında, o 
zamanlar  necə bir adam olduqlarını danışmaq çox 
çətindir. Çünki, onlar bir zaman, bu gün sitayiş 
etdikləri hədəflərə qarşı idilər. Bu, necə ola bilər 
ki?.. Moskva mühitində bütün yazı-pozular, bu gün 
ideologiyasına baş qoyduğun adamın əleyhinə idi. 
Sonra isə, dəyişərək, onun təbliğinə keçdin?! İndi 
o adam heç rus dilini də kamil bilmir. Professor, 
tarix elmlər doktorudur. Bütün elmi məqalələrini 
də ... yazıb cəmiyyət arasına çıxarmış. İndi də ... 
ideologiyasını təbliğ edir. 

- Əvvəllər iyirmi yanvar ətrafında aftovağzal 
vardı. O manipoliyanı Ziya Məmmədovun qardaşı 
idarə edirdi. Xalqın işsiz gəncləri redaksiyaları qarış-
qarış gəzərək  qəzet dəstləri götürüb, bir parça çörək 
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T.C.Türkiyə Cumhuriyyəti Nümayəndəliyi...
Onun haqqında informasiya vermək olmaz.
Türkün Bayrağı sancıldığı məkanda Tanrının 

Gücü Var! Onun sadə iqəmətgahında belə,qeyri-adi, 
sarsılmaz bir möhtəşəmlik var. Qəlbinin sönüklüyü 
ilə daxil olanda, sonsuz ümidlərin və bu gerçəkliyin 
sabahının şəfəqlərinə qərq olursan. Və yaxşı ki, Yer 
üzündə TÜRKÜN GÜCÜ VAR! Elə, ümidləri 
sönmüş insanı da yaşadan bu son İŞIĞ dır. Bu 
qeyri-aqdi gücü, başı üzərində Tanrıya doğru 
yüksələn Al Bayrağı sərgiləyir.

Hakan:
- Sen bir az, o çiçeklerin nefesinde dinlen. Hazır 

olan gibi, hemen koşuram sana.
- Peki abi.
Odlar ... kabinetdən baxçaya endi. Ağacın 

kölgəsində, oturacağda əyləşib, ətrafında açılmış 
qızılgül kollarına baxmağa başladı. Onlar çox 
diqqətçəkən idi. Sanki, cənnətin həqiqətini 
pıçıldayırdılar. Əsən sərin meh onların ecazkar 
çöhrələrini biri-birinə toxundururdu. Qızılgüllər, nə 
isə, sirli bir sabahdan soraq verirdi. Odlar onların 

...Mənim Atam ali təhsilini Gəncədə alıb. Sahibi 
olduğu böyük təssərrüfatın otuz beş ilində otuz beş 
yeşik pul daşıyıb Azərbaycanın MK - nə. O zaman, 
Atamın hesabına Qəçrəş bulaqlarında keyflənən 
dövlət qurtlarından biri deyirdi:

- Bu uşağ qeyri-adidir. Dövlət rəhbəri olacaq, ona 
yüksək maliyyə xərclə.

İllər ötdü...
Səsim cümlə-aləmi bürüməyə başladı. Haqqı 

müdafiə edərək, ən güclü zirvələri fəth etdikcə, 
məmur komandası ilə konfliktlərim yaranmağa 
başladı. Atamın hesabına konfort həyatını yaşayan 
güc məmuru bir gün mənə bozarıb dedi:

- Əgər bilsəydim ki, sən məmur canı üçün belə 
sərt olacaqsan... sənin bu gününü heç etiraf etməzdim.

Mən isə dedim:
- Mən, doğru yoldayam!
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Öncegörücü?..  -  Odlar  ondan cavab gözlərkən, 
bu zaman Hakanın səsi eşidildi:

-  Hocam, gele bilirmisiz?
Odlar çaşqın-çaşqın gah Hakana, gah da 

qarşısındakı nurani təbəssümlü türk xanımına baxa 
qadı. Sonra isə astaca ayağa qalxaraq, eyni təəccüblə: 
- Siz mənim sualıma cavab vermədiz. Siz kimsiz?

Xanım  yenə təbəssümlü xəfif bir pıçıltı ilə:
- Yoluna devam et, yavrum. – dedi, ani susaraq, 

eyni nəzakətlə: -  Bilirim, geleceksin yakında... 
Anadoluya. O zaman məni ara. Mən bakanlıkdayım. 

Odlar təəccüb dolu baxışlarla məcburən, astaca 
ondan  uzaqlaşanda, arxadan xanımın sakit səsi 
eşidildi:

- Kendini koru, ama,yoluna yürü.
 Aradan xeyli zaman keçdi. Yolçuluğun bütün 

dövlət sənədlərini tam hazır sona gətirdikdən sonra 
Hakan üzünü Odlar tutub dedi:

- Hocam, bak, şuralara imza atmanız gerek.
- Baaş üstüne, Hakan efendi. - deyə, Odlar yarı 

zarafatla dilləndi. – Abi, kaş, insanlar senin gibi tatlı 
dilli olaydı. – üzünü Hakana bozardıb: - Eyy, sen kaç 
qızı yoldan çıkardın?

çəkici nəfəslərinə, füsunkarlığına  ram olduğundan, 
kiminsə, gəlib böyründə əyləşdiyindən xəbəri olmadı.

- Məraba!
Odlar qeyri-ixtiyari ona çöndü, xəfifcə 

gülümsünüb:
- Salam! - dedi.
- Çiçeklər səni çekirmi?
- Əlbəttə! 
Gələn nurani yaşlı, gözəl simalı bir xanım idi. 

Gülümsəməsi ecazkar, parlaqlığı ilə daha çox diqqət 
çəkirdi. Və o, bu sirli təbəssümün işığında:

- Sen, türkmüsün? - deyə soruşdu.
- Evet! – tərəddüdlə: -  Ya siz?..
Xanım eyni təbəssümlə:
- Ben büyük türküm! Soyum da aynı. – ani 

susaraq, Odların gözlərinə diqqət edərək: - Sende... 
büyük görev var. Yolu sınaqlı... Bu, sana coçuk iken 
emanet edilib. Sen şununla geleceyi görürsün. Ve o 
yolu gidiyorsun.

Odlar təəccüblə:
- Siz kimsiniz?
-  ...
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 Nə bitəndə... sükut çökür?
Müdafiə Nazirliyinin Hava Qüvvələri gecə saat 

on-birdə təlim məşqi uçuşları keçirdiyi  zaman, hərbi 
təyyarəsi Xəzər dənizinə  düşmüşdür. Uzun müddətdir 
ki, təyyarənin və hərbi pilot polkovnik-leytenant 
Rəşad Atakişiyevin  axtarışları aparılır. Mənbəələrə 
istinadən,  təyarənin yeri müəyyənləşib, lakin hələ də, 
dəqiq məlumat yoxdur. Bu, hansı mənada düzgündür? 
Axı, gecələr, xüsusən səma radarları obyekti təyin 
edə bilmir. İyulun 24-ü səmaya qalxan Mİ 29-un 
taleyi, niyə görə bu qədər sual altında qalmaqdadır? 
Bu, kadrın arxasında nələr var?

Mediyanın gündəmində olan bu dumanlı 
hekayənin hələdə sonu bilinmir. Çox qəribədir ki, hər 
dəfə masaya atılan suala isə, Qabil Hüseynli cavab 
verir. Niyə görə? Məgər, müdafiə nazirliyinin mətbuat 
katibliyi çalışmır? Dövlət səviyyəli bu məsələyə, 
nazirin maraq və  fikirləri əsasında, birbaşa  mətbuat 
insanı açıqlama verməlidir. Lakin, bu belə deyil, 
Mİ 29 hərbi təyyarəsinin qaranlıq taleyi haqda, hər 
dəfə Qabil Hüseynli bəhs edir. Əlində heç bir əsası 

- Sen ilk Meleksin ki, seni Azərbaycandan 
qurtarıb Türkiye cennetinə hədiyye ediyorum. – 
şirin-şirin gülümsəyərək , sözünə davam etdi: - Ama, 
- dedi, - sakın “ silah”ını üstündən götürme. Çünki, 
orman çakalsız olamaz, derler.

Hakan bəy Odları qapıya qədər müşayət etdi. 
Sözün yekununda:

- Odlar hanım, - dedi, - sana bir emanet var. – 
deyə, əlindəki kiçik zərfi ona uzatdı. Bu, sana. – sonra 
ani susaraq, yenə yarızarafat dedi: - Biliyormusun, o 
hanım efendi kim?

- Yook. – Odlar  sual dolu baxışlarını ondan 
çəkmədi.

Hakan bəy ona ani diqqət edib, şirin təbəssümlə:
- Hocam, o, Sayın Erdoğan efendinin canı... 

Öncegörücü. Seni tapdı. Azerbaycanı sevdigi için 
kısa süre ziyaret etdi. Hadi, sana iyi yolçuluklar.

- Odlar tərəddüdlə:
- Hakancım, hala zaman var.
- İlk duanı ben söyledim. Sana mühteşem Türkiye 

uğurları!
- Teşekkür ederim.
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Hə... Şahabbas Baharın beşiyi başında nə 
çaldırardı? 

YANIQ KƏRƏMİ...
Şuşa-Xankəndi yolu...
Yol gedirəm... 
Şuşa-Xankəndi yolunu...
Yol, qarşımda, şahmar ilan tək qıvrılıb, 
uzanıb gedir.
Sağımda, solumda zirvəli dağ başından
 şırıltı ilə bəmbəyaz şəlalə daşıb tökülür. 
Yamyaşıl palıdlı meşələr 
dəli-dəli boylanıb mənə əl eylər, 
zümrüd təki yamacları için-için qan ağlar, 
gəlişimə diz atarlar. 
Məndən soruşarlar: 
Müjde nə? Bu gəlişin?! 
İlahi, nə deyim? 
Yalan söyləyim? 
Boş ümid verim? 
Nə söyləyim, İlahi?

olmadan. Nə olsun ki, hərbi pilot onun kürəkənidir. 
Nə isə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan 
Hərbi Hava Qüvvələri  və Dövlət Sərhəd Xidməti 
Heyəti hadisə baş verən gündən axtarışlar aparır. İlk 
günlər hava küləkli olduğuna görə dənizdə axtarışlar 
aparmağ mümkün olmamışdır. Qabil Hüseynlinin 
dediyinə görə,  axtarışlara Müdafiə Naziri general-
polkovnik Zakir Həsənovun  şəxsən özü nəzarət edir. 
Və müntəzəm olaraq  həmin ərazilərə baş çəkir.

