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Bu əsəri doğulub boya-başa çatdığım Dədəli kəndi-
nin (Xaçmaz rayonu) dörd igid oğlu – Qarabağ savaşı 
şə hid ləri Qurbət Zakiroğlu, Natiq Əzizullaoğlu, Şeyda 
Ziyəddinoğlu və Bahadur İkramoğlunun əziz xatirəsinə 
ithaf edirəm.

Əsər, həm də bir 20 yanvar şahidinin həmin gecənin 
bütün şəhidlərinin, onların timsalında bütün Azərbaycan 
şəhidlərinin əziz xatirəsinə dərin sayğısının ifadəsidir. 
Onlar şəhid oldu, bizsə şahid. Onlar canlarını fəda etdilər 
ki, biz yaşayaq. Tanrı qatında yerləri uca olsun.



Redaktordan

Azər Həsrətin iti qələmi, cəsarətli sözü Azərbaycan 
oxucusuna yaxşı tanışdır. Özəlliklə,  xalqımızın, 
Türk Dünyasının ağrı-acılı, sevincli, uğurlu günləri 
ilə bağlı (fərqli dürlərdə) qələmə aldığı yazılar ona 
şöhrət qazandırıb. Azər öz əsas mövzularına, öz 
yazı texnologiyasına münasibətdə yetərincə ardıcıl 
olan, məhsuldarlığı ilə seçilən aydınlarımızdandır. 
Təsadüfi deyil ki, milli mətbuatımızın 140 illik yubi-
leyi münasibəti ilə dövlət ödüllərinə layiq görülənlər 
sırasında onun da adı vardı və “Əməkdar jurnalist” 
fəxri adının nişanını Azərin yaxasına məhz dövlət 
başçımız - Prezident İlham Əliyevin özü taxdı.

Azər Həsrətin jurnalistika sahəsində uğurlarının ya-
nısıra ədəbi yazılarla çıxış etməsi də diqqətdən qaçmır 
- “Bir əsgərin yaşantıları” romanı, “Azər Qurdbasan”, 
“Soysuzun ölümü” hekayələri, hər nə qədər “mən ya-
zıçı deyiləm”, “yazıçılıq iddiasında deyiləm” desə də, 
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onun idrak prosesindən, ağıl gücündən savayı, könül 
çırpıntılarına, qəlb atışına (ilhamın şahə qalxmasına) da 
aşina olduğunu göstərir. Azərin bədii təxəyyülü, ədəbi 
qələmi araşdırmaçı-jurnalist kimliyinə uduzsa da, sanki 
həmişə eyni işlə məşğul olduğu təəssüratı oyadır. Azər 
Həsrət “Öncə Vətən!” şüarı ilə yazıb-yaradır. Çünki o 
ideyalı yazardır. Yazdığının dürü, forması, həcmi, hətta 
estetikası, bədii məziyyəti deyil, ideyası ön planda olur 
həmişə. Bax, məhz bu amil Azər Həsrət qələmindən 
çıxanları bir başqa cür maraqlı edir, adilikdən çıxarır...

Məncə, onun imzasına davamlı oxucu münasibəti 
də, daha çox bu dediyimiz amillə bağlıdır. Mən bunu 
təqdirəlayiq hal hesab edirəm. Özəlliklə, yurdumu-
zun-yuvamızın bu çağında (Ermənistan tərəfindən 
elan olunmamış savaşa uğradığımız dönəmdə) ide-
yalı yazar, ideyalı yazı çox önəmlidir.

Azər Həsrət bədii-estetik baxımdan uduzduğu 
məqamların fərqində olsa da, ideyalılığı üstün tutur; 
ariflər qatında alqış qazanacağına ümid edir (Mənim 
tanıdığım, uzun illərin dost-qardaşı Azər, alqış qa-
zanmaq, təqdir görmək üçün özəl çaba xərcləmir - 
onun çalışmaları bu şəkillənmələrə gətirib çıxarır).

***
20 yanvar mövzusunun Azər Həsrət qələmindən 

dəfələrlə keçdiyini bilirəm; ancaq bir bədii mətn (ro-
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man) şəklində, bir xeyli ayrıntılı şəkildə yazdığını bil-
mirdim. Sağ olsun, güvənərək, mənim də çap öncəsi 
baxmağımı uyğun görməsi sonucu “Mən tanıqlıq 
edirəm”lə yaxından tanış olmaq, onu incələmək im-
kanım yarandı. Qənaətlərim qısaca olaraq bunlardır:

- Bu əsər bir daha göstərir ki, 20 yanvar haqqın-
da hələ yazılası çoxlu mövzu, açılmamış məqamlar, 
öyrəniləsi olaylar vardır;

- Müəllif (özünün timsalında) bir Azərbaycan 
gəncinin canlı tanıqlığı ilə oxucunu o müdhiş günlərə 
qaytarmağı bacarır - o illərdə yaşamamış yeni nəsil 
gənclərimiz üçün bu, çox önəmlidir;

- Azər bacardıqca (öz xarakteri gərəyincə) ədalətli, 
obyektiv, səmimi ovqatda, o günlərdə baş verənlərə 
münasibətdə hikkədən, nifrətdən uzaq, soyuq başla 
qərar verərək yazmaq əzmini nümayiş etdirir;

- “Mən tanıqlıq edirəm”lə 20 yanvar 1990-cı il tari-
xinə, o günü doğuran, o gündən doğan olaylara xalqlara-
rası, ölkələrarası nifaq mərtəbəsizliyində deyil, əksinə, 
o günlərdən, o illərdən dərs almaq mərtə bə sində yana-
şan Azər Həsrət, bağımsız Azərbay ca nın varlığını, 
haqlı olaraq, tarixi uğur kimi qiy mət ləndirir;

- Azər Həsrət ruhlu, ümidli yazır - bir Azərbaycan 
yazarının, türk aydınının yazmalı olduğu kimi...
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- “Mən tanıqlıq edirəm” mövzuya yeni baxış ol-
maqla yanaşı, özünün də vurğuladığı kimi tanıq 
sözü - şahid ifadəsi dəyərindədir...

- “Tanıq sözü” demişkən, Azər Həsrətin bu kitabı-
nı oxuyarkən kiminiz roman, kiminiz povest, kiminiz 
də publisistika... təyinini yaraşdıra bilərsiniz; mənə 
qalsa, bu, mövcud şəkli ilə daha çox bədii-publisistik, 
tarixi əsərdir. Xalqın taleyinə, keçdiyi yola urvatlı 
baxışına görə, bədii məziyyət, estetika baxımından 
çatışmayan yönləri ilə birgə, “Mən tanıqlıq edirəm”i 
gənclərin oxumasında yarar vardır. Gənclərə üz tut-
mağımız təbiidir - himnimizdə də, “cümlə gənclər 
müştaqdır” deyilir; ölkə əhalisinin önəmli hissəsini 
gənclər təşkil edir; nazirliklərimizdən biri Gənclər və 
İdman Nazirliyi adlanır; nəhayət, müəllif özü çağdaş 
gənclər hərəkatından çıxmış aydınlarımızdandır.

- Bu “qənaət sıralaması”nda onu da vurğulamaq 
istərdim ki, Azər Həsrətin ideyalılığı onun dil-üslub 
özəlliyində də görsənir. Həm bu baxımdan, həm də 
belə bir mövzuya müraciət edib, bir sıra məqamları 
(örnək üçün, Xudat-Xaçmaz olayları) gün üzünə 
çıxardığına görə ona şükranlığımı bildirirəm.

Sayğılarımla, 
Əkbər QOŞALI
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Yazardan

Tarix yazılmalıdır. Həm də, gələcək nəsillər bir 
zamanlar nələrin necə olduğunu öyrənə bilsinlər 
deyə, olduğu kimi yazılmalıdır.

Bir millətin 20 yanvar kimi şərəf tarixi də yazılma-
lıdır. İlk növbədə, bu tarixi yaradanların, yaşayanla-
rın onu yazması vacibdir. Həmin o qara gecənin iş-
tirakçısı, şahidi olan on minlərlə insanın bu olayları 
qələmə alması lazımdır ki, onillər, yüzillər sonra heç 
kim gerçəkləri saxta şəkildə təqdim edə bilməsin.

Mən də o olayların iştirakçısı, şahidiyəm. 22 yaşlı 
dəliqanlı çağlarımdı. Azərbaycan Sovetlər İttifaqının 
tərkibində olsa da, artıq müstəqillik yelləri getdikcə 
daha gur əsməyə başlamışdı. Günlərimiz küçələrdə, 
meydanlarda, universitet dəhlizlərində keçirdi. Ha-
mımız yavaş-yavaş o müqəddəs günü yaxınlaşdırma-
ğa çalışırdıq. Kimimiz hər şeyi dərk edərək, kimimiz 
də sadəcə proseslərdən kənarda qala bilmədiyimiz 
üçün meydanlardaydıq.
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Bizi bu yolda məhrumiyyətlərin, qanların gözlə-
diyini də getdikcə daha dərindən fərq etməyə başla-
mışdıq.

Nəsə bir şey olacağını mümkün sayırdıq. Həbslər, 
döyülmələr, hətta ayrı-ayrı fəalların, öndə gedənlərin 
terror edilməsi də ağlımıza gəlirdi. Yalnız tək bir 
şeydən başqa: doğma saydığımız ordunun Bakını, 
ardından da Azərbaycanın başqa şəhərlərini işğal 
altına alıb, milləti qanına qəltan edəcəyini, çox gü-
man, heç kim təsəvvürünə belə gətirmirdi. Ola bil-
sin, kimlərsə bunu görürdü, gözləyirdi, lakin geniş 
kütlənin belə bir təsbitinin yoxluğuna şəxsən özüm 
şahid idim o günlərdə...

Biz bilirdik ki, ordu şəhərə soxulub fövqəladə 
vəziyyət elan edə bilər; yəni bunu mümkün sayır-
dıq və ona da hazır idik. Lakin heç bir xəbərdarlıq 
etmədən, gecənin bir aləmində rus əsgərlərinin 
əliyalın insanların üzərinə tanklarla, avtomat silah-
larla hücuma keçəcəyini düşünmək belə istəmirdik. 
Çünki bu davranış nəinki dinc dövrün, hətta savaş 
dövrünün qanunlarına belə uyğun gəlmirdi.

Rus əsgərləri və onların başbilənləri o gecə bütün 
dünyaya göstərdilər ki, nə barış, nə də savaş qanun-
ları onlar üçün dəyər kəsb etmir. Onlar üçün yalnız 
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güc nümayişi önəmli idi. Hədəf seçdiklərinin əliyalın 
olmasının, uşaq, qadın, qoca olmasının onlar üçün 
heç bir fərqi yox idi. Əsas olan, heç nəyə baxmadan 
hər kəsi əzə biləcəklərini göstərmək idi ki, bunu da 
bacardılar...

Bununla belə, bir məsələdə yanılmışdılar. Onlar 
əmin idilər ki, bu yolla Azərbaycan xalqının iradəsini, 
mübarizə əzmini birdəfəlik qırmaqla başqalarına 
da dərs vermiş olacaqlar. Alınmadı! Bacarmadılar! 
Azərbaycan xalqı o gecə öz qanıyla tarixin daha bir 
şərəfli səhifəsini yazdı və bütün dünyaya göstərdi ki, 
əliyalın olsa belə, can bir qəlbdə birləşə, ən qəddar 
düşmənin qarşısında şirin canını sipər edə bilər!

Biz o gecə bunu göstərdik, bacardıq və aradan 
keçən illər ərzində sübut etdik ki, heç bir təxribata 
yol vermədən haqlı iş uğrunda mübarizə aparmışıq.

Lütfən, bu kiçik kitabımı da o günlərin olaylarını 
tarixə yazmaq üçün qələmə sarılma cəhdi sayın.

İllər keçdikcə insan yaddaşı korşalır, bir çox 
ger çəklər unudulur, olayların xatırlanması çətin-
ləşir. Ona görə də düşündüm ki, nə qədər yadda-
şım yerindədir, olanları qələmə alım. Qoy bu da mə-
nim o gecəylə bağlı bir şahid ifadəm olsun. Zaman 
mühakiməsində ittihamçımızsa qoca Tarixdir yalnız!..
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Kitabda siyasi xadimlərdən, o dövrün hakimiyyət 
yetkililərindən heç kimlə bağlı fikirlərə yer vermirəm. 
Çünki yazar olaraq şəxsən mənim onlarla təmasım 
olmamışdı o günlərdə. Təkcə eşitdiklərim, oxuduq-
larım var ki, onları da bir çox yazarlarımız məndən 
öncə dəfələrlə qələmə alıb. Yalnız o vaxtlar Moskva-
da yaşayan Heydər Əliyevin 21 yanvar 1990-cı ildəki 
cəsur davranışına yer verməyi məqsədəuyğun say-
dım bu kitabda. Çünki onun o davranışı həqiqətən 
də bir tarixi olay olmaqla, millətin ən çətin günündə 
böyük mənəvi dəstək idi. Ona bizim çox ehtiyacımız 
vardı həmin günlərdə, çox...

Kitabda keçən adların hamısı gerçəkdir. Onların 
hər biri o günlərin canlı qəhrəmanı sayıla bilər. Kimi-
si az, kimisi də çox çalışmışdı həmin günlərdə.

Azər obrazı da gerçəkdir və bu, mənim özüməm. 
İndi də fəalam. Amma aradan 26 il keçib və bu 
sətirləri yazanda o zamankı kimi çılğın, dəli-dolu 
deyiləm. Sadəcə olaylara daha soyuqqanlı yana-
şa bilirəm. Həyat təcrübəsi də öz sözünü deyir, 
əlbəttə. Bu günümüzdən o günlərə baxanda bir daha 
əmin oluram ki, biz haqlıydıq. Günahımız yox idi. 
Azərbaycan xalqı dinc mübarizə aparırdı. Sadəcə 
Sovet-rus imperiyası öz mahiyyətinə uyğun davran-
mışdı o günlərdə də.



12

Bir zamanlar şahidi olduqlarımı məhz ona görə 
qələmə alıram ki, kimin kim olduğu, mübarizəmizin 
mahiyyəti doğru anlaşılsın.

Bu bir kitabdır: Bədii kitab. Əslində, memuar da 
demək olar. Ancaq yenə də çalışdım ki, bir az dadlı-
duzlu olması üçün bədii üslubda qələmə alım. Ona 
görə də roman janrında təqdim edirəm. Hərçənd, ro-
man olmadığını da iddia etmək mümkündür.

Kitabda ara-sıra doğma kəndimə - Dədəliyə yer 
verməyim sadəcə əsərin qəhrəmanının - Azərin ha-
radan gəldiyini, kim olduğunu, hansı mühitdə böyü-
düyünü göstərmək məqsədi daşıyır. Bunu, tam ol-
masa da, onu yetişdirən yurd haqqında bilgi vermə 
cəhdi kimi qəbul edin.

Oxuyacaq hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. 
Yəqin ki, dəyərli oxucularımızın qeydləri, iradları da 
olacaq. Onları da dinləməyə, müzakirə etməyə hazı-
ram və buna çox şad olaram.