Göründüyü kimi, Müdafiə Nazirliyinin əvəzinə,  
yenə də  politoloq Qabil Hüseynli açıqlama verir. 
Elə bil, məsuliyyət onun üzərindədir. Əlbəttə, bu 
ona görədir ki, onun ailəsi böyük həyəcan-stres 
yanğısı içindədir. Çünki, Rəşad Atakişiyevin taleyi, 
dövlətdən daha çox onu, ailəsini və əzizlərini  narahat 
edir. Lakin, təəssüflər olsun ki, yutub səhifələrində, 
informasiya hər dəfə təkrar olunur. 

Hanter Killer deyir ki, ən yüksək zirvəni fəth 
edən, yalnız ağıl və gücdür!

Dünyada lider insanlar var ki, döyüşə bilmir, 
çünki canlı deyil, amma danışır: boşu-boşuna. 
İnsanlar onların danışdıqlarından heç nə anlamırlar, 
sadəcə mat-mat baxırlar. 
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Bu yükü çəkə bilmirəm, 
amma, yenə üstünə yüklənir...
Ağdərə- Kəlbəcər- Göyçə yolu...
Yenə yolu gedirəm...
Həsrətinin nəfəsini, 
Yanğısını içimə çəkə-çəkə.
Sən demə, getdiyim bu yol – 
Ağdərə, Kəkbəcər, Göyçə yolu, 
bir zaman çox xoşbəxt imiş?! 
Amma, indi... həsrətilə 
bədbəxtliyini necə danışır?!
Nə bilsin, Dədə Ələsgər, 
zaman olacaq, 
Səhnəbanusuna həsrət qaldığı kimi, 
elləri də bu inci obalarına 
əlləri uzana qalacaq.
Sən demə, doğmaları, 
yadellilərdən daha betər imiş?!
Çünki, doğmaların 
keyfi-nəfsi səbəbinə...  
hiyləgər erməni çaldı da, 
yaman zəpt etdi – 
türkün Qarabağını da.
İndi, bu yolun sonu nə?

Bir muğam yanğısı, 
titrədir yolu da, 
sağında, solunda uzanıb gedən 
yamyaşıl meşəlikləri, 
yamacları da.
Onlar mənə acı həsrətlə boylanırkən, 
göyləri yandırır ah-nalələri. 
Ağrısı damlanıb köksümə, 
qəlbimə axır, yandırır məni.
Bu yol anladır məni:
Sən yanmasan... 
kim qurtaracaq , 
gizlicə gəldiyin bu cənnət məkanı?
Yolu gedirsən...  
daha irəli gedə bilərsən?
Şuşanın zirvəsini fəth edərsən?
İlahi, nə deyim?
Yalan söyləyim?
Böş ümid verim?
Nə söyləyim, İlahi?
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Parkları, bulvarları, bazarı-ticarəti – 
yaratdığı hər bir köşk-bucağı, 
mat qalmış gözlərə, düşüncələrə 
qurşun kimi saplanır. 
İlahi, elə yandırır ki... 
Ağrısı, ilan vurmuş kimi, qovurur. 
Nə, necə dinəsən, 
nəfəsini almağa belə 
ehtiyat edirsən ki, düşmən... 
səni hiss edə, anlaya və 
o andan da, edamın başlaya. 
Dövlətin görəvi dağıla-alt-üst ola?!

Lal kimi dölaşdım tini-bucağı...
Keçmişin... – 
mənim olan Şuşanı görə bilmədim. 
Bu itirilənlər... 
geri alınacaqmı, İlahi? 
Azərbaycanın son işğalı Qarabağın, 
AD ından başqa nəyi var ki, İlahi?

Nə bitəndə, sükut çökür?
Söz!

İndi də Şuşa ağlayır...
Şuşa şəhəri...
Bu cənnətə yaxınlaşdıqca mən... 
qorxudan tunc zirehim 
zərrə-zərrə əriyib yox olurdu, 
elə bil.
Gördüklərim çox dəhşətlidir:
İlahi, erməni yurdumda... 
yurdun salıbda, 
köçünü atıb da özünkü edib, Şuşanı – 
Azərbaycanın füsunkar taxtı-tacını. 
Qatır tək dişi canavarına toxum atıb da, 
qara nəslin törədib, 
yaman qaynadır şər qazanını:
- “Türk sənin əzəli düşmənin! 
Bu Çənlibellər... 
sənin əski yurdların.”
... İlahi, evlər inşaa edilir, 
yollar salınır, məktəblər qurulur, 
yeni törənən erməni biclərinə: 
“Böyük Ermənistanın gələcəyi siz!”
- tədris olunur.
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Gemi atılır Dənizinin bağrına... 
Evet, Mammademin Rasulzade – 
Azerbaycanı Yaradan!
Bayrağını Yükselden ki, 
her zaman Tanrıya secde eden – 
EBEDİ!

Gece keçmiş yarıdan... 
Sevgili yar gelmiş idi... 
Üzü Aydan da güzel... 
küskülü yar gelmiş idi.
Azerbaycanın Sabahına... 
Alışan... YAAR!

Möhtəşəm PALMALı... yenə şahanə yol gedir...
...Türkün Dəniz sularında qeyri-adi bir sabah 

açılırdı... Gecənin bağrından sübhə doğru, qızılgül 
qönçəsi kimi çırtlamış səhər xəfiv-xəfiv gülümsəyirdi. 
Mənalı, sirli baxışları, sanki bütün cahanı fəth etdikcə, 
bu ecazkar nəfəs boyunca, ağ pəmbə buludların 
bağrından yerin köksünə, narın-narın titrəşən ləpələrin 
çöhrəsinə aram-aram incilər – sözlər damlanırdı: 
Azərbaycanın qeyri-adi qərib bir övladının, bəlkə də 

PLAMALI... 06.08.2019...

VƏTƏNİ DÜŞÜNMƏK...  -  
XALQA YANMAQDIR!
Eyy... 
bu ADA da bir qarip Güverçin uçuşuyo...
Kimisi yok, kimsesi...
kimse bilmiyo yarısı nerde, 
keçmişinde...
düneninde...
ya sabahında... 
ama  Güvrçin uşuşuyo tenha...
ADA da.
O gizlice-gizlice, 
uzakdan-uzaka adamlara bakıyo... 
Bir bayram, şenlik var orada... 
o büsata bakıyo.. 
O Bayramın Bayrağı var: 
Azerbaycan! 
Ona bakıyo, Güverçin. 
Bakdıkca qürur duyuyo... 
Onu ucaldanın ismine bir 
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İstanbulda azərbaycanlı iş adamı Mübariz 
Mənsimov sahibi olduğu Palmall Şirkərlər Qrupuna 
məxsus – Azərbaycan Cumhuriyyətinin Banisi 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin adına möhürlədiyi 
gəmini suya buraxdı.

Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş təqdimetmə 
mərasimində  Azərbaycanın və Türkiyənin hörmətli 
iş adamları, ziyali zümrəsi və mətbuat insanları iştirak 
etmişdilər. Mərasimin açılışı şərəfinə Azərbaycanın və 
Türkiyənin dövlət himni səsləndirilmişdir. Və Mübariz 
Mənsimov Milli Azərbaycan Dövlətinin Qurucusu 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin həyat və dövlər 
fəaliyyəti haqqında bəhs etmişdir. Sonra Altınova 
Bələdiyyə rəhbəri Mətin Oral və kaymakamı Regaib 
Əhməd Özyigit çıxış edərək, azərbaycanlı iş adamının 
öz zəhməti hesabına qazandığı yüksək nailiyyətlərdən 
və bu möhtəşəm- dövlət lahiyyəsini də müəffəqiyyətlə 
həyata keçirməsindən danışaraq, ona bundan sonra da 
yüksək, davamiyyətli uğurlar arzulamışdır. Görkəmli 
professor Firudin Cəlilov,  Azərbaycanın ilk Milli 
Dövlət Qurucusunun adını daşıyan belə bir lahiyyənin 
həyata keçirilməsini, Azərbaycan Dövlətinin adına 
böyük şərəf kimi dəyərləndirdi.

Vətənindən ayrılalı ürəyinin başında qubar etmiş 
həsrət yanğısının sirli vurğularından gizli-açıkar 
nələr isə pıçıldayırdı. Onu arzularını, Azərbaycan 
sevgisi – keşməkeşli yolları boyunca qamçılayan  
doğma - məkirli şeytan-iblis varlıqlara hesabat 
həddində idi. Çünki, Azərbaycan hökumətinin 
görə bilmədiyi, qeyri-adi, çox güclü bir dövlət 
lahiyəsini o, böyük uğurla həyata keçirmişdi: 1918-
ci ilin 28 may tarixində, İslam Şərqində ilk dəfə 
Azərbaycan adlı müstəqil dövlət qurulmuşdu.Və 
Üç Rəngli Bayrağını Tanrıya səcdəyə qaldırmışdı. 
Güclü məsləkdaşları ilə birlikdə quran bu şəxs 
isə, Məhəmmədəmin Rəsulzadə idi. Bu gün, 
doğma Azərbaycanından ayrı düşüb, Türkiyəni 
özünə ikinci Vətəni etmiş Mübariz Mənsimov 
adlı bir igid, mərd oğulu Azərbaycanının 
O Şərəfli Tarixi Adını, bir daha və daha da 
yüksəkliyə əbədiləşdirirdi. Bax, Azərbaycan 
Tarixinin Böyük Şərəfinin şəfəqlərində Mübariz 
Mənsimovun möhtəşəm dövlət lahiyyəsinin 
mükəmməl uğurunu danışırdı, elə bil Tanrı... 
İŞIĞ lı sabahının mavi göylərindən damlanan 
inciləri - sözləri ilə...



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

270 271

Hər bir savaş, hər bir düşünülmüş bir iş lidersiz 
olmaz. Cumhuriyyətin qurulmasında da liderlik 
edən, hər birimiz oxuduğumuz tarixi  kitablardan, 
ədəbiyyatlardan bilirilk ki, Məmmədəmin fikri 
olaraq, bu yola çıxılmış. 

Kaş ki, kommunistlər gəlməsəydi, bu gün 
Azərbaycanı başqa yerdə görərdik. 1918-ci ildə 
qurulan Azərbaycan, bir az gec zəpt olunsaydı, 
iki sənəsi tamam olacaqdı. Azərbaycanın əlindən 
müstəqilliyini xaricdəki gürcülər almasaydı... 
Məmmədəmin Rəsulzadənin Türkiyəyə qaçması... 
O zamanlar çox ziyalıların bura gəlməsi... 

Azərbaycanın o illər çox geriləməsi oldu. 
Fürudin müəllim demişkən, biz bir də  Cum-

huriyyəti geri qaytardıq, Məmmədəminin qur-
duğu... Bu sözlər gözəldir. Lakin, bu gün Heyder 
Əliyevin  Milli Lider kimi, məktəblərdə, digər tədris 
yerlərində təbliğ edildiyi kimi, Məmmədəmin 
Rəsulzadə də bu şəkildə təbliğ ounurmu? Çünki, 
ilk Cumhuriyyəti bu insan qurdu. Müstəqil 
dövlətçilik tariximiz buradan başlayır. Biz tari-
ximizi unutmamalıyıq. Məmmədəmin Rəsulzadə 
bizim üçün qürurverici bir ad. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan, 1918-ci ildə 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin  qurucusu olduğu 
AXC-nin varisidir.

Azərbaycanın ilk müstəqil dövlətinin yaradıcısı 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin adını şərəflə 
daşıyacaq gəmidə AXC-nin muzeyi də yaradılıb. 
Böyük tarixi şəxsiyyətin nəvəsi Rəis Rəsulzadə öz 
çıxışı ilə, bəlkədə çoxları üçün qaranlıq qalan bəzi 
tarixi olaylara aydınlıq gətirdi. Suların da bağrına 
yazılmış acı hekayətlər var... Bu gün isə xüsusi 
gündür...

Yeni Kanal 
Mübariz Mənsimovun özəl müsahibəsi:
-  Gəmi sıfırdan quruldu. Biz 8 aya bitirməli 

idik. Lakin, 14 aya bitdi.Biz bir az gec qalmış olduq. 
Bu, Azərbaycanın- Cumhuriyyətinin yüz illiyinə bu 
qərarı verdik. Biz Palmalı ailəsi üçün qürurverici 
bir hissiyat. Nədən, çünki, Məmmədəmin Rəsulzadə 
demək, bütün türk dünyasının, bütün müsəlman 
dünyasının Cumhuriyyətini ilk qurmuş bir şəxs 
deməkdir. Nəvəsi Rəis Rəsulzadə öz çıxışında çox 
gözəl vurğuladı: “Hər kəs deyir ki, Cumhuriyyəti 
quranlardan biri”.  Xeyr, Cumhuriyyəti quran biri.
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bir xalq olduğumuzu göstərməliyik.Təəssüf olsun 
ki, bu, bu gün lazimi səviyyədə deyil.

Xeyriyyəçilikdə isə, təkcə Mübariz Mənsimovu 
düşünmürəm. Əgər bir insanın dini, imanı varsa, 
Allahın verdiyi var ona əmanətdir. Təkcə özü 
üçün deyil, eyni zamanda ehtiyacı olanlara da 
paylaşmalıdır. Bu günkü xeyriyyə işləri Mübariz 
Mənsimov, Palmalı ailəsi edir.

Heç kim özü ilə o dünyaya pul aparmayacaq.
Kəfənin cibi yoxdur. Onu Allah verir, paylaşmaq 
lazımdır.Yaxşı niyyətlərə, öz Vətəninə, öz Millətinə. 

Rusiyada bizim azərbaycanlıları çox incidirlər.  
Bunun önünü kəsmək lazımdır.Bunu da dövlət 
etməlidir. Azərbaycan dövləti.

Palmalının bir prinsipi var: Çalışanların yüzdə 
60 faizi mənim vətənimdən olmalıdır. Allahın 
verdiyini öz doğmalarınla paylaşman lazımdır.
Rusiyada çalışan azərbaycanlı iş adamları ən çox 
öz həmvətənlərini işə götürməlidir. Əslində, bir 
statistika yoxlaması lazım. Bunu da dövlət özü 
etməlidir. Azərbaycan dövləti. Çalışan adamların 
say çoxluğu gərəkdir. Neçə nəfər azərbaycanlıdır? 
Saysalar yaxşıdır. Yoxsa, sinəyə döymək lazım deyil.

Mən türk vətəndaşıyam.Burada Atatürk 
yüksək anılır və dəyərləndirilir: Atatürk belə 
etdi, Atatürk elə etdi. Amma, biz onlara niyə 
demirik ki, biz sizdən tez qurduq Cumhuriyyəti. 
Məmmədəminin tövsiyələri var.

Bu ideyanı həyata geçirməkdə, Palmalı 
qrupu mənə böyük dəstək verdi. Biz bu lahiyəni 
çoxdan gerçəkləşdirməli idik.Bu günə qismət 
imiş.Bu lahiyələrimiz davam edəcək. İki aydan 
sonra Əbülfəz Əliyevin adına gəmi lahiyəsi də 
həyata keçiriləcək. Biz belə insanların adlarını 
yaşatmalıyıq. Gənc nəsil bilsin, yəni Məmmədəmin, 
Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev... bu ismləri 
yaşatmalıdırlar. 

Amerika parasında əski liderlərinin rəsmləri 
var. İnsanları onların ismlərinə böyük qürurla 
yanaşırlar. Bu, bir tarixdir. Bunu bizim də 
yaşatmamız lazımdır. Biz də belə qürurla 
dəyər verməliyik.Təkcə gəmilərdə deyil, başqa 
dəyərlərdə də - məktəblərdə, küçələrə verilən 
ismlərdə, hava limanlarda, şəhərlərdə. Bunları 
yaşatmaqla, biz özümüzü, öz mədəniyyətimizi 
yaşatmalıyıq. Dünyaya necə bir qədim, demokratik  
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boyuna, çəkisinə görə kəfən götürür. Əlbəttə, onlar 
kök olduğuna görə bir az çox kəfən götürürəcəklər 
. Bəlkə orada  varlı oldular, çünki, hamısı kökdür. 
Kəfən onların böyüyü olacaq. Orada bir az varlı 
olarlar. Başqa bir şey yoxdur. Mən elə görürəm.

Azəbaycanın iş adamlarına bir tövsiyyəm var: 
Hər şeydən öncə cibimizi yox, V Ə T Ə N İ M İ Z İ  
D Ü Ş Ü N M Ə L İ Y İ K ! Vətəni Düşünmək... -  
Xalqa Yanmaqdır!  

Mən heç kimdən qorxmuram... Qorxduğum, 
tək Tanrımdır. Bir də Atamdır. O, qışqırar 
üstümüzə deyə... O da ailə tərbiyəsindən gəlir. 

...Onların düşüncəsi ilə oturub durmam da. 
Mən fikrimi hər zaman demişəm, deyəcəm də. 
Mən bir iş adamıyam, siyasətçi deyiləm. Onlar 
kimi ikili oynamıram. Düşündüyümü hər zaman 
demişəm. Bunu hər kəs bilir. Biz azərbaycanlıyıq, 
Azərbaycan əsgəriyik. Əgər, birinin millətdən 
oğurladığını aşkarlayıramsa, bunu onun üzünə 
deyirəmsə, o, məndən deyil, özündən şübhələnsin, 
çünki o, millətin cibinə girir, mən girmirəm. 

...Mənim qapıma gələn  insanlar niyə gəlsin? 
Mən onların qapısına getməliyəm. Çünki, biz 

Köpək oğlu erməni öz millətinə sahib çıxır. Hər 
şeyin üstünlüyünü ona verir. Biz duyğularımızda, 
istəkləimizdə niyə onlardan üstün olmamalıyıq? 
Erməni bizim dabanımızın altındadır. İstər 
coğrafi-təbiət, istər dövlət, istər də irq,, insan 
vatlığında. Onlar heç bir şeydə bizi keçə bilməzlər. 
Onların tək keçə bildikləri, onların birlikləridir. 
Diasporaları daha mükəmməl çalışır. İş adamları 
daha çox öz xalqına dəstək verir. Hər yerdə mən 
güclü erməniyəm, deyir. Bizim azərbaycanlıların 
bəziləri, qorxusundan xaç taxıb gəzir. Bunun şahidi 
olmuşam: böyük iş adamları... Adam dinindən, 
Allahından dönürsə, o adamdan nə gözləyərsən? 
Rusiyada diaspora sədri olmaq üstündə biri-
birini qırırlar, savaşırlar.  Bizim iş adamlarının 
birliyi olmalıdır. Yaxşılığ etmək istəyən villada bir 
qoltuqda oturmamalıdır...

...Eyni şəkildə  dövlətdə aliqarx nazirlərimiz. 
Çox nazir tanıyıram,  xaricdə iş açıb və qohumları... 
bir dənə azərbaycanlı yoxdur. Zatən bunlardan 
oğurlayırsız. Onlarla paylaşın. Onəmlidir, yəni evlər, 
saraylar, saatlar, maşınlar... hara aparacaqlar? O 
dünyada qarajda yoxdur, bağ da yoxdur. Hər kəs öz 
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paylaşmalıdırlar. Mən belə danışanda, deyirlər, 
Mübariz siyasəti danışır.Mənim elə bir niyyətim 
olsa, qorxaq da deyiləm. Gəlib oturaram Bakıda, 
deyərəm, mən bunu yaradacam.Mən onların heç 
birindən qorxmuram. Onlar məndən qorxurlar, 
çünki, bilrlər ki, mən halal çörəklə böyüyürəm, 
onlar haramla. 

Hər zaman uyumadan öncə, Allaha deyirəm 
ki, mənə haram tikə nəsib etmə. Payıma düşən 
nə isə, sevdiklərimlə paylaşma qismət et. Onlar 
isə xaç asıb, nə deyirlər? Anlamıram! İnsanlığın 
ölməməsi lazım. Bu günkü,  qloballaşmış bir 
dünyada, insanlar biri-birinə kilidləməsi lazımdır.
Özəlliklə millətlər, bizim kimi millətlər.Bu gün 
sağımız da, solumuz da düşməndir. 

Azərbaycanı sevən yoxdur. Rusiya da 
Azərbaycana bir bal kimi baxır. İran da elə 
baxır, hamı elə baxır.Bizim ətrafımız göstərmə 
dostlarla doludur. Çünki, Azərbaycanın başarığını 
qısqanırlar. Bir olmalıyıq. Bir olsaq, güclü olarıq.  
Xalq da bura gəlməz, məmur da vicdana gələr.

Rusiyadakı şirkəti bağladıq. Rüşvət, 
qanunsuzluq olan yerdə biz durmarıq. Hazırda, 

hamımız o xalqın içindən çıxmış insanlarıq. Heç 
kim kənarda qalmamalıdır. 

Mən kasıb bir ailədə böyüdüm. 9 uşaqlı... 
Atam limanda fəhlə işləyirdi. İndiki qadınlar 
kimi deyil, Anam paltar da yuyurdu, çörək də 
bişirirdi. Bizi elə böyüdüblər. Mən Bakıda,  8-ci 
mikrarayonda, 59da doğuldum. Evdə doğuldum. 
5-ci mərtəbədə. Anam çox zəhmətkeş evdar xanım 
idi.Binamızda 80 ailə yaşayırdı. Hər kəs də biri-
birinə xeyr-şər işlərdə yardım edərdi. 9  uşağı 
yetişdirmək çox çətin idi. Arif kişi vardı,çörək 
kombinatında çalışırdı. Bizə çörək gətirərdi. Mən 
bundan utanmıram.Bunlar yaxşılıqdır. Biz elə 
paylaşmanı görən insanlarıq. Şəxs bu gün bura 
gəlib yardım istəyirsə, demək onda bir qırıqlıq 
var. İmkanlı imkansıza əl tutmalıdır.