Son olaraq, yaddaşımı yeniləməyə yardımçı ol-
muş tələbə dostum Kamilə, o günlərdə Xudatda baş 
verənləri mənə xırdalıqlarınadək danışmış dostlarım 
Ramazan Əliyev və İzzət Biyabaniyə, kitabı çapdan 
öncə oxuyub öz dəyərli tövsiyələrini vermiş, onun 
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redaktorluğunu üstlənmiş dostum Əkbər Qoşalıya 
təşəkkür etmək istərdim.

Özəl və əlavə bir təşəkkürü isə o günlərin canlı şa-
hidi, peşəkar və təcrübəli fotoqraf S.Rasimə ünvanla-
maq istərdim. O, heç bir təmənnasız həmin günlərə 
aid fotolarla bu kitabımızı zənginləşdirmiş oldu. Var 
olsun.

Sayğılarla, Azər HƏSRƏT

 Facebook: Azer Hasret
 Twitter: Azer Hasret
 Youtube: Azer Hasret
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Sözə başlarkən

Dədəli Azərbaycan Respublikasının lap quzeyində 
yerləşən, Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəd sonun-
cu rayon olan Xaçmazın gözəl kəndlərindəndir. Xaç-
maz-Xudat yolunun, demək olar, orta məsafəsində 
yerləşən bu kənd həm qədimliyi, həm də uzun 
müddət o tərəflərin mərkəzi rolunu oynamasıyla se-
çilib.

Kənd hələ Sovet İttifaqı dağılandan sonra da bir 
müddət mərkəz rolunu oynayacaqdı. Çünki çev-
rədəki bütün kəndlər üçün kənd sovetliyi, sov xoz 
idarələri, fermalar və yeganə 10 illik orta məktəb 
bu kənddə idi. Ona görə də Nağıoba, Hacıabdurah-
manoba, hətta Sibiroba kəndlərinin uşaqları öz 
kənd lərindəki ibtidai məktəbi bitirən kimi 4-cü 
sinfə Dədəliyə gəlirdi. Bostançı kəndinin uşaqları 
isə 9-cu sinifdən buraya gəlməyə başlayırdı. Onların 
kəndindəki məktəb 8 illik idi.
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Nağıoba tərəfdə bir də ləzgilərin Xıraxoba (Qı-
raqoba) dediyi, əhalisi büsbütün ləzgilərdən ibarət 
olan kənd vardı. Balaca bir kənd idi. Amma oranın 
uşaqları oxumaq üçün Dədəliyə gəlmirdi. Xıraxo-
balılar heç Azərbaycan sakinləri də sayılmırdılar. 
Azərbaycan dilini bilənlərinə də çox nadir hallarda 
rast gəlmək olardı. Kənd Xaçmaz rayonunda, yəni 
Azərbaycanda yerləşsə də, Dağıstana aid idi. Onla-
rın pasportlarında Azərbaycanla bağlı heç bir qeyd 
yox idi. Bəs, bu necə olurdu?

Deyilənlərə görə, Xıraxobalılar haradasa 1950-ci 
illərdən bu yerlərdə məskunlaşmağa başlayıblarmış. 
Dədəlinin yaşlı insanları danışırdı ki, onlar Qusarça-
yın sahilində, palıdların əhatəsində olan bu yerdən 
özləri üçün qışlaq kimi istifadə edirlərmiş. Burada 
evlər də yox imiş. Sadəcə ilk gəlişlərində xalq arasın-
da “qazma” deyilən yeraltı yaşayış komaları qurub-
larmış. Torpağı haradasa 2-3 metr dərinliyə qədər 
qazıb otaq düzəldirlərmiş. Üstünü də ağac budaqla-
rıyla bağlayıb torpaqla örtər, sonra da suvaqlarmış-
lar. Lap hərbi obyekt kimi.

O vaxt hələ adı da olmayan bu yurda ləzgilərin 
hər qış gəlib yerləşməsini görən Rusiya hökuməti 
Azərbaycanla razılıq əldə edərək Xıraxobanı həmin 
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o sakinlər üçün icarəyə götürübmüş. Bu hadisə 
1954-cü ildə olub. Rusiyayla Azərbaycan arasında 30 
illik icarə müqaviləsi bağlanıbmış. Sonra müqavilə 
müddəti 1984-cü ildə bitincə yenidən razılaşma olub 
və daha 20 il uzadılıb. Yəni 2004-cü ilə qədər. Kəndə 
Xıraxoba adı da ləzgilər orada oturuşduqdan sonra 
verilib.

Xıraxoba indi 1954-cü ilin qazmalarından ibarət 
deyildi. Orada ümumiyyətlə qazma adında bir şey 
qalmamışdı. Heç qışlaq da demək olmazdı ora. Çün-
ki əhalinin hamısı oturaq həyata keçmiş, özlərinə 
iki mərtəbəli evlər tikib yerləşmişdilər. Kənddə 
poçt, məktəb və digər dövlət idarələri də fəaliyyət 
göstərirdi. Camaatı da ətraf kəndlərin əhalisi ilə qay-
nayıb-qarışmışdı. Xeyirdə-şərdə iştirak edir, hətta 
qız alıb, qız da verirdilər Xıraxobalılar. Amma pas-
portlarında yenə də Azərbaycanla bağlı heç bir qeyd 
yox idi. Bu kənd Xaçmaz rayonunun tən ortasında 
yerləşsə də nə rayona, nə də Azərbaycana bağla-
na bilməmişdi. Onlar gəlmə idilər, qonaq idilər və 
yəqin ki, bir gün seçim qarşısında qalacaqdılar: ya 
Azərbaycanlı olmaq, ya da bağlı olduqları diyara 
geri dönmək. Hər halda, üstündə yaşadıqları torpaq-
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lar onların deyildi. Bu torpaqlar Dədəlinin gündoğa-
nında, Nağıobanın düz yanında yerləşirdi. 

Dədəli coğrafi olaraq da mərkəzdə yerləşirdi. Bu-
radan günbatana Qusarçay, gündoğana isə Uzuno-
ba yolu gedirdi. Quzeyə gedən yol Bostançı və ətraf 
kəndlərə aparıb çıxarırdı. Bir də güney tərəfə yol var-
dı. Amma burada yol elə kəndin içində bitir, dışarı 
çıxmırdı. Yol bitdikdən sonra tarlalar, onun ardınca 
da meşələr başlayırdı. Bu ərazinin sağ tərəfi Dərəbağ 
adlanırdı. Dərəbağ bitdikdən sonra Çəpərxır deyilən 
yer vardı. Lap sonadək getdikdə isə “İt meşəsi” baş-
layırdı. Zəngin bitki örtüyü olan bu meşə həm də 
çöl toyuğu, çaqqal, dovşan, canavar kimi canlıların 
məskəni idi.

Ümumiyyətlə isə, hər tərəfi meşəylə əhatə edil-
miş, ilin ən azı 8 ayı torpağından bar-bəhər toplanan 
bu cənnət-məkan kənd Azərin uşaqlıq xatirələrilə 
doluydu. Kəndin elə bir meşəsi, bağı yox idi ki, onun 
ayağı ora dəyməmiş olsun. Bir tərəfdə “İt meşəsi”, 
digər tərəfdə Alapalıdlıq, başqa bir tərəfdə “Molla-
nın meşəsi” uzanıb gedirdi.

Azər uşaqlığını bu meşələrdə keçirmişdi. Hələ o 
da yadındaydı ki, isti havalarda meşələrdə ayaqyalın 
gəzməyi xoşlardı. Evdən çıxanda ayağında ayaqqa-
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bı olardı. Elə ki, bir az aralandı, ayaqqabılarını bir-
birinə bağlayıb atardı çiyninə. Çünki ayaqyalın olan-
da sulu yerlərdən də rahat keçə bilirdi. Səhərdən 
axşama meşədə, çöldə-bayırda gəzib-dolaşsa da 
ayağına tikan batmazdı. Batsa da xəbəri olmazdı. O 
qədər ayaqyalın gəzməyə öyrəşmişdi ki, artıq daş-
kəsəkli yollarda, kələ-kötür yerlərdə yumşaq xalça 
üzərində gəzirmiş kimi gəzərdi. Bir də yay ayların-
da yüksək qovaq, palıd ağaclarının başına çıxıb qora 
yeməsi vardı.

Bu kənd belə kənd idi. Azər də belə Azər idi.
Hələ xalq arasında adına Qobu deyilən Qusarça-

yın bəzən sakit, bəzən də dəli-dolu sular axan yata-
ğında da onun ayaq izləri vardı. Azər hər yay dostla-
rıyla bu çaya balıq tutmağa gedərdi. Fürsətkən çayda 
çimməyi də yaddan çıxarmazdı. Düzdür, çox zaman 
çayın suyu dayaz olurdu. Lakin balaca kənd uşaqla-
rının ºənlənməsi üçün bu da yetərli idi.

Dədəlinin quzey-doğusunda, Nağıoba yolunun 
sol tərəfində bir də göl vardı. Əslində, göl deyildi o. 
Süni su anbarı idi. Amma yetərincə geniş və üzmək 
üçün dərin olduğuna görə göl deyirdilər el arasın-
da. Kənddə elə bir uşaq olmazdı ki, həmin göldə 
çimməsin. Orada həm də yaxşı balıq olurdu. Ətrafı 
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qamışlıq idi. İçində də tez-tez su ilanları gözə dəysə 
də, kənd uşaqlarını qorxutmurdu bu. Çünki bilirdilər 
ki, bu ilanlar zərərsizdir.

Kənddə demək olar ki, bütün evlər iki mərtəbəli 
idi. Yalnız sonradan tikilmiş iki ev vardı ki, onlar bir 
mərtəbəli idi. Ən qədim evlər belə iki mərtəbəli tikil-
mişdi. Çiy kərpicdən inşa edilmiş bu evlərin divarla-
rı çox qalındı. Sanki qala divarları idi.

Azərgilin evi də elə idi. Deyilənlərə görə, onların 
ata yurdunun ən azı 160 yaşı vardı. Anası danışar-
dı ki, “mən bu yurda gəlin gələndə böyüklərimiz 
deyirdilər ki, evin 120 yaşı var”. Anası da 1950-ci ildə 
gəlin gəlmişdi. Bu isə o demək idi ki, onların evinin 
təməlləri haradasa 1830-cu illərdə atılıb. Yetərincə 
qədimi ev sayıla bilərdi. Özü də çiy kərpicdən tikil-
miş, 1980-ci illərin sonuna qədər ayaqda qalan və 
hələ daha neçə illər qalacağı bəlli olmayan bu evin 
indi 160 yaşı olurdu.

Hə, bir də onu deyirdilər ki, Dədəli binə olanda 
yeddi yurd salınıbmış. O yurdlardan biri də Azərgilin 
yurdu imiş. Ona qədər kənd sadəcə meşəlik bir ərazi 
olub. Yavaş-yavaş insanlar məskunlaşmağa başlayıb 
və aradan bu qədər zaman keçdikdən sonra meşələr 
kənddən xeyli aralanmalı olub.
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Kəndin salınma tarixi haqqında isə dəqiq heç nə 
bilinmir. Yalnız qəbristanlıqdakı məzar daşları bu 
yerin daha qədim olduğunun xəbərçisidir. Ağac baş 
taxtaları çürüsə də daşdan hazırlanmış baş daşları 
yaxşı saxlandığından onların üzərində əski əlifbayla 
yazılanları oxumaq mümkündür.

Bir də ayrıca bir qəbir var ki, onun haqqın-
da müxtəlif əfsanələr söylənir. Bu qəbrin başdaşı 
üzərində atlı insan şəkli cızılıb. Yerli camaatın yad-
daşına görə, həmin qəbir Koroğlunun dəlilərindən 
birinə aiddir. Təbii ki, bu da elmi cəhətdən sübut 
edilməyib və ümumiyyətlə araşdırılmayıb. Amma 
nəsildən nəslə ötürülərək xalqın yaddaşında hələ də 
yaşamağa davam edir.

Qəbristanlıqdan söz düşmüşkən, bura, əslində, 
bir ziyarətgahdır. Gözəl bir meşə ərazisində yerləşən 
ziyarətgahın adı Çələbilər Piridir. Bu pirə Dədəliylə 
yanaşı ətraf kəndlərdən, hətta ətraf rayonlardan belə 
ziyarətçilər gəlir. Ziyarətgahın adını isə Şəki xanı 
Hacı Çələbi, hətta ünlü türk səyyahı Övliya Çələbi 
ilə bağlayanlar da var yerli xalq arasında. Di gəl ki, 
tutarlı elmi araşdırma aparılmadığı üçün bunu da 
təsdiq və ya inkar etmək çətin idi.
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Bir də xalq arasında belə danışırdılar ki, Çələbilər 
Piri - qəbristanlıqda yeddi qəbir qatı var. Yəni bu 
məkan o qədər qədimdir ki, illər keçdikcə məzarlar 
torpağa qarışmış, üzərində yeni qəbirlər qazılaraq 
mərhumlar dəfn edilmişdir.

Ümumiyyətlə, bu ziyarətgah sirli bir yerdir. Onun 
aşağı tərəfində yerli camaatın İsitmə Piri dediyi bir 
yer də var. Uzunoba yolunun düz üzərində, kəndin 
ayağında yerləşən bu yer özünün suyuyla ad çıxa-
rıb. Yaşı bir neçə yüz ilə çatan palıd ağacının düz 
kökündən qaynayan bu suda bir kəramət var sanki... 
Özəlliklə də soyuqdəyməsi olanlar həmin sudan bir 
qurtum içməklə sağalırmış. İlgincdir ki, həmin palıd 
ağacı hər iki tərəfi çökəklik olan bir yerdə yerləşir. 
Bu isə o deməkdir ki, oradan - yəni yüksəkliyin tam 
da təpəsindən su çıxmamalıdır. Amma çıxır. Özü də 
neçə illərdir bu su eyni “təmkin”lə süzülüb gedir...

Dədəli belə bir kənd idi. Azər də o kəndin 
yetirməsi. Amma bütün bunlar uşaqlıqda qalmış-
dı. İndi o, əsgərlikdən gəlmiş, Bakıda texnikumda 
təhsilini davam etdirirdi...



22

***
- Ay bala, çıx bax, gör kimdir?
Anası idi. Azəri haylayırdı. Küçədən kimsə onu 

çağırırmış.
Azər isti yay günündə özünü çiy kərpicdən hö-

rülmüş qalın divarlarının hesabına sərin olan ota-
ğın uzaq küncünə verib kitab oxuyurdu. Hələ 19-cu 
yüzildə babalarının tikdiyi bu iki qatlı evin divarları-
nın qalınlığı düz bir metr idi. Nə səs keçirirdi, nə də 
isti-soyuq. Ona görə də qışda yaxşı isinir, yayda da 
yaxşı sərin olurdu bu ev.

Azər anasının səsinə dışarı çıxdı. Balkondan 
ətrafa boylanırdı ki, səs eşitdi:

- Azər, ay Azər! Çıx bayıra da, haradasan?! - Sar-
van idi. Sinif yoldaşı. - Yenə də kitab oxuyursan? Əşi, 
əl çəkmədin də bu oxumaqdan. Axırda alim olacaq-
san bu gedişlə.

- Hə, sənsən? İndi gəlirəm. Keç həyətə, görüm nə 
deyirsən?