Onlar öz daxmasında seçilir, öz xənəsinə 
girir, o birinə nə olur olsun... Biz hamımız bir-
birimizə dəstəy olmalıyıq. İmkanlı imkansızın 
yaında olmalıdır. O acından ölsün, olmamalıdır. 
Dövlətin içində olanlar aldıqları 4-5 min 
manatla deyil, xalqın cibindən oğurladıqları ilə 
yaşayırlar. Xalqın cibindən çıxarılanları xalqla 
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Rəsulzadə ilə birlikdə, Mübariz Mənsimov öz 
adını da Azərbaycanın şanlı tarixinə həkk etdi. 
Onun, belə seçimli, nadir Azərbaycan Sevgi Yolu... 
hər zamn açıq və uğurlu olsun! Amin!

Amma... Azərbaycanın içində, hər zaman 
ağlayan bir hıçqırtı var:

...Gözlərimin önündəsən...
amma, gəzirəm, 
saysız-hesabsız insan içində səni.
Yaxınlaşmaq, sənə toxunmaq, 
nəfəsində yanmaq istəyirəm. 
İstəmək nədir, bu istəklə 
kor dəliyəm mən. 
Bu yanğı nə qanun tanıyır, 
nə də ki, hasar, səd. 
Bu istək bircə sənə 
qovuşmağı tanıyır, 
hətta dünya dağlsa, alt-üst olsa da. 
Ömür su kimi, hey axır gedir... 
Mənim qismətim 
səni tənha yaşamaq oldu. 
Niyə belə oldu? 
Anlaya bilməm!

Amerikada, İndeneziyada böyüyürük... Stabil 
qanunçuluğun çalışdığı yerlərdə. Biz Uğurlu 
Palmalı yolumuzu davam edirik.

Haqqımızda nə yazarlar, nə pozarlar bizi 
bağlamaz. Biz onlara zaman harcasaq, işə 
zamanımız yetməz. Ona görə gülüb keçirik. Ruzini 
verən Allahdır!

...Əlbəttə, bu gün xüsusi gündür ki, 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğruna rus impe-
riyasının təcavüzkar- çox ağır ictimai-siyasi 
yanqı larından keçən xalqının böyük oğlu 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin şərəfli adı bir daha 
əbədiyyətə qovuşurdu. Bu ali missiyaya görə, 
Bütöv Azərbaycan Xalqı, öz doğma Vətənində 
deyil, fitnəkar yadellilərin səbəbinə, ikinci Vətəni 
Türkiyə Cumhuriyyətində məskunlaşmış və 
yenə də Azərbaycanın adını təmənnasız, şərəflə 
daşıyan, böyük qəlb sahibi Mübariz Mənsimova 
təşəkkür borcludur. Məhəmmədəmin Rəsulzadə 
Azərbaycan Xalqının Böyük Tarixi Şəxsiyyətidir. 
Dövlətini İlk Yaradan Banisidir. Bu yüksəkliyi 
isə ilk dəfə, onun böyük adına layiq Mübariz 
Mənsimov əbədiləşdirdi. Və Məhəmmədəmin 
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...Belə isə, niyə yanan ocaqdan 
ayrı-ayrıyıq?
Sən mənə nə verdin ki, 
ötən bu sevgi ömürdə? 
Yad nəfəsi doyurdun istədikləri ilə. 
Sənə aid olmayan o zəncirləri qır, 
gücünü göstər.
Bu Sevgi Ocağı nı sönməyə qoyma. 
Boş-boşuna dolanıb, özünü yorma.
Sirrini yadlara demə!
Məni özündən uzaqlara laməkan etmə. 
İtirmə məni. 
İtirsən... arasan da... 
tapa bilməyəcəksən. 
İndi sənə əlim uzana qalıb. 
Tut əlimdən, daha buraxma! 

Qara səhifələr göstərmə mənə...
Bu rəng içində səni görə bilmirəm.
İşıqlar bəxş et mənə, 
yanım, qovrulum, 
yenə şəfəqlərində. 

Nəfəsimin içindəsən, 
amma çox uzaqsan. 
Əlim sənə toxunur, 
amma, səni tuta bilmirəm. 
Ətrafına dolaşan, qaynaşan 
bu insan xilqəti dərk edirmi, 
sənin nə çəkdiklərini? 
Sənin hər an, elə bu zaman 
məni düşündüklərini?
 Bir yad insan mənə salam versə, 
həmən dəli olursan: 
Yox, o mənim qanım, 
canımdır, mənə məxsusdur. 
Kimin nə həddi, 
hətta Tanrının salamını da,
ona verməyə cürəti çatsın? 
O, mənimdir, mənim alın yazımdır. 
O, mənim həyatıma məna qatan 
həyat məlhəmimdir. 
O, mənimdir. 
Mənim Taleyimdir! 
O, mənimdir. 
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Bilirəm, mənimlə nəfəs alırsan... 
hər zaman.

Hara getsəm sənsən... 
Harda olsam, yenə də sən!..
Al, götür məni... 
insanlardan... 
lap uzaqlara.
Gözləyirəm!

Ayrılıq... qəriblikdir.
O səsdəki... sözlər sən... 
qərib dolaşan insan... 
mənsiz... 

Bu inad, bu kar-kor olmaq 
səni zülmətlərə atacaq... 
itirəcək səni.
Gəl, inadı burax, 
sevindir məni.
Toxunma... 
səni məndən qoparan 
şeytan cisminə, 
uzaq ol, onun törətdiyi 
fitne-feyldən.
Amma... 
nə olur, 
bir söz de mənə... 
Gözləyirəm, hardasan? 
Yadın yanında? 
Yoxsa, Sevgi Ocağı n da? 
Bu illər uzunu... 
qapımı döymədin. 
Hər zaman gözlədim səni... -
zülmətimə İŞIĞ şəfəqlərini.
Hər zaman gözlərim önündən 
gəlib də keçdin, şeytanın köşkünə. 
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bərabər səhifə açardı. Və o, ürəyinə çökən ağrıdan 
əlini köksünə dayayıb dəhlizə keçmək istədikdə, 
birdən onun gözləri qarşı dayanacaqda sancılıb qaldı. 
Yerindən tərpənə bilmədi. Elə bil donmuşdu. 

Nəqliyyat köşkünün bir tərəfində dayanıb, gizli-
gizli boylanan nurani saçlı Ana, bəlkədə dünyanı 
yandıran dəli bir həsrət yanğısında Odlara baxırdı.
Saçlının isə bu səssiz nalədən xəbəri yox idi.Bu 
çəkilməz anlarda Bakbus aftobusu gəldi. Az sonra 
yoluna davam etdikdə, artıq Ana, orada yox idi. 
Bakbus öz rəngini qərib ağlar baxışlara sipər etdi də 
getdi. Sanki, qızılgülləri öz al qanına  bələdi keçdi. 
Yox, bu, Ananın bu rəngdə, hər zaman ağlayan sirli 
fəryadı idi. Ya ölüsü, ya dirisi müəmmalı qalan 
oğlunun sevgi rəngini Saçlıda görürdü. Bu qeyri-
adi qanla o, küskün, dərdli ürəyini ovuturdu. Bir 
zaman... bu düyün rəngi ilə oğlu ona müjdə bəxş 
etmişdi. İndi Ananın qəlbi qan ağlayırdı, bu rəngdə. 
İmkanı olsaydı... oğluna bütün ömrünü harcamış bu 
parçalanmış qızı, öz qoynunda bəslərdi. Canından 
kənar, heç yerə buraxmazdı. Ona, əli uzana qalmışdı. 
Toxuna bilmirdi. Necə ki, Saçlının da əli oğluna 
uzana qalmış, ona toxuna bilmirdi.

... Nazirlik
Bir ANA nın çəkdikləri...
Onlar xidməti avtomabildən enib nazirliyin 

həyətinə daxil olanda, Odlar adəti üzrə yenə, hasar 
boyu açılan qızılgüllərə doğru addımladı.

- İlahi, gör necə də gözəldilər?! – deyə, qarşına 
çıxan ilk qızılgül koluna əyilib, ehmalca önündə 
çökdü. Susaraq alqırmızı və çəhrayı çiçəklərə 
uzun-uzadı  baxmağa başladı. Onda qəribə bir uşaq 
yanaşması vardı. Bəlkə də, içində elə idi. Çünki, 
insanları şirin-şirin özünə ram edən, onun dünyasında 
olan qeyri-adi körbə cəzibədarlıqıdır. 

Odlar, yalnız dövlət rəsmiləri ilə qarşılaşanda 
böyüyür: mühitə uyğun. Yəni, haqqı müdafiə edən 
insan. Sadə insanların içində isə, uşaqnan uşaqdır, 
böyüknən böyük. Şirindir, zarafatcıldır və çox 
cazibədardır. Rəsmilər ilə isə dəmirdir, tələbkardır, 
sərtdir.

Odların uşaq hərəkətləri, yenə Elçinin diqqəti-
ndən yayınmadı. Sirli bir təbəssümlə onu seyr 
etdikcə, içində qeyri-adi bir yanğı alovlanırdı. Çünki, 
bu an ona kimsə yaxınlaşmırdı. O, tək idi. Lakin, 
bir zamanlar MTN hasarı boyu o çiçəkləri Eminlə 
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- Cəhənnəm ol! – Elçinin təpkisi onu yaman 
çaşdırdı. Və müdaxilə etməkdən çəkindi.

Lakin Tofiq, eyni yanğ içində:
- Brat, - dedi, - əgər sakit olmasan, bu saat özümü 

güllələyəcəm. - Bu zaman Elçin ona qəfil boylanıb 
sakitcə:

- Yoxsa, sağlamsan? – deyə, ondan soruşdu. – 
Sən bu yükü daşımırsan? Bunu çəkən, təkcə Elçindir?

- Əlbəttə yox! Amma, kişi kimi çəkmək lazımdır. 
Saç-birçək dağıtmaq... qadın işidir.

Tofiqin sözləri, deyəsən Elçinə güclü təsir etdi. 
Bu zaman əlinə fürsət düşən Əli, ehtiyatla:

- Cənab general, hər ikinizi çağırır, həmən!

Onlar içəri daxil olanda Məhəmməd ülgüc 
baxışları ilə hər üçünü kəsib, qalın, xırıltılı səslə:

- Siz niyə əkiz doğulduz? – onlardan soruşdu. 
Elçin dinmədi. Baxışlarını kənara qaçırdı. Tofiq 

dinmək istədikdə, Əli onu qabaqladı:
- Cənab polkovnik, Tofiq Elçınə yardım edirdi.
Məhəmməd əsəbi gülümsünərək:
- Nə yardımı? Siz ki, iş başında deyilsiz?! – ani 

susaraq, sonra yumşaq bir tərzdə: - Oturun. - dedi, 
onlara diqqət edib: - Hə, aslanlarım,  indi deyin 
görüm, bu nə deməkdir? 

Elçin  iş otağına deyil, birbaşa məşq zalına 
üz tutdu. Mülkü geyimini dəyişmədən ağır dəmir 
alətləri qaldırmağa, sonra isə boks torbasını çılpaq 
əllə yumruqlamağa başladı. Bilmirdi, daha nə xəta 
törətsin. Acığını daşdan-dəmirdən çıxırdı. Dişlərini 
biri-birinə sıxaraq:

- Bu, belə olmamalıydı. Niyə belə oldu? – deyə, 
bağıra.Onun bağırtısını eçidən təmizləyici, tez 
qaçaraq, bu barədə Məhəmməd müəllimə məlumat 
verdi. Palkovnik-leytenant ağır-ağır ayağa qalxaraq 
Əlini səslədi.

- Eşidirəm, cənab polkovnik.
Məhəmməd alt dodağını dişləri altda qəzəblə 

sxaraq:
- Get, gör, o monqol orada nə işlə məşğuldur?! 

Çağır, gəlsin yanıma.
Əli təəccüblə:
- Baş üstə, cənab polkovnik!
Əli məşq zalına daxil olanda, Tofiqi də onun 

yanında gördü. Mat qaldı. Heç bilmədi necə hərəkət 
etsin. Çünki, elə Tofiqin özü də Elçini sakitləşdırməyə 
çalışırdı. Lakin, öhtəsindən gələ bilmirdi. Buna 
baxmayaraq Əli var-gücünü toplayıb:

- Elci, - dedi, - sakit ol, sənə sözüm var.
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verməkdən çəkinərdi. Millətinin nə olduğu, çox tüstü-
dumanlı idi. İnsanlarla – xüsusilə türklərlə ünsiyyətdə 
olmaqdan ehtiyat edərdi. 

Elçin onsuz da hirsini yenidən bir yerdən – 
yenə daşdan, dəmirdən çıxarmağa  fürsət axtarırdı. 
Xadiməni heç xoşlamadığından, tərs kimi, o da 
qarşısına çıxdı. Onun bu aqressivliyinə bələd olan 
Əli, tələskən:

- Ey, Elci, - dedi, - gəl, dəhlizin bağ tərəfinə keçək.
Elçın dinmədi və onlar üçü də bağçaya endi. Şam 

ağacının kölgəsində əyləşib,  hərə öz aləmində  dərin 
düşüncəyə qapıldı. Lakin, az keçməmiş bundan çox 
sıxılan Tofiq:

- Dünyanın bir işinə baxe...  - dedi, - gör necə 
gözəl günlərimiz vardı.

Əli qeyri-ixtiyari:
- Allah şeytana lənət etsin! – Söz ağzında bitər-

bitməz , bu zaman xadimənin onlara tərəf gəldiyini 
gördü. O, kinayəli bir təbəssümlə: - İlahi, bu cadugər, 
yenə gözlərimizin  önündə lövbərləşdi?!

Bundan diksinən kimi olan Tofiq ona boylanıb:
- Mən hər zaman demişəm ki, o cacucdur. Hər 

zaman ətrafında gördüklərini kimə isə ötürür.

Əslində, bu sual Elçinə aid idi, o, başını aşağı 
salıb, tərəddüdlə:

- Yenə... Ana... orda idi.
Məhəmməd eşitdiyinə mat qaldı.Nə deyəcəyini 

bilə-bilmədi. Az sonra ayağa qalxaraq, çox çətinliklə:
- Bizim halımıza bir bax. – deyə, hər iki əlini 

başına apardı. Elə bil, ağrayırdı. – Bunlar nə zaman 
bitəcək?! Bizim bilmədiyimiz, nələr  var?! – sanki, 
özü-özündən soruşdu.

Elçin, Tofiq və Əli dəhlizə çıxanda, bu zaman 
onlar  xadimə ilə qarşılaşdılar. O, orta yaşlarında, 
dolu bədənli, daima başını sağa-sola əsdirərdi. Çox 
heybətli sifəti vardı.Gözləri ətin içində batdığından 
ennibədən, köstəbek özbək qadınlarınin əksi idi. 
Gözdən əlil olduğu üçün ağ eynək taxırdı.Bazarda 
kələm satan rus babuşkalarına bənzəyirdi. Saçını 
qəribə şəkildə, gah sağa, gah da sola çarpazlayardı.
Qəribə tısbağa yerişi vardı.Arxası yekə olduğu üçün 
daima qısa, ya da lap uzun, yahidi keşişləri kimi 
arxalıq geyinərdi. Kimsə ilə danışmaz, salam da 
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Tofiq:
- Bir vətənpərvər idmançı xanım var. O axmaq 

futbolçunun bütün tələbə gəncliyi onun gözləri 
önündə keçib. O, and içir ki, bu erməni məkrinə görə, 
axır bir gün o erməni q-sinin cadugər saçından yapışıb  
baseynənin qarşısında sürüyəcək. Onu işə - öz yanına  
soxuşduran Sarkisyan lotusunun adını bağıra-bağıra. 
O cahil, avam müsəlman belə bir fitnəkar ermənini 
nigahına alanda, bütün idman ordusu, bu xəyanətə 
mat-məttəl qaldılar. O isə, bunu vecinə almadan, 
bütün həyatı boyu qoyun kimi susdu.Qohum-əqrəbası 
onunla bütün əlaqələrini kəsdi. Mənim bacım onun 
anasıgil ilə bir az uzaq qonşudur.

Əli təəccüblə:
- Elçi, yadındadır, bizim Lider tv çalışmalarımız? 

Məqsəd... Rövşən... – kinayəli təbəssümlə: - Əvvəlki 
hücrələrdə... bir az sən də veyilləndin onunla... 
Kabusə ilə. Sonra o, ilişdi ona.

Elçin:
- Bizim qardaşlığımız, o günlərdən deyil, tələbə 

illərindən başlamışdır. Bizim əksərimiz Ağacan 
Abiyevin tələbələri olmuşuq. – ani susaraq. Gözləri yol 
çəkirmiş kimi: - O zaman Sara tv vardı. Mən həm də 

Elçin astaca ayağa qaxaraq, pıçıltı ilə:
- Bəlkə, ona bir az sürtünək?..
Əli cəld onun qarşısına keçib, kefli gülərək:
- Ayə.... ayə... kişi ol. Bu, sənnlik deyil. Sürtüşmək 

arvad işidir.
Tofiq qarnını qucaqlayıb dəli-dəli gülməyə 

başladı. Sonra üzünü Əliyə tutub:
- Bizim binada bir axmaq, maygülü futbolçu 

yaşayır. Belə bir erməni ilə evlənib. Hərdən millətin 
gözləri önündə onunla elə seks yaradır ki... Hər kəs 
mat qalır. O gündə, bizim xanım bir səhnənin şahidi 
olub. Bir də görüblər ki, bu maygülü gic müsəlman 
erməni tayfası ilə hara isə gedirlər, bunun tam kopyası 
olan – xadiməni göstərərək, - arxası enni ermənisi də 
enni ətəklərini yelpikləyə-yelpikləyə... Nə isə, maşına 
minirlər, lakin əks tərəfə-zibilliyə doğru baş alırlar. 
Az sonra blokun qarşısında avtomabilini saxlayıb 
tayfasını düşürür. Sən demə, bu gədə “Qarabağ”a 
gedirmiş. Türklər onu, erməni ilə evləndiyinə görə 
sevmədiyindən,  o da onların acığına parad keçirir. 
Özünün hazırladığı oyun üzrə - erməni q-sinin 
istəyincə: “Yolasalma mərasimi...”

Elçin dişlərini biri-birinə sıxaraq:
- Elə oğraşlar çoxdur... yan-yörəmizdə.
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Və ürkəkcə: - Odlar... hələ gəlməyib, siz kimsiz? 
Gələndə deyək. – bu zaman telefonda səs eşidilmədi, 
susdu. Rəhimə çarəsiz dəstəyi yerinə qoydu. Üzünü 
Arifə tutub, acı bir riqqət içində: - Yenə... o idi... Ana.

Aradan az keçmiş  Odlar içəri daxil oldu:
- Salam! – dedi, - Rahi, sən materialları hazır 

etmisən?
Rəhimə ona mat-mat baxaraq, astaca:
- Hə, Od. 
- O zaman, gətir otağıma. Mən bir az yolda 

ləngidim. 
Rəhimə kövrək bir təbəssümlə:
- Çiçəklər başını qatmışdı?! – sözünü yenicə 

bitirmişdi ki,yenə telefon zəng çaldı. Hamı yerində 
donub qaldı. Odlar isə yaxınlaşıb ehmalca dəstəyi 
götürdü. Şirin bir səslə:

- Sizi eşidirəm. - Lakin səs eşidilmədi. Saçlı yenə: 
- Alo... Alo... - dedi. Dəstəydə yenə də səs eşidilmədi. 
Bu zaman Odlar, xəfivcə gülümsünüb: - Bu zəngləri 
edən, niyə danışmır?

Rəhimə nə isə demək istədikdə, birdən Arif:
- Eyy, Rahi, səni Hökumə xanım çağırdı.

orada çalışırdım. Biz “Azərbaycan” nəşriyyatından 
gedib-gəlirdik. Və mən ona hər zaman salam 
verirdim. Lakin, tanış olmağa qorxurdum. Çünki, 
savaş insanı idi. Dövlət qəzetində çalışırdı. Elə gözəl 
idi ki... Elə bil, Mələkdi.Uzun saçları, uşaq kimi 
təbəssümlü üzünü hər zamn qoruyurdu. Nadir halda 
görmək mümkün olurdu. Qəsdən salam verirdim 
ki,üzünü görə bilim. Bəzən, salamın kimin verməsinə 
baxmayaraq, ötüb keçirdi. Bu, o idi.

- Odlar?..
- Onun qarşısında böyük bir yol var: Uğurlu! 

Buna görə o, ona acı verən hər şeyi geridə buraxacaq.  
...