- Keçmirəm, işə gedirəm. Gəl, düş aşağı görüm. 
Sö züm var sənə.

Bir neçə ev güneydə, Dədəlinin Nərəcan məhəl-
ləsində olurdu Sarvan. Uşaqlıqdan bir yerdə böyü-
müşdülər. Elə ailələri də çox yaxın idi. Sarvanın 
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atası Şahbaba kişi də Azərin atası Hacıqulu kimi 
yetimliklə, kasıblıqla böyümüşdü. Onların uşaqlı-
ğı 1941-45-ci illərdəki Böyük Vətən Müharibəsinə 
tuş gəlmişdi. Əli silah tutan hər kəs əsgər getmişdi. 
Bunlar 14-15 yaşlı yeniyetmələr olaraq artıq kənd 
təsərrüfatında böyüklərdən də çox işləməli olmuş-
dular. Lakin zaman keçmiş, dinc dövr başlamış, on-
lar da ev-eşik, oğul-uşağa sahiblənmişdilər. İndi bu 
yetimlərin hərəsinin evində 8 uşaq vardı. Çoxu da 
həmyaşıd.

Sarvanla Azər bir sinifdə oxumuşdular. Məktəbi 
bitirəndən sonra Azər texnikuma qəbul olunmuş-
du. Sarvan isə uşaqlıqdan meyl saldığı fotoqraflıqla 
məşğul olurdu. Azəri çağırması da bununla bağlı idi.

- Hə, gəldim, gəldim. Hayandasan? Aha, gördüm 
səni, düşürəm aşağı, - deyən Azər cəld pilləkənlə 
aşağı endi. Sarvan həyətin girişində idi.

- Nə xəbər? Nə məsələdir, - deyə Azər soruşdu.
- Dedim, gedirəm Nərəcana, fotoatelyeyə. Vax-

tın olsa, gəl, şəklini çəkim. Yadigar olsun. Həm də 
məndən sənə hədiyyə olar.

- Nərəcana? Ora niyə? Burada çəkə bilmirsən 
şəklimi?



24

- Orada yaxşı studiyam var. Daha yaxşı olacaq. 
Sən bir gəl ora. İş yerimi də gör də. 

- Hə? Yaxşı, gələrəm. Amma bu gün hazırlıq-
sızam. Həm də başqa işlərim var. Sabah hazırlaşıb 
gələrəm.

- Oldu. Onda sabah gələrsən.
- Bəs yerini necə tapacağam orada?
- Avtobusdan düşərsən, kimdən soruşsan, nişan 

verəcək. Onsuz da yolun üstündədir. Çətin yer deyil.
- Danışdıq onda. Sabah görüşərik. Yolundan qalma.
Sarvan Azərlə sağollaşıb yoluna davam etdi. 

Azərsə geri dönüb kitabını oxumağa getdi. 
Bu söhbət 1989-cu ilin yayında baş vermişdi. 

Azər 1988-ci ilin dekabrında Almaniyadakı iki illik 
əsgər liyini başa vurub kəndə qayıtmışdı. Bir müddət 
dincəldikdən sonra texnikumda təhsilini davam 
etdirmək üçün Bakıya yerləşmişdi. Dərsləri də yax-
şı gedirdi. İndi yay tətili üçün kənddə idi. Ev-eşiklə 
məşğul olur, arabir dostlarıyla görüşüb xoş zaman 
keçirirdi.

Ölkədəki ictimai-siyasi durumsa getdikcə pislə-
şirdi. Ermənistanda Azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
başlamışdı. Qaçqınlar gəlirdi Azərbaycana. Bütöv 
kəndlər boşaldılır, insanlar qətlə yetirilirdi.
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Digər yandan da iqtisadi problemlər yaranmağa 
başlamışdı. Ərzaq qıtlığı hiss edilirdi. Adi geyim-ke-
cim belə ərşə çəkilirdi get-gedə. Sakit həyat tərzinə 
alışmış Sovet adamlarını qarşıda nəsə hələ dərk edə 
bilmədikləri ağır günlər gözləyirdi.

Bütün bunlar sonra olacaqdı. Hələliksə Azər sakit 
kənd həyatından həzz alırdı...

***
Söz verdiyi kimi, səhəri gün Sarvanın Nərəcan 

kəndindəki atelyesinə getdi. Bura kiçik bir kənd müəs-
sisəsi idi. Bir tərəfdə bərbər işləyirdi. Digər otaq da isə 
Sarvan əməlli-başlı laboratoriya qurmuşdu.

Azər içəri daxil olub onunla salamlaşdı. Hal-
əhval tutdular. Otaqdakı səliqə-sahman Azərin diq-
qətini çəkdi. Heç bir fotoqraf təhsili almasa da, əsl 
pe şəkarlar kimi işinə çəki-düzən vermişdi Sarvan. 
Otağın bir tərəfində şəkil çəkdirmək istəyənlər üçün 
künc də ayırmışdı.

- Otur görüm bura. Otur, yadımızdan çıxmamış bir 
şəklini çəkim sənin. Sənə qardaşından hədiyyə olsun.

Azər Sarvanın göstərdiyi stulda əyləşdi. Şaq, şaq, 
şaq... Üç şaqqıltıdan sonra Sarvanın işarəsilə ayağa 
qalxdı.
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- Hə, hazır. Əziyyət çəkib şəkil ardınca gəlmə. 
Özüm gətirəcəyəm hazır olanda.

Sarvanın belə alicənablığı da vardı. Boyu Azərlə 
müqayisədə çox balaca idi. Amma əməlləri heç də 
boyuna görə deyildi. Özündən deyən, sözü bütöv, 
dostluqda, yoldaşlıqda çox etibarlı idi Sarvan.

...Hələ orta məktəbdə oxuyanda kiçik bir olay 
da baş vermişdi. Rus dilindən dərs deyən Şahbaba 
müəllim bir dəfə uşaqları sıraya düzüb danlayırdı. 
Dərsə hazırlıqsız gəlmişdilər. Danladığını parta-
ya yola salıb növbəti uşağa keçirdi. Lap sonda sıra 
Azərlə Sarvana çatanda, bunlara baxıb bir qədər du-
ruxmuş, ardından da Sarvana yönəlik belə bir mono-
loq söyləmişdi:

- A kişi, bu Azər oxumayıb dərsini, başa düşdük. 
Bədən bunda, boy-buxun bunda. Ən pis halda qol 
gücünə kərpic atıb, özünə çörək pulu qazanacaq. 
Bəs sən bu balaca boyunla nə edəcəksən? “Çörək”, 
“çörək” deyib acından öləcəksən e, ay yazıq!..

Artıq zaman göstərirdi ki, çörək yalnız qol gücünə 
qazanılmır. Elə Sarvanın timsalında bunu görmək 
olardı. O dövr üçün fotoqraflıq çox gəlirli sahə idi. 
Ağır iş də sayılmırdı. Deməli, Sarvanın balaca boyu 
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heç də əngəl sayıla bilməzdi. Önəmli olan ürəyin ge-
niş olmasıdır ki, bu da onda vardı.

***
Xatirələrin yada düşdüyü, dostlarıyla, tay-tuşuyla 

xoş günlər keçirdiyi kənd həyatı tətili sona çatmaq 
üzrəydi. Bakıya dönməliydi Azər. Sentyabrın 1-də 
dərslər başlayacaqdı. Qarşıda onu texnikumda ma-
raqlı günlər və həm də hələlik ağlına belə gəlməyəcək 
təlatümlər gösləyirdi.

***
Bakı qaynayırdı. Payızla bir əlaqəsi olmasa da, 

bu bar-bəhər fəslinə doğru gizli təşkilatlanmalar 
sürətlənirdi. Xalq Cəbhəsi adında bir təşkilat da qu-
rulmuşdu. Elçibəy təxəllüslü bir nəfər saqqallı adam 
ona başçılıq edirdi. Tarixçi alim idi. Deyirdilər ki, çox 
milliyyətçi birisidir. Azərbaycanın dövlət suverenli-
yini təmin etmək üçün çalışır.

Suverenlik nə idi? Kim bilir? Nəsə təzə söz idi. 
Müstəqillik kimi bir şey idi deyəsən. Yəni bu adam 
Azərbaycanı SSRİ-dən ayırmaqmı istəyirdi, yaxud 
da SSRİ tərkibində daha azadmı etmək istəyirdi? 
Nəsə hələlik qaranlıq məsələ idi. Lakin təşkilatlanma 
sürətlə gedirdi. Artıq elə bir hal almışdı ki, kimsənin 
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bunun qarşısını kəsməsi mümkün deyildi. Hər gün 
yüzlərlə insan Xalq Cəbhəsinə qoşulurdu. Yerlərdə 
özəklər qurulur, yeni insanlar cəlb edilir, yeni yerli 
təşkilatlar formalaşdırılırdı.

Azərin təhsil aldığı Bakı Baza Energetika Texni-
kumunda da bu proses sürətlə gedirdi. Onsuz da 
şəhərin mərkəzində yerləşməsi baxımından bu tex-
nikum proseslərdən qıraqda qala bilməzdi. Haqver-
diyev küçəsilə İnşaatçılar prospektinin kəsişməsində 
yerləşməsi bir yana, həm də artıq hər kəsin təhlükə 
gözlədiyi “Salyan kazarmaları”na qonşu olma-
sı bu məktəbin tələbələrini təbii şəkildə olayların 
mərkəzinə atacaqdı sonradan.

Hətta belə olmasaydı da Azər və dostları proses-
lərdən qıraqda qalacağa bənzəmirdilər. Ermə nis-
tandan Bakıya gələn qaçqınların sayının getdikcə 
artması, Sovet rəhbərlərinin bu prosesi dayandırmaq 
üçün heç bir addım atmaması getdikcə Azərbaycan 
xalqının dövlətə inamını daha ciddi şəkildə sarsı-
dırdı. Ona görə də insanlar işıq gələn tərəfə - Xalq 
Cəbhəsinə daha çox meyllənirdi. Belə bir şəraitdə 
Azər də qərarını verməli oldu.

Texnikumda Rəsmiyyə adında gənc bir müəllimə 
vardı. Çox fəal idi. Deyirdilər, Qazax tərəflərdəndir. 
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Rəsmiyyə müəllimə də Xalq Cəbhəsinə qoşulmuş-
du. Heç nədən qorxmurdu. Qoçaq idi. Lap o dastan-
lardakı qoçaq Azərbaycan qızları kimi. Kimsədən 
çəkindiyi də yox idi. Bütün günü texnikumda yeni-
yeni gənclərlə tanış olur, onlarla izahat işi aparırdı.

Bir də qonşu qruplardan birində Mürtəza adında 
ütülü bir tələbə vardı. Ütülü olmasına baxmayaraq, 
əməlli-başlı fəal idi. Elə Rəsmiyyə kimi Xalq Cəbhəsinə 
işləyirdi deyəsən. Deyilənə görə, Yardımlıdan idi.

Rəsmiyyə və Mürtəzanın fəallığı artıq göz deşirdi. 
Texnikumun direktoru Arif Ağayev də, sanki onlara 
göz yumurdu. Bir növ texnikumda Xalq Cəbhəsinə 
geniş meydan verilirdi. Üstəlik, təbliğat və izahat 
işləri də gənclərə əməlli-başlı təsir etməyə başlamış-
dı. Ehtiraslar hər keçən gün coşur, yeni xəbərlər fəal 
şəkildə müzakirə edilir, tələbələr arasında qruplaş-
malar formalaşmağa başlayırdı. Özlüyündə yeni bir 
dönəm yetişirdi.

Belə bir ortamda Rəsmiyyə müəllimə Azərlə dost-
larına Xalq Cəbhəsinə üzv olmağı təklif etdi. Tam 
nöqtəyə vurmuşdu. Çünki onların özləri də artıq 
belə bir təşəbbüsə hazır idilər. Ona görə də heç bir 
çətinlik olmadan Azər, Kamil, Mehdi və daha bir 
neçə nəfər Xalq Cəbhəsinə qoşuldu.
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Xalq hərəkatına belə sıcaq yanaşan təkcə onlar 
deyildi. Xaçmazlı Səməd, Bərdəli Rövşən və Yevlaxlı 
Rabil də artıq “döyüşə hazır” durumdaydı.

Texnikum içindəki bu gedişatla yanaşı şəhərdə 
də etiraz mitinqləri artan xətt üzrə inkişaf edirdi. 
Azərbaycan Dövlət Universiteti, Politexnik İns-
titutu və başqa ali məktəblərdə tələbələr sürətlə 
təşkilatlanırdı. Xalq Cəbhəsinin ocaqları hər tərəfi 
bürümüşdü. Artıq bu təşkilatdan qıraqda qal-
maq ayıb sayılırdı. Ağsaqqal professorlar, müxtəlif 
vəzifəli şəxslər çəkinmədən hərəkata qoşulur, başqa-
larını da buna həvəsləndirirdilər. Bəzi insanlar isə 
sadəcə küyə düşərək bu hərəkata qoşulurdu. Cəbhə 
getdikcə kütləviləşir, Kommunist Partiyasına qar-
şı açıq çıxışlar adiləşirdi. Halbuki cəmi iki il öncə 
kimsə cürət edib kommunistlərin əleyhinə bir söz 
deyə bilməzdi. İndi isə hər kəs hər yerdə onları hətta 
ələ salmağa da cürət edirdi. Artıq kommunistlər bu 
mənsubiyyətlərini öncəki kimi gözə soxmağa həvəs 
də göstərmirdilər.

Bütün baş verənlər haqqında xəbərlər ağızdan 
ağıza ötürülür, tirajlanırdı. Bir məktəbin daxilində 
bir xəbərin hər kəsə çatması dəqiqələr içində baş 
verirdi. Belə sürətli, həm də kütləvi xəbərləşmə və 
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təşkilatlanma artıq yeni bir mərhələnin olacağının 
xəbərçisi idi.

Yeni mərhələninsə nələr gətirəcəyini hələ ki, heç 
kim öngörə bilməzdi. Sadəcə ciddi olayların baş 
verəcəyi qaçılmaz görünürdü. Çünki hər kəs əsib-
coşur, asıb-kəsirdi. Artıq ictimai rəy elə köklənmişdi 
ki, bu millət əliyalın tankların üzərinə belə şığımağa 
hazır idi. Hətta arada-sırada, çox yüksəkdən olma-
sa da rus əsgərlərinin Azərbaycandan çıxarılması, 
Azərbaycanın müstəqil elan edilməsi söhbətləri də 
gedirdi.

Hələ onu da deyirdilər ki, Azərbaycan bütövləş-
məlidir. Yəni böyük hissəsi İranın işğalı altında 
olan Təbriz mərkəzli Güney Azərbaycan quzeylə 
birləşməlidir.