 Çalınan telefon zəngində dəstəyi qaldıran 
Rəhimə oldu:

- Alo... 
- ...
O səs eşidilmədikdə təkrar:
- Alo, - dedi.
- Salam!
- Salam... eşidirəm sizi...
- Odları olar?.. – Rəhimə nə deyəcəyini bilmədi. 
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- Salam...
- ... 
- Mən səninlə fəxr edirəm, oğlum! Bir az da səbr 

et, səni Azərbaycana qaytaracam.
- İlahi, bu nə deməkdir? – Elçıni dəhşət bürüdü. 

– Dillə izahedilməz bir yanğıya sürüklənən o özünə 
gələndə, komutatorçu Səidi qarşısında gördü. Heç 
bilmədi nə etsin. Və çox çətinliklə gücünü toplayıb, 
aradan çıxmağa fürsət tapdı.

Həmin gün Elçın kimsə ilə bircə kəlmə də olsun 
danışa bilmədi. Elə bil, dili tutulmuşdu. Heç yerə də 
sığışmırdı. İçində qeyri-adi bir vulkan püskürürdü, 
lakin onu çölə bağırmağa ehtiyat edirdi. Öz-özünə 
“Bu necə dövlət sirridir ki... insan taleyinin məhvinə 
xidmət edir?!”

Axşam işdən çıxanda Elçin nazirliyin həyətində 
Odlarla qarşılaşdı. Ona ürəyini yandıran sirlə 
yaxınlaşıb ani susaraq dinmədi. Onun belə qəribəliyini 
diqqətdən qaçırmayan Odlar pıçıltılı bir səslə:

- Elçin, nə olub? – deyə ondan soruşdu. - Xəstə 
deyilsən?

Elçın onun gözlərinə baxa:
- Od, - dedi, - birlikdə Qayalığa gedə bilərik?

Rəhimə təəccüblə:
- Bunu indi niyə deyirsən? Bir saatdır gəlmişəm. 
Arif ona qaş-göz edərək:
- Unutdum, bağışla!

 

Ayın yekun toplantısı idi. Bütün heyət iclas 
zalına  yığılmışdı. Hər bir şöbənin rəisi növbə ilə 
öz hesabatını verirdi. Fəxri heyətdə isə, nazirdən 
başqa bütün güc məmurlar əyləşmişdi. Müzakirələr, 
müəyyən məsələlər ətrafında fikir mübadilələri, 
həmişə olduğu kimi yavaş-yavaş  nizamında gedirdi. 
Çıxışların qızğın yerində, zala komutator növbətçisi 
daxil oldu. Cahangir Süleymanzadəyə ehmalca 
yaxınlaşıb, əyilərək onun qulağına nə isə pıçıldadı.
Bu zaman general həmən ayağa qalxaraq, çıxışa tərəf  
baş aldı.

Elçin iclasa gec qalmışdı.Tələskən halda dəhlizi 
ötüb keçmık istədikdə, generalın kabinetinin açıq 
olduğunu gördü. ...Nazirlikdə isə belə hallar olmurdu. 
Buna baxmayaraq, zala doğru baş aldıqda, birdən səs 
eşitdi. 
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Günlər ötüb keçirdi, lakin, bu ötən zaman ərzində 
Saçlını görən olmurdu.

Cahangir Süleymanov kabinetinə sığmırdı.O 
başa, bu başa gəzişməklə, səbrini ovuturdu... Elçın 
gələnə qədər. Xüsusi təyinatlılar təlim meydanında 
olduğlarına baxmayaraq, o, dərhal geri çağrılmışdı. 
Elçin əla bilirdi ki, səbəb nə?! O, heç nə olmamış 
kimi içəri daxil olub, ehtiyatla:

- Salam, cənab general! - dedi, - Eşidirəm sizi!
 Süleymanzadə ona sirli alovlu-alovlu diqqət 

edib, təmkinini pozmamağa çalışaraq:
- Sən “Qartala”a qəbul andı içmisən? – deyə, 

ondan soruşdu.
Elçin tər-su içində:
- Əlbəttə, cənab general!
General ona mənalı mənalı diqqət edərək, 

dinmədi. Bu zaman içəri Səid daxil oldu. Elçin onu 
görəndə, yer başına fırlanmağa başladı. Düşdüyü 
vəziyyətdən çıxış gəzdi. Lakin Səid, sadəcə bir 
kənarda dayandı.

- Elçin, əgər eşitdiklərini, kənardan duyaramsa...

- Niyə? – gözlənilməz sual qarşısında Odlar mat 
qaldı.

Elçın çox çətinliklə:
- Sadəcə, bir də oranı görmək istəyirəm. – ani 

susaraq, boğazına tıxanan qəhərlə: - O gündən sonra... 
getməmişəm.

Odlar yenə çaşqınca:
- Niyə?
- Bilmirəm, amma getmək istəyirəm.
Elçinin inadkarlığı qarşısında Odlar xəfiv bir 

pıçıltı ilə:
- Sahibi olmayan o Ocağa necə apara bilərəm?
Bu zaman, sanki qəfil diksinən Elçin başını hər 

iki əli içinə alaraq, tərəddüd və pıçıltı ilə:
- Əgər... o... yaşayırsa?..  - ani sükutdan sonra, 

çox çətinliklə: - O, yaşayır!
Odların nəfəsi kəsildi. Bütün dünya gözlərində 

donub qaldı. Düşdüyü vəziyyətin alov dilləri tədriclə 
vücudunu sarmağa başladı. Bu hədsiz yanğı içində, 
güclə eçidiləcək bir səslə:

- Necə?.. - dedi və sonra isə, qeyri-axtiyari, hara 
isə baş alıb, getdi.



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

298 299

Arif, dənizin ən cəzibədar sahilində yeddi gün idi 
ki, liman qurmuşdu. Çimərlikdə arı kimi qaynaşan 
insanların, az qala  məmə deyənindən, pəpə deyəninə 
qədər Odları soraqlamışdı. Lap cana doymuşdu, 
Elçinin qarasına deyinməkdən də daha yorulmuşdu. 
Yeddinci günü səbri tamamilə tükəndi. Və o, geri 
qayıtmağ qərarına qəldi. Axşam çağı gözlərini 
Qayalığa  uzun-uzadı dikdiyindən, yuxu onu qeyri-
ixtiyari yamanca aparırdı. Bu zaman onun mürgülü 
baxışları hədəfində kim isə ağır adımlarla Qayalığın 
zirvəsinə çıxmağa başladı. Sanki, gölgə idi. Arif qəfil 
səksənərək, ona diqqət etməyə başladı.Lakin, heç nə 
anlaya bilmədi. Çünki, bir xeyli sağ-sol tərəflərdə 
də insanlar gölgələr kimi dolaşmaqda idi. Bütün 
bunlardan yorulmuş Arif daha dözmədi. Avtomabilini 
yavaş-yavaş geri çəkərək, Qayalığın məkanından 
uzaqlaşdı.

Gecə yarıdan ötmüşdü. Saat 3-ə işləyirdi. Bu 
zaman qəfil çalınan zəng Arifi yaman diksindirdi. 
Yerindən havalı kimi qalxaraq, telefön dəstəyini 
yaxınlaşdı. Bir qədər tərəddüdə qapılıb, sonra dəstəyi 
götürdü:

- Eşidirəm...

- Mən heç nə eçitməmişəm, cənab general. – 
Elçin, qeyri-ixtiyari  səsini qaldırdı.

Sözünün qəfildən kəsildiyini görən Süleymanov, 
daha davamını gətirmədi. Lakin, ani susaraq üzünü 
Elçinə tutub:

- Dövlət sirrinin məsuliyyətini hiss et!
- Oldu, cənab general! 
Elçin tribuna bağırsa da, lakin ox, yaydan 

çıxmışdı.

Hökumə xanımın dövlət kabinetində tünd bir 
basqı yaşanırdı... Odlar gündəmdə yox idi. Bu 
itgin qız üçün, bütün heyət səhralara, dağlara, 
daşlara sürgün edilmişdi. Onu nə görən vardı, 
nə də telefonu cavab verirdi. Bu tərs qızla bütün 
əlaqələr kəsilmişdi. Buna günahkar isə, Elçin idi. 
Bu, həqiqətən ideal vətənpərvər insanı isə,gündə 
azı on kəs edama çəkirdilər. Arifə isə, daha ciddi bir 
tapşırıq verilmişdi: Gecə-gündüz  Qayalığda keşik 
çəkmək... Çünki, bilirdilər ki, Odların ilk və son 
məkanı buradır.
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ən yaxın qanı, canı sən idin. Onun yolunda edam 
olunmağın borcdur. Çünki, Emin, hər birimiz və MKİ 
üçün qeyri-adi İŞIĞ idi. Hər bir zülməti əridən. 

- İndi də!

Sübh erkən hər kəs öz yerini tutmuş, bircə Arif yox 
idi. Hökümə xanım otağında gəzişərək, onun gəlişini 
gözləyirdi. Səbrsizliyi az qala ürəyinin başından aşıb 
daşırdı. Gözlərinin içindəki acı riqqəti gizləməyə 
çalışsa da, bunun tüstü-dumanı göz çıxarırdı. Rəna 
Rəhimənin qulağına ağzını ehmalca yaxınlaşdırıb:

- Rahi, - dedi, - xanıma birdən nə isə olar, mən 
yaman qorxu içindəyəm.

Rəhimə özünü daş kimi tutaraq, dodaqaltı:
- Sakit dur, Allah göstərməsin!
Hökumə xanım daha dözmədi, üzünü sərt bir 

şəkildə Sabirə tutub:
- Bu adam harda qaldı? – ondan soruşdu.
- İndi gələr, Hökümə xanım. – susaraq ətrafına 

ütülü bir nəzər yetirdi.
- Bu necə ola bilər ki, telefonlarını da bağlı 

- A... ağıllı, bir yenilik var?
Arif üz-gözünü turşudaraq:
- Elçin, qardaş, bir az erkən soruşa bilməzdin?
- Cib telefonuna zəng vurdum, lakin qapalı idi.
- Hə... sakitlik  üçün söndürmüşdüm. 
- Danış görüm...
- Heç nə yoxdur. Sabah erkəndən Hökümə xanıma 

hesabata qaçacam. 
Elçin dərin həyəcanla:
- Bəlkə bir az, yəni beş-altı gün gec gələsən? 

Çünki, bu sondursa, mən bitdim.
Arif ani susaraq:
- Elci, Allah, o lider Kabusəyə lənət etsin. O 

zaman o şeytan həyatımıza zühr olandan, cəhənnəm 
yaşamaqdayıq.Bunun bir sonu olacaq, ya yox?

- Olacaq! Onu öz caynaqlarımla parçalayıb 
çıxaracam Eminin həyatından. 