Çox həyəcanlı söhbətlər idi, amma əsassız de-
yildi. Hələ 1800-cü illərdə Rusiyayla İran arasında-
kı savaş sonrası Azərbaycan torpaqları işğalçılar 
arasında ikiyə bölünmüşdü. Ona görə də hazırda 
rus işğalı altında olan Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikası tarixi Azərbaycan torpaqlarının yal-
nız kiçik bir hissəsi idi. Azərbaycanın böyük bir 
kəsimi isə İran adlanan ölkənin işğalı altında qalır-
dı. Sovetlər dönəmində quzeydəki tarixi Azərbaycan 
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şəhəri Dərbənd və civarı Rusiyaya - Dağıstana tabe 
etdirilmişdi. Quzey-batıdakı Borçalı isə Gürcüstana 
bağlanmışdı. Zəngəzur, Göyçə mahalları da daxil 
günbatan Azərbaycan torpaqları Ermənistan adlı 
qondarma respublikaya hədiyyə edilmişdi. Ona 
görə də Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla Xalq Cəbhəsi 
Təbriz, Göyçə, Borçalı, Dərbənd deyib dururdu. Pla-
na görə, Quzey Azərbaycan Sovetlərdən azad ola-
caq, ardından da Təbriz başkənd olmaqla Güney 
Azərbaycan qurtulacaq və sonra tarixi bütövləşmə 
baş verəcəkdi...

***

  - Eşitdin, deyirlər kö-
nüllü dəstələr qurulur. 
- Kamil idi. Azərlə bir 
qrupda oxuyan Göyçay-
lı balası. Çox yurdsevər, 
milli oğlan idi Kamil. 
Onun bir də uşaqlıq dos-
tu Mehdi vardı. Mehdi 
də Kamil kimi fəal və 
vətənpərvər idi. Göyçay-
da orta məktəbdə bir lik-

Kamil
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də oxumuşdular. Sonra texnikuma da birlikdə daxil 
olub eyni qrupa düşmüşdülər. İş elə gətirmişdi ki, 
əsgərliyə birlikdə getmiş, birlikdə xidmət edib geri 
dönmüşdülər. Geri dönüncə də texnikumda yenidən 
eyni qrupda təhsil alırdılar. Bir-birilərinə çox bağlı 
idilər; ət və dırnaq kimi. Yedikləri, içdikləri, gəzdik-
ləri bir idi. İndi də birlikdə könüllü dəstələrə maraq 
göstərirdilər.

- Könüllü dəstə? Nə dəstəsi? Nə üçün? - deyə 
Azər soruşdu.

- Deyirlər, rus tankları şəhərə hücum edəcək. Ona 
görə də Xalq Cəbhəsi könüllü dəstələr qurur ki, on-
ların qarşısına çıxaq. Bir də deyirlər ki, ermənilər 
kəndlərimizə hücum edir, ora gedəcəyik.

- Hə? Elədirsə, biz niyə qıraqda qalaq ki? Harada 
yazılırlar o dəstələrə? Gedək yazılaq da.

- Deyəsən, bu işlə Mürtəza məşğul olur. Əslində, 
hər kəs özü məşğul olur. Bir dəstə düzəldirik, bir 
nəfəri də başçı təyin edirik, olur könüllü dəstə.

- Olsun, dərhal işə başlayaq.
...Dərhal işə başladılar. Bir müddət sonra qrup-

dakı oğlanların demək olar, hamısı könüllü dəstəyə 
üzv oldu. Bu məsələlərə həmişə müsbət yanaşan 
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Zakir müəllimlə də məsləhətləşdilər. Ondan xahiş 
etdilər ki, dəstəyə komandir təyin etsin.

Zakir müəllim seçimini Rabilin üzərində saxla-
dı. Rabil hündür boylu, sağlam bədənli bir gəncdi. 
Üstəlik, hərbi dəniz donanmasında üç il xidmət 
keçmişdi, təcrübəli idi. Əsl komandirlik görkəmi də 
vardı. Ona görə də Zakir müəllimin bu seçimi heç 
kimdə etiraz və müzakirə doğurmadı. Artıq Rabil bu 
kiçik dəstənin komandiri idi.

Bu gündən sonra qrup bir hərbi komanda kimi 
fəaliyyət göstərməyə başladı. Komandirlə məslə-
hət ləş mələr aparılır, təyinatlar və tapşırıqlar müza-
kirəsiz yerinə yetirilirdi. Hər nə qədər olsa da artıq 
“hərbiləşdirilmiş qrup”a dönmüşdülər.

Bu könüllü dəstədən qıraqda qalanlar da oldu. 
Amma çox az sayda. Biri bəhanə gətirdi ki, bibim 
icazə vermir. Digəri isə iddia etdi ki, ermənilərdən 
qisasını alıb, ona görə də heç bir könüllü dəstəyə qo-
şulmaq istəmir. Onlar qınandılar, lakin heç kəs bənd 
olmadı.

...Bütün bunlar baş verərkən artıq 1989-cu ilin 
dekabr ayı idi. Ölkə əməlli-başlı qaynayırdı. Xalq 
Cəbhəsi Bakının hüdudlarını çoxdan aşmış, rayon 
mərkəzlərində, hətta kəndlərdə belə təşkilatlanmağa 
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başlamışdı. Bu isə xalqda həm də bir təşviş yaratmış-
dı ki, görəsən nə baş verəcək?

Ən böyük qorxu Xaçmaz tərəfdən gözlənilirdi. 
Xalq arasında söz gəzirdi ki, rus tankları o tərəfdən 
Azərbaycana daxil olacaq. Deyirdilər, ruslar Dağıs-
tanda böyük səfərbərlik işi aparır. Quzey Qafqazın 
xalqlarından ibarət əlavə qüvvələr formalaşdırırlar-
mış. O da deyilirdi ki, Rusiyanın Krasnodar, Stav-
ropol, Rostov kimi bölgələrində yaşayan erməni 
gənclərini əsgər çağırıblar ki, sonradan Azərbaycana 
göndərib xalqa divan tutsunlar. Bunu da məqsədli 
şəkildə edirdilər. Çünki bilirdilər ki, tarixən türklərə 
düşmən olan ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı 
istənilən qəddarlığı həyata keçirməyə həvəsli olacaq.

Xaçmazda da Xalq Cəbhəsi getdikcə möhkəmlənir, 
bu cür ehtimallara qarşı səfərbər olunurdu. Atabala 
Osmanov, Müqəddəs Mehdiyev, Ramazan Əliyev 
kimi yerli fəalların adları tez-tez çəkilməyə başla-
mışdı. Onlar bir tərəfdən insanları təşkilatlandırır, 
digər tərəfdən də dəmiryoluyla daxil olacağı deyilən 
rus qoşunlarına qarşı mümkün tədbirləri götür-qoy 
edirdilər.

Bakı isə artıq inqilab şəhəri təsiri bağışlayırdı. Hər 
kəs yüksək ovqatda, döyüş əzmində idi. Ortalığa bir 
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balaca hay düşsəydi insanlar küçələrə axışar, dünya-
nın ən qüdrətli ordusunun - Sovet Ordusunun önünə 
yalın əllərini, çılpaq sinələrini sipər edərdilər. Lakin 
hərəkatın məqsədi bu deyildi. Məqsəd milli ruhu 
oyatmaq, yavaş-yavaş xalqı müstəqilliyə hazırlamaq 
idi. Millətin önündə gedənlər nə qədər təhlükəli bir 
oyunun içində olduqlarının fərqində idilər. Ona görə 
də arzuolunmaz olaylara səbəb olmaq istəmirdilər.

Moskva isə dinc durmurdu. Azərbaycanın Ermə-
nis tanla sərhəd rayonlarında, eləcə də Dağlıq Qa-
rabağ ərazisində Azərbaycanlı əhalinin silahla-
rı əlindən alınırdı. Tez-tez elanlar verilir, silahını 
təhvil verməyənlərin cəzalandırılacağı bəyan edilir-
di. Erməni əhalinin silahları isə toplanmırdı. Sanki 
kimlərsə bilərəkdən Azərbaycanlıları tərksilah edir, 
erməniləri silahlandırırdı. Üstəlik, Azərbaycanın ay-
rılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ ərazisində 
Sovet qoşunları da ermənilər üçün əlavə müdafiə 
təşkil edirdi. Belə bir şəraitdə Ermənistandakı sonun-
cu türkün belə qovulması üçün iğtişaşlar törədilir, 
müxtəlif bəhanələrlə xalq arasında təşviş yaradılırdı.

Ermənistandan Azərbaycana, özəlliklə də Bakıya 
gələn qaçqınların ardı-arası kəsilmirdi. Hər gələn 
də başına gətirilənləri danışdıqca, insanların qəzəbi 
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aşıb-daşırdı. Dinc insanların min illərdir yaşadıqla-
rı doğma yurdlarından təhqir edilərək, döyülərək, 
söyülərək qovulması Azərbaycanda Ermənistana 
və ermənilərə qarşı nifrəti getdikcə körükləndirirdi. 
Bakının hər tərəfində yerli ermənilərə qarşı eyni 
münasibətə çağırışlar səslənir, bəzi təxribatçı qrup-
larsa sadəlövh insanları buna sövq etməyi bacarırdı. 
Artıq yer-yerdən ermənilərin döyülməsi, evlərindən 
çıxarılması xəbərləri gəlməyə başlamışdı. Deməli, 
sadəlövh xalqın illər sonra dərk edəcəyi təxribat tam 
gücüylə baş tutmaqdaydı. Azərbaycan çox dəhşətli 
bir qarışıqlığa sürüklənirdi. Qarşıda necə böyük bir 
faciənin olacağını kimsə fərq etmirdi.

Moskva bütün bunları seyr edir, nəzarətindəki 
mətbuat və TV kanalları vasitəsilə bütün dünyada 
Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparırdı. İddia edilirdi 
ki, Azərbaycan xalqı ermənilərə qarşı vəhşilik edir, 
onları evlərindən çıxarır, öldürür, asır, kəsir. Halbu-
ki bütün bunlar Ermənistanda Azərbaycanlılara qar-
şı edilirdi...

Azərgilin artıq döyüşə hazırlaşmaqda olan dəs-
təsi isə ilkin tapşırıqları yerinə yetirmək üçün 
səbirsizlənirdi. Onlar getdikcə həvəslənir, başqa - hər 
şeyə barmaqarası baxan vecsiz tələbələrdən fərqli ol-
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duqlarını hər addımda göstərmək istəyirdilər. Düz-
dür, texnikumun oğlan tələbələrinin çoxu təşkilat-
lanmışdı. Ancaq elələri də vardı, ətrafda baş verənlər 
sanki onlara heç bir təsir etmirdi. Belə bir mühitdə 
məsuliyyət, təbii ki, Azərgilin üzərinə düşürdü.

Bütün bu gəlişmələrə texnikumun əksər müəl-
limləri və direktor Arif Ağayev çox təmkinli ya-
naşırdı. Onlar üzdə tələbələrə təpinsələr də, arxa-
da şərait yaradırdılar ki, könüllü dəstələr daha da 
möhkəmlənsin. Başqa cür mümkün də deyildi. Çün-
ki direktor və digər məsul şəxslər dövlətdən asılı 
olduqlarına görə açıq dəstək verə bilməzdilər. Heç 
buna gərək də yox idi. Əsas o idi ki, mane olmurdu-
lar. Bunun özü elə bir dəstək hesab edilə bilərdi.

***
Bir neçə gün idi ki, Kamillə Mehdi gözə dəymirdi. 

Heç kəsə heç nə demədən yoxa çıxmışdılar. Heç Azər 
də onların harada olduğunu bilmirdi. Tələbə dost-
ları bir-birindən soruşur, hamı deyirdi ki, xəbərim 
yoxdur. Bəlkə rayona getmişdilər? - Bunu da bilən yox 
idi. Gözləməkdən  başqa çıxış yolu da qalmamışdı.

...Yeni ilə sayılı günlər qalırdı. Bir də bəlli oldu ki, 
Kamillə Mehdini görüblər. Şəhərdə görən olmuşdu. 
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“Deməli, sağ-salamatdırlar. Dərsə gələrlər, harada 
olduqlarını da deyərlər.”

- Eşitdim, Kamillə Mehdini görən olub.
Səməd idi. Sinifkom Səməd. Azər dönüb ona baxdı.
- Hə, mən də eşitmişəm, gəlsinlər görək harada 

olublar, - deyə Səmədə cavab verdi.
Elə bu anda Kamillə Mehdi gülüşə-gülüşə içəri 

daxil oldu. Bir anlıq donub qaldılar. Səməd irəli yü-
rüdü:

- A kişi, haradasınız? Neçə gündür əsir-yesir ol-
muşuq. Yoxa çıxmışınız. Salamatçılıqdır?

- Əşi, heç bir problem yoxdur. Yaxşılıqdır. Gör-
mürsən, sağ-salamatıq? - Kamil cavab verdi.

- Bəs haradaydınız?
- Hə, bax, əsas məsələ də budur. Cəbhədəydik. 

Döyüşdə.
- Xalq Cəbhəsində? Biz hamımız elə oradayıq da.
- Yox e, əsl cəbhədə. Getmişdik ermənilərlə vu-

ruşmağa.
- Nə danışır ə, bu? Nə vuruş, harada vuruş? O nə 

savaşdır ki, bizim xəbərimiz yoxdur?
- Getmişdik Qubadlıya. Ermənilər bizim kəndlərə 

hücum edirlər orada. Əməlli-başlı savaş hazırlığı var 
onlarda. İşlər əməllicə qarışana bənzəyir oralarda.
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- Qubadlıda savaş varsa, bizim xəbərimiz niyə 
yox dur? Həm də necə oldu ki, siz xəbər tutdunuz, 
getdiniz, bizə də bir şey demədiniz?

- Qəfil oldu. Yuxarıdan xəbər gəldi ki, bir avto-
bus adam səfərbər edib Qubadlı camaatına köməyə 
getmək lazımdır. Biz də təcili olduğu üçün sizə xəbər 
edə bilmədik.

- Yaxşı, nə etdiniz orada?
- Vallah, bir şey etmədik. Amma vəziyyət doğru-

dan da çətindir. Camaat da çox narahatdır. Qorxur-
lar ki, ermənilər hücum edəcək. Əllərində də silah 
yox. Bütün silahlarını yığıb ruslar. Quş tüfəngi, adi 
xəncərə kimi yığıblar. Əllərində olan ancaq mətbəx 
bıçağıdır, bir də yaba. Erməni tərəfdə isə, deyilənlərə 
görə, yaxşı silah var. Ruslar paylayıb. Həm də rusla-
rın özləri də ermənilərin tərəfini tutur. Ona görə ca-
maat qorxur. Yoxsa oranın insanları cəsur adamlardır. 
Əllərində silah olsa, özləri ermənilərin payını verər.

- Bəs, onda niyə camaatı buraxıb gəldiniz? İndi 
onları kim müdafiə edəcək?

- Bizə tapşırıq gəldi ki, geri qayıdaq. Onsuz da 
əlimizdə silah yox, edəcək bir işimiz də yoxdu orada. 
Yalın əllə müdafiəni Qubadlı kişiləri özləri də təşkil 
edə bilər. Ona görə geri qaytardılar bizi.
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- Hə, deyəsən bu heç yaxşı xəbər olmadı. Deməli, 
doğrudan da nəsə böyük faciə yaxınlaşır. Ruslar bi-
zim silahlarımızı əlimizdən alır, ermənilərə silah 
paylayır. İşimiz çətin olacaq.