- Bax, sən belə güclü olanda, mən də güclü 
oluram. Çünki, o şeytan erməninin öhdəsindən, 
yalnız birlikdə gələ bilərik. - əsnəyərək – Qardaş, indi 
isə imkan ver ki, bir az yatım, sabaha az qalıb.

- Ey, dayan, sabah hesabatı verəcəksən?
- Mütləq! Başqa çıxış yoxdur! Elci, Eminin 
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Araya ağır və heybətli bir sükut çökdü. Hər kəs 
nəfəs almağa belə ehtiyat etdi. Bu zaman yanğılarında 
hamının sual dolu baxışları “Şəhrizad kəlmələri...” 
izhar edən Arifə sancıla qaldı. Hökümə xanım isə, 
elə bil heykəlləşmişdi. Demək, ip ucu tapılmışdı. Arif 
isə, onların dünyasının əksini yaşayırdı. Bir iz tapa 
bilmədiyi üçün, özünü günahkar sanırdı. Və acizanə 
halda susaraq, daha dinmədi.

Hamının diqqəti Hökümə xanıma boylananda, 
bu zaman, qeyri-adi gözəl qəlb sahibi, əsil Xanım 
Ana olan o, ağır bir tərzdə yerindən qalxıb, düşüncəli 
halda kabinetini tərk etdi. Hər kəs tərpənməz halda 
onun arxasınca baxa qaldı.

Lakin, Hökümə xanım, Cahangir Süleymanzadənin 
kabinetinə ildırım sürəti ilə daxil oldu. Onun rəyasət 
masası önündə qürurla dayanıb qəzəbli gözlərini, belə 
gəlişindən mat qalan baxışlarına  dikdi.

- Biz otuz ildir ki, bir yasdığa baş qoyuruq. Bu 
illər ərzində səndən gizli nə siirm olub ki?

Cahangir Süleymanzadə, hələ düşdüyü 
vəziyyətdən çıxmayaraq:

- Mən heç nə anlamıram. – deyə mat nəzərlərini 
ondan çəkmədi.

saxlasın. Bəlkə, bir hadisə var başında?  - ani susaraq, 
sonra: - Bircə heç nə olmasın, İlahi, sevindir bizi. – 
deyə hər iki əlini göyə qaldırdı.

Rəna gizli bir həyəcan içində:
- Hökümə xanım, bir telefon açsam?..
Hökumə xanım qəzəblə:
- Elçini çağırın, gəlsin bura, görüm, o əclaf nə iş 

açdı başımıza?!
Az keçməmiş, Elçin daxili bir gərginlik 

yanğısında içəri daxil oldu. Hamının dəli həyəcanlı 
baxışları ona sancıla qaldı. Hökümə xanım ondan 
sərt şəkildə nə isə soruşmaq istədikdə, bu zaman qapı 
açıldı və Arif içəri daxil oldu. O, sanki təgənəfəs idi. 
Elə bil, dənizin sahilindən bura kimi qaçmışdı. Və 
təmkinini nizamlayıb üzünü Hökümə xanıma tutdu:

- Müəllimə, - dedi, - yeddi gün yeddi gecə sərə-
sər dolaşdım, bütün sahili və qayalığları... Amma 
insan nəfəsinə rast düşmədim. – ani susaraq, sonra, 
sanki pıçıltı ilə: -  7-ci gün isə... - tərəddüdə qapılaraq, 
eyni səsdə: - yalnız bir kölgə gördüm, o yavaş-yavaş  
Qayalığın baş ucuna tərəf qalxdı. – tələskən tərzdə: 
- Ümumiyyətlə ətrafda, lakin bir az uzaqda - sahil 
kənarlarında dolaşan insan gölgələri çox idi. Amma... 
Qayalığa çıxan gölgə... deyəsən kişi idi.
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onları müdafiə etmədi. Sənin kimi generallar isə 
sudan quru çıxdılar. Budur sizin dövlətinizin qanuni 
məsuluyyəti? Halbu ki, bu dövlət məmur talançılığı 
2000-ci illərdən törənməyə başlamışdı. Siz görürdüz, 
lakin, susurduz. Hər biriniz öz kreslonuzdan möhkəm 
yapışmışdız. Millətin övladları isə - sahibkar, ya 
MTN süvariləri, hər kəs yanıb keçirdi, uçrumlara 
sürüklənirdi. Bu törənənlər idi, dövlət prinsipləri? 
MTN, hələ  o zamandan bu dövlətin sütunlarını 
laxlatmağa başlamışdı. Siz generallar isə kürsülərdən 
haqdan, ədalətdən, sədaqətdən alovlar püskürüdüz. 
Dövlətin qarşısında, zamanında məsələ qaldırmağa 
cəsarətiniz çatmırdı. İndi de görüm, hansı bir general 
xalq qaşısında nüfuz sahibidir? – ani susaraq, kövrək 
bir səslə: - Sən Günelə qıymadığını... Odlara... rəva 
bildin. Sən bircə övladının – qızın Günelin sevgisini 
qəbul edib, istəyini çox yubatmadın. Onu sevdiyi 
ilə tez ailə qurmasına bütün gücünü ortaya qoydun. 
– elə bil boğulurdu Hökümə xanım, çox çətinliklə: 
-  Bəs, Odlara niyə qıydın? Axı, onun atasının gen-bol 
parası ilə sən bu yerə yüksəldin. O atanın bu övladı 
bizə əmanət idi. Sən onun taleyini məhv etdin. – ani 
susaraq, sonra eyni acı ilə: - Ətrafına bir bax, hər kəs 

- Sən bilirsən, necə bir böyük günah etmisən? 
Sən onların hər ikisini bədbəxt etmisən. 

Cahangir Süleymanovu elə bil ilan çaldı. Kürəyini 
kreslosuna dayayaraq, sərt bir pıçıltı ilə:

- Sən nə danışırsan?
Hökümə xanım, ona uzun-uzadı baxaraq, 

boğazına tıxanan acı bir riqqətlə:
- O, sağdır! Eləmi?
Cahangir Süleymanov dinmədi. Heysiz halda,  

qeyri-ixtiyari, rəyasət stulunda donub qaldı. Başını 
hər iki əlləri içinə alıb, masaya əydi. Və sanki güclə 
eşidiləcək bir səslə:

- Bu, dövlət işidir. Mən bu prinsipləri qorumağa 
məsuliyyətliyəm. 

- Sən hansı dövlət məsuliyyətindən danışırsan? 
– Hökumə xanım od püskürdü. - Hə? Buna 
görə, sən kimləri isə qurban verməlisən? Eldar 
Mahmudovun dövlət məsuliyyəti adında necə bir 
qartal komandası yerlə yeksan edildi?! Buna dövlət 
məsuliyyəti deyirsən? Məmləkətdə daha birdənə 
də ağılı sahibkar qalmayıb. Hər kəs başını götürüb 
qaçıb. Budur sizin dövlətinizin məsuliyyəti? Necə 
bir oğullar şər-böhtanlarla məhv edildi. Dövlət 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

306 307

Aradan bir həftə ötüb keçmişdi. Hökümə xanım 
nazirliyin hospitalında müalicə olunurdu. Axın-axın 
insanlar gəlib onun əhvalını ziyarət edir, tezliklə 
sağalmasını diləyirdilər. Bu insanların heç biri onun 
gözündə deyildi. Onun gözləri, yalnız bir nəfər üçün 
qapıda idi. O isə... 

Ürəyimin başı yandı, kabab oldu, gəl...
Gözlərimin qarası ağa döndü - soldu, gəl...

Hökumə xanım bir səhər oyananda, pəncərənin 
məhəccəri üstündə, yarıaçılı bir al qızılgül gördü. 
Onun gözəlliyinə mat-mat baxa qaldı. Elə bil, belə 
çiçəyi ilk dəfə idi ki, görürdü. Çox heyrətamiz idi 
gül, onun qəmli baxışlarında. Qızılgül ona nə isə 
danışırdı, ürkək-ürkək, pıçıltı ilə... Hər dəfə çiçək 
görəndə, Hökumə xanımının yadına bir ism düşürdü. 
Bu, Odlar idi.

- Salam! Hökümə xanım, necəsiz? - Şəfqət 
bacısının şirin səsi onu düşdüyü sirli duyğularından 
ayırmış oldu. O, xəfif təbəssümlə:

- Salam! Təşəkkür edirəm. – ani susaraq, 
Qızılgülə boylanıb: - Bu, kimin salamıdır? – deyə,  
ondan soruşdu.

ailə qurmuş, övlad sahibi olmuş. Lakin... - sözünü 
davam edə bilmədi. Düşdüyü vəziyyətdən çətinliklə 
qurtulub: - Sizin məsuliyyətiniz , bu iki sevən dəlinin 
birini Avropa səhralarına, o birini isə Şərqin dağı-
daşlarına saldı. Dövlət səddi ilə onları ömür boyu 
biri-birinə həsrət  qoyduz. Siz erməni kimi onların 
taleylərini zəpt etdiz.Onların, heç bilirsiz, çalınmış  
taleyləri içində necə bir arzu-istəkləri vardı?! -  sanki 
ürəyi köksündən qopub çıxırmış kimi Hökümə xanım 
ağır-ağır nəfəs alaraq, qəzəbli bir pıçıltı ilə: - Sən 
isə, ömür boyu Emini Odlardan gizlədin. Sənin bu 
günahın... bağışlanmazdır!  Heç bir zaman! Oğulunun 
həsrətilə sevdiyi qıza dəli-divanə boylanan Ananın 
ahı sizi yandıracaq!  Və... əgər, Saçlı... tapılmazsa...

Hökumə xanım sözünü bitmiş hesab edib, astaca 
qapıya döğru addımladı. Lakin az getmiş, birdən o, 
səntirəyərək yerə yıxıldı. Və bundan qəfil səksənən 
Cahangir Süleymanov cəld ona tərəf atılaraq, güclü 
bağırtısı ilə ətrafını səslədi. Bir göz qırpımında, sanki, 
nazirliyin bütün insanları güc generalının səlahiyyət 
kabinetinə cəm oldu.
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... Nazirliyin yubiley mərasimi idi. Möhtəşəm 
salonda elə bir yüksək əhval-ruhiyyə vardı ki... 
Təmtəraqlı təşkil olunmuş bu dövlət ziyafətinə xarici 
nümayəndəliklərin Attəşləri də dəvət olunmuşdu. Hamı 
uni formada idi. Elə bil, bir azdan parad keçəcəkdilər. 
Bu gün həm də yüksək rütbə-dövlət mükafatı təqdim 
olunacaqdı. Dövlətin yüksək prinsiplərini xaricdə və 
daxildə ləyaqətlə təmsil edənlər üçün xüsusi gün idi. 
Hokumə xanım burada hər kəsin diqqətini yaman 
çəkirdi. Çünki, müalicədən yenicə qayıtmışdı. Ona, az 
qala bütün nümayəndə heyəti təzim edirdi. O, elə bir 
mükəmməl gözəl insan idi ki, bunun izahını, yalnız iş 
fəaliyyətində görmək mümkündür. Elə bil, bir Mələkdi. 
Ona səcdə edənlər olmasa, o, özünə qapanaraq kimsəyə 
məhəl qoymazdı. Və hərdən sirli baxışları, salonun 
insan dənizi içində kimi isə gəzirdi. Kim və ya kimlər 
idi? Bunu bilən vardısa, bu da bir sirr olaraq qalırdı. 
Bəlkə də az sonra açılan...