- Silah oldu-olmadı, biz nə erməninin, nə də ru-
sun qarşısından qaçan deyilik, - deyə bayaqdan 
sakitcə qulaq asan Azər söhbətə qoşuldu. - Hazırlıq 
görməliyik. Deyirlər, “Salyan kazarmaları”nda nəsə 
hərəkətlilik var. Ruslar şəhərə hücum etmək istəyir. 
Gərək ehtiyatlı olaq.

***

Tələbələr 10 nəfərlik könüllü qruplar şəklində 
səfərbər edilmişdi. Qruplar da öz aralarında iş böl-
güsü aparmışdı. Artıq 1990-cı ilin ilk günləri arxada 
qalmış, şəhərdə gərginlik getdikcə artırdı. Elə bil nəsə 
böyük bir faciə gözlənilirdi. Doğrudur, hamı anlayır-
dı ki, iğtişaşlar ola bilər, milis, ordu xalqa divan tuta 
bilər. Ancaq heç kim ağlına gətirmirdi ki, rus tankla-
rı Bakını çeynəyib keçər. Belə bir ortamda yanvarın 
ikinci ongünlüyü yaddaqalan təşkilatlanma və artan 
həyəcanla davam edirdi...
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Azərlə Mehdi

Azərgil də kiçik bir qrup halında verilən tapşırıq-
ları canla-başla yerinə yetirirdi. Onunla birlikdə bu 
qrupda Kamil, Mehdi, bir də Balakənli Nazim vardı. 

Nazim hələ 1986-cı ildən Azərlə dostluq edirdi. 
Onlar həmin ildə texnikuma qəbul olunmuşdu. Bir 
neçə ay oxuduqdan sonra əsgərliyə gedən dostlar, 
geri dönüncə də eyni qrupda təhsilə davam edirdilər. 
Nazim avar balası idi. Dostluqda çox möhkəm, sözü-
bütöv, bir az da dəli-dolu oğlan idi. Yaxşı da klarnet 
çalmağı vardı. Texnikumun ansamblında çıxış edir-
di. Həmişə də klarnet ustalarından söhbət düşəndə 
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Şərbətin adını çəkərdi. Deyərdi, onun qədər yaxşı 
ifaçı olmaq keçir könlündən.

Azərlə Nazim

Nazim “Salyan kazarmaları”na və texnikuma 
yaxın məsafədə olan bir evdə qalırdı. Böyük bacı-
sının evi idi. Bacısı Balakəndə yaşadığından ev boş 
idi. Nazim də təkbaşına orada yaşayırdı. Amma bu 
günlər ərzində həmin evdə qələbəlikdi. Nazimin 
özündən böyük qardaşı Məhəmməd iflic olduğu 
üçün Bakıya gətirmişdilər. Anası, bacısı və başqa 
yaxınları da gəldiyindən evdə qələbəlik yaranmışdı.

...Artıq yanvarın 15-dən sonra olaylar bir qədər 
də sürətləndi. Azərgilin dəstəsinə yaxın günlərdə 
gecə növbəsi çəkmək tapşırığı gəldi. Onlar “Salyan 
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kazarmaları”nın ətrafında gecə səhərə qədər növbə 
çəkəcəkdilər. Təbii ki, yalnız onlar deyil. Başqa in-
sanlar da olacaqdı. Deyirdilər, kazarmaları daimi 
mühasirədə saxlamaq lazımdır ki, əsgərlər dışarı 
çıxıb şəhərə hücum edə bilməsinlər.

İki gün sonra, yanvarın 17-də isə olaylar bir qədər 
də sürətləndi. Azərgilin qrupunun oğlanları dərsdən 
qaçıb “Salyan kazarmaları”nın əsas girişinin qarşısı-
na gəldilər. Burada xeyli insan vardı. Bir neçə maşın 
da gözə dəyirdi. İnsanlar etiraz edir, rus əsgərlərinə 
lənət oxuyurdu. Kimsə qapının girişində onları 
sakitləşdirməyə çalışsa da, səs-küydən nə dediyi 
anlaşılmırdı. Bunu görən Azər yaxınlıqdakı yük ma-
şınının üzərinə dırmandı. İndi ətrafı yaxşı görmək 
olurdu. Olub-bitənlər lap ovcunun içində idi.

...“Salyan kazarmaları”nın əsas girişində ağsaç-
lı bir polkovnik toplaşanlara izah etməyə çalışır-
dı ki, heç bir rahatsızlığa gərək yoxdur. O, təmiz 
Azərbaycan dilində danışırdı. Deyirdi ki, heç bir 
əsgər, heç bir hərbi texnika kazarmaların həyətindən 
bayıra çıxmayacaq.

Polkovnik camaatı sakitləşməyə, dağılışıb getmə-
yə çağırırdı. Adamlarsa ona inanmır, müxtəlif şüar-
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lar səsləndirirdi. Artıq qəzəbli kütlənin ehtiraslarını 
heç nəylə soyutmaq mümkün deyildi.

Bir müddət belə davam etdi. Qarşıdurma yaran-
masa da, etirazçılar çılğın şəkildə şüarlar səsləndirir, 
rus əsgərlərini şəhərə hücumdan çəkinməyə çağırır-
dılar.

İnsanlar ürəklərini beləcə boşaltdıqdan sonra 
doğrudan da heç nə baş vermədiyi üçün yavaş-yavaş 
dağılışmağa başladılar. Azərgil də oradan uzaqlaş-
dılar. Uzaqlaşdılar ki, axşam kazarmaların ətrafında 
yenidən növbə çəkmək üçün hazırlaşsınlar.

***
Yanvarın 17-si günü Xaçmazda kütləvi mitinq ke-

çirilirdi. Bakı şəhərindəki hərəkətlilik buraya da ciddi 
sirayət edirdi. Xaçmaz, Respublikanın quzey qapısı 
olduğu üçün daha çox diqqət çəkirdi və təbii olaraq 
ən böyük təhlükə də buradan gözlənirdi. İndi heç kim 
şübhə etmirdi ki, ruslar məhz bu bölgədən keçərək 
Bakıya əlavə qüvvə və texnika göndərəcəklər. Ona 
görə də xalq səfərbər edilmişdi. Milli ruhun ayaqda 
tutulması, birlik üçün çalışmalar gerçəkləşdirilirdi.

Xaçmazdakı mitinqin önündə cəbhəçilər idi. 
Müqəddəs Mehdiyev, Atabala Osmanov adlı bu 
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fəallar, demək olar, bütün proseslərə başçılıq edirdi. 
Onlar diqqəti daha da quzeyə - Xudata yönəltməyin 
tərəfdarı idi. Çünki rus əsgərlərinin gələcəyi dəmir-
yo lunun Yalamadan sonrakı əsas stansiyası bu şə-
hərdə idi.

Mitinqdə Xudatdan da xeyli fəal iştirak edirdi. 
Təşkil edilmiş şəkildə dörd avtobus adam, bundan 
başqa özü gələnlər də vardı burada.

...Coşqu və həyəcan dolu mitinqin sonunda qə-
rara alındı ki, Xudat dəmiryolunda növbə təşkil edil-
sin. Adamlar səfərbər ediləcək, qatar gələrsə, onun 
qarşısı kəsiləcəkdi. Bəs necə? Bunu sonradan qərar-
laşdıracaqdılar.

İlkin məsləhətləşmələrdən sonra növbə üçün 
dörd nəfər fəala tapşırıqlar verildi.

...Fəal cəbhəçilərdən Ramazan Əliyev və daha üç 
nəfər 17 yanvar günü günortadan sonra Xudatda 
növbəyə başladı.

Ramazanla birlikdə İlham Şahbazov, Vidadi Ba-
bayi və ləzgi balası Ağbil həmin gün ərzində və ya 
sonrakı günlərdə gəlməsi ehtimal edilən rus hərbi 
qatarının qarşısının kəsilməsini təşkil etməli idi.

Qatarın qarşısının kəsiləcəyi haqqında xəbər Xu-
datda bir anda quş olub uçmuş, hər kəsə çatdırılmış-
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dı. Əsl həyəcanlı anlar başlamışdı indi. Sakinlərin 
kimisi maraqdan, kimisi də “şorbada mənim də du-
zum olsun” düşüncəsilə stansiyaya toplaşmağa baş-
lamışdı. Vaxt keçdikcə gələnlərin sayı artır, qələbəlik 
yaranırdı. Bu isə yeni insanların daha kütləvi şəkildə 
toplaşmasına səbəb olurdu. 

Qatarsa hələ gözə dəymirdi. Lakin xəbəri gəlib 
çatmışdı. Bilgi sızdırılmışdı ki, hərbi texnika və canlı 
qüvvəylə yüklü qatar artıq Dərbənd ərazisini keçərək 
Azərbaycana doğru yönəlib.

Axşama yavuq qatarın haradasa lap yaxınlıqda 
olduğu deyilirdi. Bu xəbər şayiə şəklində sızdırılırdı. 
Hər halda, sonrakı hadisələr nə qədər doğru oldu-
ğunu göstərəcəkdi. Hələliksə xəbəri eşidən-duyan 
yeni insanlar da Xudat dəmiryol stansiyasına topla-
şırdı. Onların sayı durmadan artır, yerli hakimiyyət 
nümayəndələri isə nə edəcəklərini bilmirdi. Tapşırı-
ğa və plana uyğun olaraq, buradakı proseslərə Ra-
mazan və dostları nəzarət edirdi.

Bir neçə saat sonra həyəcan daha da artdı. Bu 
dəfə artıq iddia edilirdi ki, qatar Xudat stansiyasına 
yaxınlaşır. Əsl məsuliyyət anı indi başlayırdı. Etiraz-
çılar və onlara başçılıq edənlər ya bu qatarı durdurub 
tarixə dəyanətli insanlar kimi düşəcək, ya da Bakını 
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işğal etmək üçün gedən qatarın qarşısından çəkilib 
bir ömürlük qınaq yiyəsi olacaqdılar. Qərar vermək 
və hərəkət etmək lazım idi. Özü də çox çevik. Bir 
saniyə belə itirmək olmazdı. Kimsə önə çıxmalı idi. 
Məsuliyyətin önündə getməli olan şəxs də bəlli idi 
zatən.

Durumun belə olduğunu görən Ramazan və si-
lahdaşları tez stansiya növbətçisinin otağına yön 
aldı. Sanki yoldan keçən bir taksini dayandıracaq 
kimi qatarın dayandırılmasını tələb edəcəkdilər.

- Hacı dayı, qatar gəlir, tez onu saxla!
Stansiyanın növbə rəisi Hacı dayı təlaş və təəccüb 

içində dilləndi:
- Ay bala, mənim ixtiyarım yoxdur axı. Necə sax-

layım? Olmaz. Buna görə adamı bilirsiniz, nə edər-
lər?

- Əşi, nə edirlər, etsinlər! Tez onu saxlamaq la-
zımdır! Rus əsgərləridir, tanklardır! Bakıya gedirlər 
e! Camaatı qıracaqlar axı orada!

- Yox, a bala, yox. Olmaz, mən saxlaya bilmərəm.
- Bilməzsən, çəkil geri görüm! Özümüz şaxlarıq! 

Haradadır bunun düyməsi?
Bir göz qırpımında Ramazan stansiyanın idarəet-

mə pultuna yaxınlaşıb əlinə keçən düymələri bas-
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mağa başladı. Digərləri də ona qoşuldu. Nə onun, 
nə də dostlarının dəmiryolundan, bu pultdan anla-
yışı olmadığı üçün “nə olar, olar” deyib son imkan 
kimi pultun üstünə düşmüşdülər. Hacı dayını isə 
dəhşət götürmüşdü. Gözləri hədəqəsindən çıxmış, 
həyəcan içində quruyub qalmışdı. Ayaqları sanki 
yerə pərçimlənmişdi. Gücü yalnız səsinə çatırdı. O, 
bu dörd gəncə bir şey edə bilməsə də, yerində daya-
nıb çığırırdı:

- Ay bala, indi qəza törədəcəksiniz! Etməyin 
bunu!

- Qoy, nə olur, olsun! Əsas odur, qatar buradan 
keçə bilməsin! Biz buna izn verə bilmərik e, ay Hacı 
dayı! İzn verə bilmərik!

- Vallah, qurd ürəyi yemisiniz! Bu axı cinayətdir, 
ay bala, cinayət!

- Cinayət? Nə cinayət? Bəs rusların üstümüzə 
əsgər, top-tüfəng göndərməsi cinayət deyil?! Olmaz! 
Bu qatar bu stansiyadan keçməyəcək! Keçəcəksə, 
yalnız bizim meyitimizin üstündən keçəcək!

Ramazanın bu qətiyyətli mövqeyi qarşısında Hacı 
dayının edə biləcəyi bir şey qalmamışdı artıq. Gücü 
yalnız ona çatırdı ki, bu dəliqanlı gəncləri sakitcə 
seyr etsin. Hətta onlara tabe olsun...
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Hacı dayı tabe oldu da. Kim bilir, bəlkə qəlbin-
də o da bu gənclər kimi düşünürdü. Lakin Sovetlə-
rin qorxusu qarşısında vəzifə borcunu yerinə yetir-
məmək bu köhnə dəmiryolçu üçün asan məsələ 
deyildi. Di gəl ki, olan olmuşdu. İndi heç nə etmək 
mümkün deyildi. Gənclər stansiyanın idarəetmə 
pultuna rəsmən əl qoymuşdular. Gözləri dönmüşdü 
onların. Mane olmaq istəsə, onu götürüb bayıra da 
atardılar bu dəliqanlılar. İndiki halda ən yaxşısı olan-
ları sakitcə seyr etmək, sonra nə baş verəcəyi haqqın-
dasa heç nə düşünməmək idi. 

Qatarın yaxınlaşması haqqında xəbər şayiə deyil-
miş. Çünki bir müddət sonra quzey tərəfdən onun 
öncə səsi gəldi, sonra isə özü göründü.

...Qatar ağır-ağır stansiyaya daxil oldu. Amma 
çox yavaş hərəkət edirdi. Ön vaqonlarda hərbi ge-
yimli əsgərlər gözə dəyirdi. Arxa vaqonlarda isə üstü 
brezentlə örtülü hərbi texnika vardı. Elə dərhal hiss 
olunurdu ki, bu qatar əlavə hərbi qüvvəni Bakıya 
doğru aparır.

Qarşısı alınmalıydı bu qatarın! Onu Bakıya burax-
maq olmazdı!

Buraxmadılar da!
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Stansiyaya daxil olan qatar yavaş-yavaş irəli ge-
dib çıxışda dayanmalı oldu. Görünür, dayanma 
siqnalı bir qədər gec daxil olduğundan maşinist bu 
əyləcləməni vaxtında başlada bilməmişdi. Ona görə 
də yalnız Xudat stansiyasından Bakıya tərəf, Nabran 
yolunun üstündəki körpünün altına yaxın bir yerdə 
saxlaya bildi qatarı.

Qatar dayanan kimi ətrafdakı hər kəs ona tərəf 
cumdu. Bir anın içində onun qarşısında yüzlərlə 
insan toplaşdı. Sən demə, Ramazangil içəridə pult-
la əlləşərkən dışarıdakılar hay-küy salıb camaatı 
relslərin üstünə səfərbər edibmiş. Artıq ətrafda iynə 
atsan, yerə düşməzdi.

Qatarın dayanmasıyla insanların onu mühasirəyə 
alması rus əsgərlərində də qorxu yaratmışdı. Ona 
görə də avtomatlı əsgərlər tez vaqondan düşüb mü-
dafiə mövqeyi seçdilər.

Ortalıq bir anda gərginləşdi. Artıq meydanda 
qarşı duran tərəflər vardı. Bir tərəfdə əli silahlı rus 
əsgərləri, digər tərəfdə də qurban verməyə quru ca-
nından başqa bir şeyi olmayan sadə rayon adamları. 
Əsgərlərin sayı, müqayisədə, az idi. Bu isə silahlı ol-
malarına baxmayaraq onlarda qorxu yaradırdı. On-
ların qarşısını kəsən əliyalın insanların sayı isə qat-
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qat artıq idi. Üzlərində isə əsla qorxu əlaməti yox idi. 
Yalnız qəzəb, ondan doğan hikkə hakim kəsilmişdi 
üzlərinə. Kiçik bir hərəkətlənmə bəs edərdi ki, onlar 
gözlərini yumub yalın əllərilə silahlı rus əsgərlərini 
tərksilah etsinlər. Bu, hər an baş verə bilərdi...

Vəziyyət belə olunca, Ramazan içəri keçib stan-
siyanın telefonuyla Xaçmaza - Xalq Cəbhəsinin qə-
rar gahına zəng etdi. Xəttin o başından Əzizə müəlli-
mənin səsi eşidildi. Fəal cəbhəçilərdən olan bu 
cəsur qadın Ramazanı həyəcanla dinlədikdən sonra, 
rəhbərliyə xəbər verəcəyinə, yardım göndərə cək-
lərinə söz verdi.

...Saat artıq 23-ü keçmişdi. Dayandırılmış qatar 
hələ də mühasirədə saxlanırdı. Gərgin ortam da da-
vam edirdi. Öncə olduğu kimi, indi də silahlar hər 
an açıla bilərdi. Ona görə də diqqətli olmaq, ruslara 
bəhanə verməmək lazım idi. Bunu etməksə heç də 
asan deyildi. Çünki ətrafdakı gənclər coşub-daşır, 
daşlarla, dəyənəklərlə əsgərlərə hücum etmək üçün 
fürsət gözləyirdilər. Təkcə bir daşın atılması bəs 
edəcəkdi ki, rus əsgərləri avtomatları işə salsın.

...Bir az sonra Xudat şəhər sovetinin sədri Xu-
mar Səlimova da özünü hadisə yerinə yetirdi. Eyni 
zamanda Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin yerli 
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şöbəsinin rəhbəri Elşad Şabanov, Xudat milis rəisi 
Sultan Sultanov da oraya gəldi.

Dəmiryol milisinin rəisi İsrafil də artıq gəlib çıx-
mışdı.

Dövlət rəsmilərinin olay yerinə gəlib çıxması eti-
razçılarda bir az da olsa rahatlıq yaratdı. Ən azından 
bu şəxslər xalqla əsgərlərin arasında sipər ola bilərdi. 
Heç olmasa, onların rəsmi dövlət təmsilçisi kimi 
müdaxiləsi əsgərləri, onların komandirlərini sərt 
hərə kətlərdən çəkindirə bilərdi. Hərçənd, Sovetlər 
ölkəsində buna da çox bel bağlamaq olmazdı. Ancaq 
başqa çarə yox idi onsuz da.

Bir az sonra bu ümidlər doğrulmağa başladı. İsra-
fil Ramazanı və dostlarını danışıqlar üçün stansiya-
nın binasına dəvət etdi ki, təxribat olmadan proble-
mi yoluna qoysunlar. Xumar xanım, Elşad və Sultan 
da danışıqlarda iştirak edirdi.

- Belə olmaz axı. Bu boyda dövlətin qatarını sax-
lamısınız. Buna görə adamı bilirsiniz, nə edərlər? 
- deyə İsrafil sözə başladı. Ramazan irəli çıxıb ona 
cavab verdi:

- Bilirik nə edərlər. Amma başqa əlacımız qalmayıb. 
İndi biz bunları buraxsaq gedəcəklər Bakıya, camaatı 
qıracaqlar. Qırırlarsa, qoy elə bizi qırsınlar burada.
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- Bəs bunun məsuliyyətini kim üzərinə götürəcək? 
Qatarı sız saxlamısınız, cavabı biz verməli olacağıq axı.

- Narahat olmayın. Şəxsən mən məsuliyyəti 
üzərimə götürürəm. Lazımdırsa, lap dilimdən kağız 
da yazım. Əsas odur ki, bu qatar Xudatdan o tərəfə 
keçməsin.

- Kağız lazım deyil, amma bilin ki, çox ciddi bir 
probleminiz olacaq. Məndən demək. Bunun altından 
çıxa bilməyəcəksiniz.

İsrafillə Ramazanın bu qısa dialoqunu izləyən 
digər dövlət adamları da başa düşürdülər ki, artıq 
bu gənclərlə, onların arxasındakı yüzlərlə insan-
la mübahisə etməyin faydası yoxdur. Əgər bun-
lar deyirsə ki, “nə olursa, olsun”, deməli, ölümünə 
dirənəcəklər. Ona görə də ən yaxşısı olayların sonra-
kı inkişafını gözləmək idi.

Bu danışıqlardan sonra Ramazan Bakıyla əlaqə 
saxlayıb durumu xəbər verdi. Xəttin o başındakı 
adam özünü Etibar Məmmədov kimi təqdim etdi. 
Ramazan ilk dəfə bu adamın səsini eşitdiyi üçün 
onun doğrudan da Xalq Cəbhəsinin parlaq simaların-
dan sayılan Etibar Məmmədov olduğunu qətiləşdirə 
bilmədi. Amma Bakıdakı adamın qətiyyətli şəkildə 
verdiyi tapşırıqlara əməl ediləcəyinə söz verdi.
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Bakı tapşırıq verdi ki, nəyin bahasına olursa ol-
sun, o qatar hərəkət etməməlidir. “Özünüzü qatarın 
altına atın, relsləri sökün, nə bacarırsınız edin ki, qa-
tar yerindən tərpənə bilməsin”, - deyə tapşırıq ver-
mişdi xəttin o başındakı adam.

Elə də olacaqdı. Xudatdakı yerli fəallar qətiyyətlə 
dirəniş göstərməyə hazır idilər. Xaçmazdan da əlavə 
qüvvə gəlib çıxmışdı. Hər keçən dəqiqə stansiyadakı 
insanların sayı artırdı. Bu qələbəliyin qarşısında rus 
əsgərləri də getdikcə qorxmağa başlayırdılar. Ancaq 
silahlı olduqları üçün hələlik qaçmırdılar.

Arada əsgərlərlə söz atışması da olurdu. Belə atış-
malardan birini Ramazan başlatdı. Daha doğrusu, 
o, bir anlıq əsəblərini cilovlaya bilməyib əsgərlərin 
üzərinə yürüdü. Bunu görən əsgərlər dərhal avto-
mat silahlarını ona sarı yönəltdilər. Bir az da belə 
davam etsəydi, artıq ilk atəş açılacaqdı. Ancaq milis 
rəisi Sultan Sultanov bir ağsaqqal müdrikliyilə araya 
girib tərəfləri sakitləşdirə bildi. Ramazanı vurmaq 
üçün hazırlaşan rus əsgərinə üzünü tutan rəis onu 
da, Ramazanı da təmkinli olmağa dəvət etdi. Rəisin 
əynində uniformanın olması da işə yaradı. Görünür, 
rus əsgəri elə sandı ki, Sultan da onların adamı ola 
bilər və bu hal onu sakitləşdirdi.
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...Artıq gecə saat 12-ni keçmişdi. 17 yanvar arxada 
qalmışdı. İndi yanvarın 18-i saat 2 radələri idi. Xaç-
mazla yanaşı Quba, Dəvəçi, Siyəzən və Qusardan 
da əlavə dəstək gəlmişdi. İndi təkcə Xudat camaatı 
deyil, Bakıyla Rusiya sərhədi arasında yerləşən bü-
tün rayonların camaatı bir olub işğalçıların qarşısı-
nı kəsmişdi. Rus əsgərləri üçün çətin olacaqdı. Bu 
qədər insanı tapdalayıb keçə bilməyəcəkdilər onlar.

Ortadakı gərginlik, durumun qeyri-müəyyən ol-
ması şəraitində etirazçılar hərbçilərlə danışıqlara 
qərar verdi. Bu gərginlikdən yorulmuş hərbçilər də 
sanki belə bir təklif gözləyirmiş kimi, dərhal danışıq-
lara razılıq verdi.

Arxasında xalqın dəstəyini görən fəallar indi rus-
ları danışıqlar yoluyla geri qaytarmaq haqqında dü-
şünürdü. Gərginlik, hansısa qanlı olay nə etirazçıla-
ra, nə də əsgərlərə yaxşı heç nə vəd etmirdi. Ona görə 
də qarşılıqlı anlaşmayla tərəflər danışıqlara başladı.

Danışıqlarda artıq Xaçmazdan gəlib çıxmış 
Müqəddəs Mehdiyev, Atabala Osmanov, DTK, mi-
lis, şəhər soveti nümayəndələri, Ramazan və bir neçə 
nəfər iştirak edirdi. Rus əsgərlərinin komandiri də 
ağıllı adama bənzəyirdi. Çünki o, ətrafdakı qələ-
bəliyin, insanların üzündən tökülən nifrətin fərqin-
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dəydi və buna görə də danışıqlarda həvəslə iştirak 
edirdi.

...İlkin razılıq bu oldu ki, etirazçılar qatardan ara-
lansınlar. Komandir bunu onunla əsaslandırdı ki, 
kimsə əsgərlərə söz atar, daş atar, onlar da gənc və 
təcrübəsizdir, çaşıb silahla cavab verərlər. “Gərəksiz 
yerə qan tökülməsin”, dedi komandir. Ağlabatan 
idi. Ona görə də bu razılıq mümkün hesab edildi və 
dərhal gerçəkləşdirildi. İndi etirazçılar qatarı daha 
aralı məsafədən mühasirədə saxlayacaqdılar.

Bu danışıqlar davam etməkdəykən xəbər gəldi 
ki, aşağıda, Lenin parkında Xudat ovçuları silah-
larıyla birlikdə toplaşıblar. Düzdür, əllərindəki ov 
tüfəngləri idi. Lakin belə bir şəraitdə onların səfərbər 
olunmasının özü də hər nəyə desən dəyərdi. Atıb-
tutmağı bacaran bu kəsim avtomatla silahlanmış sü-
tül rus gənclərini bir andaca tərksilah edə bilərdi.

Daha bir xəbər isə dəmiryol relslərinin sökülməsi 
üçün səfərbər edilmiş texnika və canlı qüvvəylə bağ-
lı idi. Gələn xəbərdə deyilirdi ki, bir dəstə peşəkar 
fəal qatarın qarşısındakı relsləri sökmək üçün hazır 
gözləyir. Komanda veriləcəyi təqdirdə onlar bir neçə 
dəqiqənin içində ilk relsi yerindən qoparacaqdılar. 
Sadəcə komanda verilməsi lazım idi.
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Hələlik nə silahlı ovçuların, nə də rels sökənlərin 
həmləsinə gərək yox idi. Danışıqlar davam edir-
di. Yerli heyət rus komandiri inandırmağa çalışırdı 
ki, onlar gəldikləri yolla da geri qayıtmalıdır. Əks 
təqdirdə qarşısıalınmaz proseslər baş verə bilər.

Bütün bunlar baş verməkdəykən qələbəlik də 
getdikcə artırdı. Ətraf kəndlərdən belə insanlar kö-
nüllü şəkildə səfərbər edilib Xudat stansiyasına top-
laşırdı. İndi ətrafda minlərlə insan vardı. Bapbalaca 
Xudat şəhəri yəqin ki, heç vaxt bu qədər insanın bir 
araya toplaşmasına səhnə olmamışdı.

...Bir azdan hava işıqlaşacaq, gec xəbər tutanlar da 
onlara qoşulacaqdı.

***
Hava qaralmışdı. 17 yanvarı 18 yanvara bağla-

yan gecə Azərgilin “Salyan kazarmaları” ətrafında 
ilk növbəsi idi. Onlar bütün gecəni burada keçirə-
cəkdilər. Hələ nəyin necə olacağını tam anlamırdılar. 
Çünki heç bir plan, heç bir proqram yox idi. Sadəcə 
deyilmişdi ki, səhərə kimi kazarmaların ətrafında 
olun. Heç bu tapşırığı kimin verdiyini də düz-əməlli 
bilmirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq “döyüşə” 
tam hazır idilər. Gündüz yaxşıca dincəlmişdilər. 
Yemək lərini yeyib, hazır gəlmişdilər.
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...Növbəyə “Xəzər” kinoteatrı tərəfdən başladılar. 
Bura “Salyan kazarmaları”nın düz yanında idi. Haq-
verdiyev küçəsilə üzüaşağı gedəndə yolun solunda 
kazarmalar, sağında isə kinoteatr qalırdı. Azər bura-
ları çox yaxşı tanıyırdı. Çünki həm texnikuma yaxın 
idi, həm də tez-tez burada hind filmlərinə baxır-
dı. Ətrafdakı bütün küçələri, dalanları ovcunun içi 
kimi bilirdi. “Salyan kazarmaları”nın alt tərəfindəki 
məhəlləni də yaxşıca öyrənmişdi. Əsas növbə yeri də 
buralar olacaqdı.

Nazimlə onun birlikdə növbə çəkməsi darıxdırıcı 
olmayacaqdı. Həm də Kamillə Mehdi də onlarla idi. 
Buna görə də gecənin tez keçəcəyi şübhəsizdi.

...“Xəzər” kinoteatrı səmtindən irəliləməyə baş-
layıb, kazarmaların alt tərəfindəki küçəyə doğru 
hərəkət etdilər. Ətrafda onlar kimi növbə çəkən in-
sanlar çox idi. Gənclər də vardı, yaşlılar da. Arabir 
uşaqlar da gözə dəyirdi, bəzən qadınlar da. Ətraf 
evlərin sakinləri növbədəkilərə çay, qoğal, şirniyyat-
lar gətirir, onlara dəstək olurdular. Ciddi nizam-in-
tizam vardı; heç kim heç bir artıq hərəkətə yol ver-
mirdi. İnsanlar bir-birilərini tanımasa da, hamı can 
deyib, can eşidirdi. Sanki yüzillərin doğmalarıydılar.
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Bir qədər irəlidə, kazarmanın ehtiyat çıxışının 
qarşısında isə qələbəlik vardı. Burada daha çox insan 
toplaşmışdı. Bir tonqal yandırıb ətrafında isinirdilər. 
Bu da təbii idi. Çünki söz gəzirdi ki, rus tankları arxa 
qapıdan çıxıb şəhərə hücum edəcək.