... Hökümə xanım yerində sıxıntılı hallar keçirir, 
bəzən isə ayağa qalxıb, zalı tərk etmək istəyirdi. Onun 
bu vəziyyəti Şəhla xanımın diqqətindən yayınmırdı. 
Cahangir Süleymanov  fəxri heyətdə əyləşdiyindən 
onun ətrafına xüsusi əməkdaşlar yerləşdirilmişdi.

Şəfqət bacısı Qızılgülə baxıb, heyranlıqla: - 
Aaa... - dedi, - nə gözəldir?! – ona doğru addımladı. 
Sanki bir körpə kimi ehtiyatla əlinə götürüb Hökümə 
xanıma uzatdı. – Əlbəttə, sizə!

Hökümə xanım sirli baxışlarını gah gülə, gah da 
şəfqət bacısına dolandırıb, xəfifcə:

- Kim... kim gəlib bura? – ondan soruşdu.
Şəfqət bacısı çiyinlərini ataraq:
- Bilmirəm...
Hökümə xanım daha dinmədi. Baxışları, qapısı 

açılı pəncərədən uzaqlara axıb getdi. Bu zaman onun 
düşüncəsində yalnız Odlar şəfəqlənirdi. Və bəyaz 
nurun tül pərdəsi arxasında onu görürdü.

Səhər özünü hələ dağa-daşlara atmamış, sevən 
əziz insanlar yenə Hökümə xanımın ətrafına cəm 
oldular. Onlar sakitcə danışsa da, lakin Hökümə 
xanımın diqqəti Qızılgüldə idi. O, onu görüdü. Odlar 
ona elə baxırdı ki... O qeyri-adi sirli, yanğı dolu 
baxışları ilə deyirdi: “ Onları... bağışlama, heç 
vaxt!”
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bu İŞIĞın qarşısında mat qaldı.Onun üçün qeyri-
ixtiyari ayağa qalxdı. Gözləri dolu-dolu buludlu, 
kovrək bir səslə:

- Bilirdim ki... gələcəksən. – onu başdan ayağa 
süzəndə, nəzərləri əlindəki Qızılgülə cancılıb qaldı. 
Ağır-ağır onun gözlərinə boylanıb, pıçıltı ilə: - 
Mənim Qızılgülüm... tənha... Səni daha gözümdən 
uzaq qoymayacam.

Onlar həsrət yanğısının acı sevinc yaşantılarında 
ikən, növbəti insanın gəlişi üçün təqdimat səsləndi. 
Lakin adamın ismi çəkilmədi. Anlar səbrsiz ötüşür, 
lakin o görünmürdü. Xeyli keçmiş, nəhayət gəlişi ilə 
hər kəsin diqqəti ona yönəldi.Və salonun minə yaxın 
insanı onu görəndə mat qaldı.Bu sirli çırpıntı içində 
Hökumə xanım və Odlar qeyri-ixtiyari ona doğru 
boylandı. Bu zaman Hökumə xanım, acı bir pıçıltı ilə:

- İlahi!.. – dedi. 
Odlar, yenə yuxu gördüyünü sandı. Lakin, az 

sonra gerçəyi dərk edərək, bütün ömrü boyu əzabını 
çəkdiyi insana baxışları sancıla qaldı. Əlbəttə, o idi: 
Emin!

Heyrətamiz nəzərlərin diqqətində, salona ilk 
girişində hədsiz bir həsrət-yanğı yüklü baxışları 

Şəhla xanım və Rəhimə ona daha yaxın olub:
- Hökümə xanım, bir sıxıntınız var? – soruşdular.
O, dərindən nəfəs alıb, pıçıltı ilə:
- Yox, sadəcə, bi az narahatam. – zala ani göz 

gəzdirib: - O, indicə gələcək, mən hiss edirəm.
Onun bu sirli həsrəti qarşısına kimsə kəlmə söyləyə 

bilmədi. Çünki, onun axtardığının kim olduğunu 
bilirdilər. Şəhla xanım kədəli bir təbəssümlə:

- Mən də onu gözləyirəm, gələcək... - Əslində bu, 
sadəcə təsəlli söz idi. Və anlar səbrsiz-səbrsiz ötüb 
keçirdi. Bu, insan ömrü idi ki, ali məxluq onu nə hiss 
edə, nə də görə bilirdi.Lakin Hökumə xanım, başqa 
bir sürpriz də gözləyirdi.

Vaxt ötüb keçirdi. Çxışlardan sonra, mükafatların 
təqdimat mərasimi başlamışdı. Dünyanın hər bir 
yerində Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edən Agentlərə 
fəxri mükafatlar təqdim olunurdu. Bu möhtəşəmliyin 
karyera dadına, sanki damla-damla qeyri-adi bir 
İŞIĞ süzülməyə başladı.Bu, çox heyrətamiz idi. Və 
sırasında olanlar, boyunca ona boylana diqqət kəsildi. 
O, yüksək bir taxta doğru addımlayırdı. Yetişib onun 
qarşısında   dayandı.  Hökümə   xanım,  uniformalı  
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doğru baş almışdı. Dövlət idarələrinin aşağı boyunca 
Dənizə tərəf qaçırdı. Emin ani ayaq saxlayıb 
ürəyində: “ Hara getdiyini bilirəm! Evimizə gedirsən 
– Qayalığa...”

Emin yolundan qalmadı... Odların arxasınca 
sahilə doğru baş aldı. Lakin, Dənizin nəfəsində, onu 
itirdi. Bilmədi, hara getdi?! Qayalığa üz tutdu. Ora 
yetişəndə, onu görmədi. Baş-böyründə axtarmağa 
başladı. Lakin, yenə tapmadı. Dəli bir çırpıntı 
yanğısında təkrar-təkrar yenə sağı-solu gəzdi.Bu 
zaman limandan hansısa bir Gəminin möhtəşəm səsi 
eşidildi. Bu, Uğurlu Yol dur! AZƏRBAYCANIN 
SABAHI... 

Geri qalan isə...
...Səni... içimdə susub danışırdım mən... 
İndi bu evdə... Sən tənha yaşa...                                                                                                        

bütün zalı gəzdi. Kimi isə axtardı. Sonra kürsüyə 
yaxınlaşdı. Hesabat hərəkətini yerinə yetirdi.Fəxri 
mükafat təqdim olunanda, ona məhəl qoymayaraq, 
yenidən saysız rəsmi insan içində kimi isə axtarmağa 
başladı. Və tapdı da. Çünki, bilirdi ki, axtardığı, 
yalnız Hökümə xanımın nəfəsinin içindədir. Və sakit, 
təmkinli addımlarla, onun kəskin acı baxışlarının 
tüstü-dumanında ona doğru getdi.Nəhayət, yaxınlaşıb 
hüzurunda dayandı.  Boğazına tıxanmış acı riqqətdən 
uzun-uzadı tərəddüdə qapılaraq, sonra pıçıltı ilə:

- Bağışla məni! – dedi. – və ona titrəkcə toxunmaq 
istədikdə, Odlar əl hərəkəti ilə: - “Mənə toxunma!” – 
deyə, cəld bir addım geri çəkildi. Bütün ömrünü onun 
uğruna həsrət əzabında yaşamasına baxmayaraq, 
bu illər uzunu ondan gizləndiyi səbəbindən yaranan 
qatı nifrəti onun qarşısına amansız bir səd çəkdi. Bu 
hasarı keçə bilmədi Emin. Bu dəli yanğında alışıb 
tüstülənirkən, Odlar actaca addımlarla geri çəkilərək, 
qapıya doğru can atdı. Emin çevik bir hərəkətlə onun 
arxasınca atılanda, o, sürətlə zalı tərk edib, dəhliz 
boyu qaçmağa başladı.

- Odlar!.. Dayan!.. – Eminin bağırtısını, elə bil 
eşitmirdi, Saçlı.Və hara isə - qərib bir laməkanlığa 



R.Bahar SONAM
İŞIQ...

Romanın sirri...

314 315

Eşqimin sərhədi yox, bir dili var, bir dini var,
Ona qurban kəsilib, gizli yanan sirli Bahar.
Deyim, Tanrı Rəsulu Muhammedin hümbetiyim,
O hümmet eşqin ilə ağrayır sənsiz ürəyim.

Saçlı  damlaların səhifələrini qoyduğu yerdə 
görmürdü. Bəlkə də küləklər hara isə sovururdu.   Və 
beləcə günlər – zaman keçirdi.

Romanın sonu. İŞIĞ isə... UĞURLU YOL 
GEDİR!..

Bakı, 15 avqust 2019.

DƏNİZ QAYALIĞI...
Odlar Azərbaycan Xalqının acı səhifələrindən 

sıyrılıb, yenə Dənizin Qayalığına baş almışdı.
Sanki, Tanrı yeni bir dönəm açmışdı Saçlının 

taleyində. Odlar gözəgörünmədən  toranlığ düşən 
kimi ...saatları arasında Qayalığa baş alar, 2... - ci ildən 
yazdığı incilərdən hər gecə bir səhifəsini qayalığın 
masası üzərinə qoyardı. İşığ Kölgə yalnız  ... günü 
gəlirdi, Qayalığa. 

Yenə zülmət gecələr  bağrıma qan oldu mənim, 
Sirli, küskün qələmim canıma can oldu mənim.
Bu Tanrı eşqinə, de, mən necə çarə eləyim?..
Gecələr sübhə qədər ağrayır sənsiz ürəyim.

Bürüyüb cümlə-cahanı kədərim, bu harayım,
Ağrıyan könlümə sənsiz necə məlhəm arayım?
Tanrıdan hey əl açıb istədiyim tək diləyim...
Gecələr sübhə qədər ağrayır sənsiz ürəyim.

Eşqinin sədaqəti mat qoyub pərvanələri,
Baş alıb səhrayaq qaçan o dəli-divanələri.
Bir heç onlar, İşığım, tək sənsən bu həsrətim,
Gecələr sübhə qədər ağrayır sənsiz ürəyim.