Azərgil də oraya gəlib adamlara qoşuldular. Bir 
müddət ətrafı seyr etdilər. Kazarmaların həyətinə də 
gözaltı nəzər yetirdilər. İçəridə silahlı əsgərlər vardı. 
Bəziləri isə əsgərdən çox quldura bənzəyirdi. Çiyni 
avtomatlı gəzən bu əsgər geyimli adamların bəziləri 
saqqallı idi. Sovet Ordusunda nəinki əsgərin, zabi-
tin belə saqqallı olması yol verilən deyildi. Amma 
bunlar saqqallı idi. Qaranlıqda, həm də yaxın təmas 
olmadan yaxşı sezmək mümkün deyildisə də, nar-
koman olduqları deyilirdi. Növbə çəkənlər arasında 
söz gəzirdi ki, onlar ermənilərdir. Əsasən Rostov, 
Stavropol, Krasnodar tərəfdən səfərbər ediliblər ki, 
Bakıya hücum zamanı xalqın gözünü qorxutmaq 
üçün qəddarlıq etsinlər. Hər halda, bunu indidən 
qətiləşdirmək mümkün deyildi. Lakin şayiə şəklində 
də olsa belə söhbətlər gəzirdi.

...Onlar gecə səhərə qədər ətrafı dolaşdılar. Bəzən 
tonqal ətrafında oturub dincəlir, bəzən gəzişir, 
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bəzən bir qırağa çəkilib müşahidə aparırdılar. Hər 
şey yolunda idi. Sakitlikdi. Heç bir qeyri-adi olay 
baş vermədi o gecə. Səhərə yaxın növbəni bitirib 
dincəlməyə yollandılar.

...Dincəlməzdən öncə dərsə də getmək lazım idi. 
Birinci növbədə oxuyurdular. Təbii ki, ilk imkanda 
yenə də dərsdən qaçacaqdılar. Onsuz müəllimlər 
də buna göz yumurdu. Yalnız şöbə müdiri Əvəz 
müəllim nəsə başqa cür davranırdı. O, əlindən gələni 
edirdi ki, tələbələr hərəkata qoşulmasın. Gah dilə tu-
turdu, gah hədələyirdi, gah da bütün baş verənlərin 
gərəksiz olduğunu iddia edirdi. Amma kim idi onu 
dinləyən? Buradan ona “baş üstə” deyib, gözünü 
yana çevirən kimi dərsdən qaçır, xalqın arasına da-
lırdılar.

Yanvarın 18-də də elə oldu. Dərsə gəldilər, görün-
dülər, bir az sonra qaçıb aradan çıxdılar. Gecəni yat-
madıqları üçün yorğun idilər. İstəsələr belə, dərsdə 
oturmaq çətin olacaqdı. Ən yaxşısı aradan çıxıb ya-
taqxanaya getmək, mümkün qədər dincəlib axşama 
enerji toplamaq idi. Çünki daha bir gecəni “Salyan 
kazarmaları”nın ətrafında keçirməli idilər.

...Yorğunluq, yuxusuzluq, ətrafda cərəyan edən 
olayların həyəcanı günün necə keçdiyini bu dəfə 
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də sezdirmədi. Yatdılar, dincəldilər. Bir az musiqi 
dinləyib çay içdilər, gün keçdi. Qış günü olduğu 
üçün havanın qaralması da uzun çəkmədi. Elə yatıb-
qalxınca artıq günün sonunun gəldiyini gördülər və 
axşam növbəsinə hazırlaşdılar.

***
Xudatda olayların gərginliyi azalmamışdı. Yan-

varın 18-i də rus qatarının mühasirəsi, etirazçıların 
çoxalması, atılacaq növbəti addımların planlaşdırıl-
masıyla davam edəcəkdi. İndi isə səhər yenicə açıl-
mışdı. Xalq Cəbhəsinin bütün fəalları hadisə yerində 
idi. Xaçmaz təşkilatının başçıları da gecəni onlarla 
keçirmişdi. Ruslarla danışıqlar isə hələ də davam 
edirdi.

Bəzi fəallar Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının qu-
rulması zərurətindən də danışırdı. Bu təklif qələbə-
liyi daha da coşdurmaqda idi. Ona görə də az sonra 
qərar veriləcəkdi. Amma hələlik rusları inandırmağa 
çalışırdılar ki, qatar geri qayıtmalıdır.

Yerli fəallardan olan İzzət Biyabani və onun başçı-
lıq etdiyi qrup təxribatların qarşısını almağa, dövlət 
qurumlarının mühafizəsini təşkil etməyə məsul edil-
mişdi.



63

İzzət bəy üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən 
layiqincə gəlir, ortalığı qarışdıracaq təxribata bən-
zər durumları vaxtında qiymətləndirə bilirdi. Bu 
isə onun hazırkı durumda önə çıxması üçün əsas 
şərtlərdən biri idi.

Dünəndən başlayıb bu gün ərzində də davam 
etdirilən danışıqlar, deyəsən, öz bəhrəsini verməyə 
başlamışdı. Artıq ruslar razılığa gəlmiş kimi görü-
nürdü. Onların komandiri ara-sıra vaqona qayıdıb 
haraylasa əlaqə saxlayır, sonra dışarı çıxıb etirazçı 
heyətlə müzakirələri davam etdirirdi.

Gün günortanı arxada qoymuşdu. Hər kəs gər-
ginlik içində idi. Bu zaman rus zabiti danışıqları 
aparan heyətə yaxınlaşaraq geri qayıda biləcəklərini 
dedi. Bir anda hər kəs rahat nəfəs aldı. Üzə vurmasa-
lar da içdən sevindilər. Ancaq danışıq heyətinin heç 
bir üzvü bunu bəlli etmədi. Əksinə, özlərinə daha da 
qətiyyətli görkəm verərək bu dönüşün bir an öncə 
olmasının vacibliyini dilə gətirdilər.

Budur, ilk qələbə qazanılmışdı! İndi o qorxunc qa-
tar işğalçı əsgərləri və ağır texnikanı gətirdiyi kimi 
geri aparacaqdı. Xudatdakı bu uğurdan sonra Bakı 
bir az rahat nəfəs ala bilərdi.
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...Rus əsgərləri bir əmrlə vaqonlara mindilər. La-
kin sevinmək hələ tez idi. Birdən onlar söz verdikləri 
kimi geri deyil, irəli getmək istədilər? Tarixdə bunla-
rın belə yalanlarını çox görmüşdü Azərbaycan xalqı. 
Ona görə də diqqətli olmaq lazım idi.

...Saat 16-nı keçmişdi. Əsgərlər vaqonlara min-
dikdən sonra qatar fit verərək hərəkətə başladı. Al-
datmamışdılar. Bakını işğal üçün rus əsgər və silah-
larını gətirən qatar Xudat stansiyasından üzüsulu 
geri dönürdü.

Ağır-ağır, sürünə-sürünə hərəkətə başlayan qa-
tar bir az sonra yavaş-yavaş sürətini artırdı. Bir neçə 
dəqiqə sonra isə üzü quzeyə irəliləyərək gözdən itdi. 
Sanki heç burada belə bir qatar olmamışdı. İndi az 
öncə onun üzərində dayandığı relslər yalın qalmışdı. 
Elə bil üzərlərindən ağır bir yük götürülmüş kimi ra-
hat nəfəs alırdı polad relslər...

Elə insanlar da üzərlərindən çox ağır bir yükü at-
mağı bacarmışdı. Qatarın geri dönüb gözdən itməsi 
onları daha da coşdurmuşdu. 

Stansiyaya toplaşan etirazçılar rus əsgərlərini 
aparıb mənzil başına çatdıra bilməyən qatarı fit səs-
lərilə yola saldı. Rus qatarı geri döndü Xudatdan. 
Sovetlərin qarşısında duruş gətirib bunu bacarmaq 
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o dövr üçün xəyal kimi görünürdü. Ancaq heç kimin 
burnu belə qanamadan bu, mümkün oldu. Xalqın, 
insanların iradəsi top-tüfənglə, tanklarla üzərimizə 
gəlmək istəyənləri üstələdi o gün...

O gün günə sığmayan bir tarix idi. 18 yanvar 
1990-cı il! Bu tarixdə Azərbaycanın quzey qapısında 
yerləşən Xudat adlı balaca bir şəhərin əhalisi ətraf 
şəhərlərdən, rayonlardan gəlmiş insanlarla əl-ələ 
verərək rus əsgərlərini geri qaytarmağı bacardı!..

Kim bilir, bəlkə də bu olay işğalçı rus əsgərlərinin 
bir neçə il sonra Azərbaycanı birdəfəlik tərk edəcə yinin 
xəbərçisi idi. Bunu zaman göstərəcəkdi. Ona qədərsə 
hələ keçilməli keşməkeşli yollar vardı irə lidə...

...Qatarla bağlı müsbət gəlişmələr etirazçı xalqı 
daha da ruhlandırmışdı. Ona görə də qərara gəlindi 
ki, Xalq Cəbhəsinin Xudat şəhər təşkilatı qurul-
sun. Xudatlı cəbhəçilər Xaçmaz rayon təşkilatında 
birləşirdi. Amma son iki günün olayları göstərdi ki, 
burada da ayrıca təşkilatlanmaq lazımdır.

Hər şey və hər kəs buna hazır olduğu üçün artıq 
axşama doğru yerli fəallar heç bir çətinlik çəkmədən 
təşkilatı elan etdi. Öz fəallığıyla seçilən İzzət Biyaba-
ni Xudat şəhər təşkilatının sədri seçildi. İndi bütün 
məsuliyyət rəsmən onun üzərində idi.
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İzzət bəy dərhal görəvinin icrasına başladı. Kö-
nüllü dəstələr təşkil edildi. Onlara, əsasən dövlət qu-
rumlarının mühafizəsi yönündə tapşırıqlar verildi. 
Bu dəstələr qarşıdakı gecə və sonrakı günlər ərzində 
onlara təhkim edilmiş ərazilərdə gəzib-dolaşacaq, 
mümkün təxribatların qarşısını alacaqdı. Qarşıda 
onları hələ çox işlər gözləyirdi...

***
Bakıda da olaylar öz axarında davam edirdi. Saat 

20 radələrində Azərgil yenə də onlara tapşırılan 
yerdə idi. Hər şey dünənki kimi görünürdü: sakitlik, 
tonqal, ətrafda gəzişən insanlar, yemək, çay gətirən 
qadınlar. Kazarmaların həyətindəki saqqallı, saqqal-
sız əsgərlər də öz yerində. Elə bil dünənkindən daha 
sakit bir ortam vardı. Bəlkə də elə deyildi. Bəlkə 
də tufandan öncəki sakitlik idi bu. Amma kim bi-
lirdi ki, bir gün sonra nə baş verəcək? İnsanların 
içindəki ümid hələ də yaşayırdı. Hər kəs hələ də 
sadəlövhcəsinə inanırdı ki, Sovet əsgəri silahsız in-
sanlara güllə atmaz.

Azər də elə düşünürdü. Özü də əsgərlikdən cəmi 
bir il öncə gəlmişdi. Hələ də əsgərlik çəkdiyi Alma-
niya gözlərinin önündə idi. Fürsət düşdükcə iki ilini 
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Sovet əsgəri kimi yaşadığı Zerbst şəhərinin səliqəli 
küçələrini, kərpic evlərini, civardakı meşələrini xa-
tırlayırdı. Əsgərlikdən, Almaniyadan o qədər yaxşı 
təəssüratlarla qayıtmışdı ki...

Baxmayaraq ki, hələ 1988-ci ildə, yəni Azərin əs-
gərliyinin bitməsinə bir ildən də az vaxt qaldığı 
za man Ermənistandan soydaşları qovulmağa baş-
lanmış, Sovetlər də dinc insanları müdafiəsiz qoy-
muşdu, o, hələ də şübhə etmirdi ki, Sovet əsgəri 
barışsevərdir, ədalətlidir. Onun belə düşünməsi də 
təbii idi. Çünki əsgərlikdə olduğu iki il boyunca onla-
ra təbliğ edilmişdi ki, Sovet ordusu ədalətlidir; Sovet 
dövləti məzlumların, haqqı tapdananların arxasın-
dadır. Bütün təbliğatçılar, komandirlər iddia edirdi 
ki, Sovet əsgəri heç bir zaman haqsızlığa yol verməz. 
Əsgərlərin beyinləri elə yuyulurdu ki, bu təbliğat 
qarşısında heç kimin ağlına gəlmirdi ki, “elədirsə, 
biz Sovet əsgərləri xidmətimizi niyə yad bir ölkədə, 
Almaniyada çəkirik? Nə işimiz var bu ölkədə”, - 
deyə soruşsun. Hər bir əsgər, o cümlədən Azər hesab 
edirdi ki, Sovet əsgəri Almaniyada bu ölkəni “impe-
rialist güclərdən qorumaq üçün” xidmət keçir. Elə 
ona görə, nə qədər çılğın, həyəcanlı olsalar da, indi 
Bakının tam ortasında, Sovet əsgərlərilə üz-üzə dur-
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duqları halda belə, onlara hələ də inanmağa davam 
edirdi Azər və onun kimi minlərlə gənc.

***
18 yanvarı 19 yanvara bağlayan gecə də sakit 

keçdi. Sıra dışı heç nə baş vermədi. Xırda təxribat 
cəhdləri, insanları gərəksiz yerə coşdurmaq istəkləri 
oldusa da, bu, bir fayda vermədi. Çünki gecəni 
küçələrdə, növbələrdə keçirən insanlar nə qədər 
çılğındılarsa da, təxribat ehtimallarını və cəhdlərini 
mümkün qədər sayıqlıqla dəyərləndirə bilirdilər. 
Ona görə də gecə ciddi diqqət çəkə biləcək heç bir 
olay yaşanmadı.

...Onlar düşünürdülər ki, növbəti gecə də belə ola-
caq: sakit, səssiz, qansız-qadasız. Haradan biləydilər 
ki, ata-babaları sıralarında çiyin-çiyinə Hitler 
faşizminə qarşı savaşmış Sovet ordusu bu gecə onları 
güllə-baran edəcək? Bunu düşünmək belə istəmirdi 
bu gənclər. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyindən, 
milli özünüdərkdən nə qədər danışsalar da, buna 
nə qədər könül versələr də, bir zaman özlərinin də 
əsgəri olduqları ordudan xəyanət gözləmirdi onlar. 
Həm də onlar kimi milyonlarla Azərbaycanlı...
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...Lakin o gecə Sovet ordusu, Sovet dövlət sis-
temi öz mahiyyətini açacaqdı. Təkcə Azərbaycan 
üçün deyil, bütün dünya üçün həm də. Sovet ordusu 
göstərəcəkdi ki, tanklarla belə dinc insanların, silah-
sız sakinlərin üzərinə hərəkət edə bilər. Sovet ordusu 
o gecə bütün dünyaya bir daha sübut edəcəkdi ki, 
o sülh deyil, savaş ordusudur. Bunu Bakıda sübut 
edəcəkdi bu ordu bu dəfə.

***
- Əşi, sakitlikdir. Bəlkə gedək bir az da dincələk? 

Onsuz da səhərə kimi buradayıq. Bir az nəfəsimizi 
dərək, çay-may içək, qayıdıb gələrik.

Bunu deyən Nazim idi. Azərin tələbə yoldaşı. 
Balakənli Nazim. Rayonun Katex kəndindən olan bu 
avar balası çox etibarlı dost, yaxın sirdaşı idi Azərin. 
1986-cı ildə texnikuma qəbul ediləndə tanış olmuş, 
dostlaşmışdılar. Həmin il əsgər gedib, 1988-ci ilin 
dekabrında geri dönüncə, yenə də eyni qrupda oxu-
mağa davam edirdilər. Artıq köhnə dost sayılırdı-
lar. Ona görə də boş vaxtlarını birlikdə keçirir, “Sal-
yan kazarmaları”nın ətrafında növbə çəkmək kimi 
“çətin” tapşırıqları da birlikdə icra edirdilər.
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...İndi də birlikdə idilər. Yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə idi. Hələ ayın 20-nə 2 saat var idi.

...İndi 19 yanvar, saat haradasa 22 idi. 2 saat son-
ra Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda nələrin ola-
cağını heç kim bilmirdi. Azərlə Nazim də bilmirdi. 
Amma nəsə bir qorxu qoxusu vardı. Çünki axşama 
doğru dövlət televiziyasının yayımı dayandırılmış-
dı. Sonradan bəlli olmuşdu ki, nəsə partlayış olub. 
Rəsmi bilgi verilmədiyi üçün bu “nəsə”nin nə oldu-
ğunu öyrənmək çətin idi. Elektrik təchizatıyla bağ-
lı hansısa qəza olduğu deyilirdi. Ona görə də ölkə 
televiziyasız qalmışdı. Qəzetlər yalnız sabah səhər 
çıxacaqdı və yalnız onda nə baş verdiyini öyrənmək 
olardı. İndi isə gecə idi. Dostlar bir az daha dincəlib 
səhərədək növbə çəkməli idilər hələ.

- Gedək, qardaş, gedək. Bir az dincələk, qayıda-
rıq. - Azər cavab verdi.

- Amma yataqxanaya gedək. Bizdə adam çoxdur. 
Anam, bacım rayondan gəlib. Bilirsən axı, qardaşım 
Məhəmmədin məsələsinə görə.

Azər məsələdən agah idi. Söhbət Nazimin özün dən 
böyük qardaşı Məhəmmədin iflic olmasından gedir-
di. Ağzı əyilmiş, dili tutulmuş, əl-ayağı kilidlənmişdi 
bir anda. Nə qədər həkimlərə göstər sələr də, fayda-
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sı yox idi. Div kimi oğlan idi Məhəmməd. O qədər 
müalicədən sonra da durumu düzəlmirdi. Başına 
gələni heç kim izah edə bilmirdi. Sadəcə yeridiyi 
yerdə qıc olub torpağa yıxılmışdı. Bir müddət Ba-
kıda xəstəxanada müalicə edilsə də, dəyişən bir şey 
yox idi. Ona görə də anası və böyük bacısı rayondan 
gəlmişdi ki, onu da götürüb Katexə qayıtsınlar. Bun-
dan sonrası Tanrıya qalmışdı. Elə həkimlər də belə 
demişdi.

Tanrı göstərməsin, Məhəmmədə bir şey olsaydı, 
Nazim tək qalacaqdı. Lap böyük qardaşı da bir neçə 
il öncə qəfil dünyasını dəyişmişdi. Bir anadan üç qar-
daş idilər. Düzdür, daha bir qardaşları vardı, amma 
doğma deyildi. Rəhmətlik atasının birinci arvadın-
dan idi bu qardaşları. Ögey olsa da doğma kimi o da. 
Ancaq yenə də doğma qardaş başqa şeydir axı. 

Nazimin rəhmətlik qardaşının həyat yoldaşı iki 
qız uşağıyla gənc yaşlarında dul qalmışdı. Çətin idi 
onlar üçün. Onun anası isə Katexdə Məhəmmədlə 
birlikdə qalırdı. İndi Məhəmməd də belə xəstələnib 
anaya dərd olmuşdu. Çalışırdılar ki, müalicə etsinlər, 
lakin alınmırdı ki, alınmırdı...

Nazimin qaldığı bacısının bir otaqlı mənzili indi 
onlar üçün əlverişli yer idi. Nərimanov prospekti ilə 
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Haqverdiyev küçələrinin kəsişməsində, küncdəki 
beşmərtəbənin birinci qatında olan mənzil əsl tələbə 
evi idi. Həm texnikuma yaxın, həm də hər cür şəraiti 
olan bir ev idi bu. İndiki şəraitdə isə üstəlik, “Salyan 
kazarmaları”nın lap yaxınlığında olması onlar üçün 
əlverişli idi. Azər də bura tez-tez gəlirdi. Onsuz da 
boş vaxtları olanda ya Nazimgilin bu evində, ya da 
Azərin yataqxanadakı otağında başqa dostlarıyla yı-
ğışıb nərd oynayır, çay içib söhbət edirdilər. Bu dəfə 
isə Nazimgilə getmək uyğun deyildi. Ona görə də 
yataqxanaya yollandılar.

Musabəyov parkının altında, 5 saylı çörək za-
voduyla üzbəüzdə yerləşən yataqxana yerinə görə 
əla idi. Amma içəridəki şərait heç də eyni dərəcədə 
ürəkaçan sayıla bilməzdi. Burada dəhlizlərdən xoş 
olmayan qoxu gəlir, bəzən də səs-küylü olduğu üçün 
narahat bir yer sayılırdı. Lakin o da bir gerçək idi ki, 
nə qədər narahat olsa da, heç bir sakin yataqxana-
dakı halından şikayət etmirdi. Çünki buradakıların 
çoxu bir parça çörək dalınca rayonlardan gəlmiş 
sadə fəhlələr idi. Hamısı səhər erkəndən işə gedər, 
axşam da yorğun-arğın geri qayıdıb istirahət edərdi. 
Bunların tək dərdi normal işləmək, normal yemək 
və normal yatmaq idi. Siyasətlə işləri olmazdı. Ya-
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zı-pozu adamı da deyildilər. Yalnız həftə sonları 
bəzən kinoya, yaxud da bulvara gedər, bir az gəzib-
dolaşıb yenə də yataqxanadakı balaca otaqlarına 
dönərdilər. Bu fəhlələrin çoxu həftə sonları günor-
taya kimi yatmağı xoşlayardılar. Qınamalı da deyil-
di. Tikintidə işləyirdilər. Ağır iş idi. Ona görə, fürsət 
düşən kimi dincəlməyə çalışırdılar. Bu baxımdan da 
şikayət etməyə nə halları, nə də zamanları olurdu bu 
zəhmətkeş insanların. 

Elə Azərin də heç bir şikayəti yox idi. Balaca 
bir otağı vardı: bir tərəfində tək adamlıq çarpayı, 
küncdə kiçik bir masa, ortada da elektrik sobası. 
Çay dəmləmək, kartof qızartmaq, dərs hazırlamaq 
üçün bu qədər şərait də yetərli idi. Bir də Azərin iri 
bir maqnitofonu vardı. Musiqini çox sevər, çox da 
dinlərdi.

Bu dəfə də otağa daxil olan kimi birinci işi maq-
nitofonu açmaq oldu. Musiqi səslənməyə başladı, 
çaydanı götürüb su dalınca getdi. Az sonra gətirib 
sobanın üzərinə qoydu.

...Başları söhbətə qarışdı, çay da qaynadı. Dəmlə-
dilər. Bir az dəm alsın dedilər.

...Dəm aldı. Hərəyə bir stəkan çay süzdü Azər. 
Artıq o iki saatlıq zaman da uçub getməkdəydi. 19 
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yanvar gününün son dəqiqələri də tək-tək qapını 
arxadan bağlayıb gedirdi.

...Çaylar soyuyub içilməyə hazırdı. İçmək istə-
dilər, amma qismət olmadı. Dışarıdan sanki güllə 
səsi gəldi. Musiqi səsi mane olmaq istəsə də, Azərin 
qulağı bu səsi ala bildi. Avtomat atəşi idi elə bil. Tək 
güllə atılmışdı. Azər saata baxdı. Düz gecə 12 ta-
mamdı. 19 yanvarı 20 yanvara bağlayan gecənin tən 
ortası. 19 yanvar bitmişdi. Özü də sakitcə, qan-qa-
dasız... 20 yanvarın ilk saniyələri isə güllə səsini də 
bərabərində gətirmişdi.

Azər qulaq kəsildi. Nazimə baxdı, “elə bil güllə 
səsi gəldi”, - deyə onu da qulaq kəsilməyə hayla-
dı. Nazim də öz növbəsində, “hə, nəsə mənə də elə 
gəldi”, - deyib cavabını təzəcə bitirmişdi ki, dışarıda 
bu dəfə ardıcıl avtomat atəşləri başladı.

Hə, deyəsən, deyilən başa gəlmişdi. Bu, sadəcə 
təsadüfi atəş səsi deyildi. Əsgərlikdən təzəcə gəlmiş 
bir gənc üçün bunu ayırd etmək də çətin deyildi.

- Nazim, başlandı, qaçdıq, qardaş! Getdik, tələs! 
- bunu deyib Azər gödəkçəsinə əl atdı. Nazim də öz 
gödəkçəsini çarpayının üstündən götürüb çiyninə 
keçirdi. Azərdən fərqli olaraq onun gödəkçəsi ağır 
dəri materialdan idi. Bu isə Nazimin daha cəld 
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hərəkət etməsinə maneçilik törədirdi. İçilməyə hazır 
olub da içilməyən çaylarını masanın üzərində qoyub 
hər ikisi otağın qapısından bayıra atıldı. Azər açarla 
qapını bağlayıb, “haydı, qaçdıq! Tez özümüzü ora 
yetirək!”, - deyib irəli cumdu.

...Hələ əsgərlikdə olanda Azər yaxşı qaçmaq 
vərdişlərini qorumuşdu. Orta məktəbdə oxuyanda 
da yaxşı qaçardı. Kənd uşağı idi. Sağlam bədəni, iti 
ayaqları vardı. Üstəlik, əsgərlikdə batalyonun idman 
təşkilatçısı olduğu üçün idmanla başqa əsgərlərdən 
daha çox məşğul ola bilirdi. Qaçmağa gəlincə isə, hər 
səhər üç kilometr norma idi. Amma Azər düz altı ki-
lometr qaçırdı. Özü də digər əsgərlərdən on dəqiqə 
tez yuxudan qalxar, dərhal da qaçışa başlardı. Səhər 
idmanını da idman zalında, ayrıca edərdi. Bu isə 
onun daim formada qalmasına, öz fiziki imkanlarını 
qorumasına yardımçı olmuşdu. Ona görə də indi qa-
pıdan çıxmaqla güllə kimi küçəyə açılmağı bir oldu.

Bir neçə saniyədən sonra artıq onların hər ikisi 
Haqverdiyev küçəsilə üzü aşağı qaçırdı. Azər öndə, 
Nazim də bir qədər arxada var qüvvələrilə “Salyan 
kazarmaları”na doğru sanki uçurdular. Elə bil ayaq-
ları da yerə dəymirdi. Azər Nərimanov küçəsinin 
kəsişməsinə nə vaxt gəlib çatdığını özü də bilmədi. 
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Özünü belə unutmuşdu o anda. Ona etibar edilən 
məkana doğru qaçırdı. Var qüvvəsilə qaçırdı. Sanır-
dı ki, tək bir onun olmaması üzündən baş verirdi 
hər şey. İndi artıq güllələr də tək-tək açılmırdı. Av-
tomatlar sağda-solda şaqqıldayır, atəş səsləri şəhəri 
başına götürürdü. Gecənin zülmətində insanların 
bağırtıları da bu atəş səslərinə qarışaraq vahiməyə 
səbəb olurdu. Bütün bu günlər ərzində şəhərdə baş 
verənlərə biganə qalan sakinlər də pəncərələrdən, 
balkonlardan dışarı boylanaraq nə baş verdiyini 
kəsdirməyə çalışırdı. Heç kim heç nəyi tam idrak edə 
bilmirdi. Heç kim inanmırdı və inanmaq istəmirdi 
ki, vətəndaşı olduğu dövlətin - böyük Sovet Sosialist 
Respublikaları İttifaqının “sülhsevər ordusu” Bakı-
ya hücum edir. Amma bu, baş verirdi. Özü də tam 
gücüylə.

Nərimanov küçəsinin kəsişməsinə çatan Azər 
dəlicəsinə özünə sarı qaçan kütləylə üzləşdi. Anidən 
oldu bu. Bir anda qarşısında yüzlərlə adamı gördü. 
Amma dayanmadı. Heç yavaşımadı da o. Özündən 
asılı olmadan qanı qaynadı, coşdu və bağırdı:

- Hara qaçırsınız?! Geriyə!!!
Bu, Azərin səsi idi. 22 yaşlı bir Azərbaycan gəncinin 

səsi. O gecənin qaranlığında heç kimin tanımadığı, 
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bilmədiyi bir gəncin. Bu gənc heç özü də bilmədən 
qorxu içində rus silahlarının və ağır texnikasının qar-
şısından canını alıb qaçan əliyalın həmvətənlərinə öz 
səsilə hakim kəsilmişdi. Bəli, məhz hakim kəsilmişdi. 
Çünki onun bağırtısını eşitdikdə, qaçan insanla-
rın hamısı bir nəfər kimi yerində dondu. Bir saniyə 
içində hamı geri çevrildi və onların arasından sürətlə 
qaçaraq keçən tanımadıqları gəncin arxasınca öncəki 
mövqelərə doğru qaçmağa başladı. Azər isə eyni 
sürətlə hərəkət etdiyindən bir neçə saniyə sonra özü-
nü “Salyan kazarmaları”yla “Xəzər” kinoteatrının 
arasında gördü.

Sol tərəfdən, Ələkbərov küçəsindən ağır texnika 
onlara doğru hərəkət edirdi. Hələ bir qədər aralıda 
olsalar da Azər hiss etdi ki, bunlar zirehli transport-
yorlardır. Özü də sağa-sola avtomatlardan atəş aç-
dıqları da açıq-aşkar görünür və eşidilirdi.

Kazarmaların Haqverdiyev küçəsinə baxan bina-
sından isə asfalt atəşə tutulurdu. Bir anlıq nəyin olub-
bitdiyinin fərqinə varan Azər ayaq saxladı, geriyə 
baxdı. Onun dayandığını görən insanlar da dayandı. 
Azər təkrar irəli baxdı. Avtomat atəşləri ara vermirdi; 
öncə elə düşündü ki, bunlar boş güllələrdir. Amma 
asfalta dəyən güllələrin qaldırdığı qığılcımlardan 
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kəsdirdi ki, elə deyil, rus əsgərləri doğruçu güllələrlə 
atəş açır. Anladı ki, onun yolunu kəsirlər. Demək ki, 
qarşıda nəsə daha dəhşətli fəlakət yaşanır. Yaxud da 
bu fəlakət üçün hazırlıq görülür.

Yolun tən ortasında, tək başına ayaqlarını asfal-
ta pərçimləyib durmaqdaykən nələr düşünmədi o? 
Geri getmək? Olmaz! Millət var arxamda. İrəlimi 
getsəm? Bu da olmaz. İnsanlar arxamca gəlsə məni 
də, onları da vuracaqlar. Bəs nə etməli? Bu sualın ca-
vabı bir neçə saniyə sonra özü-özünə ortaya çıxdı.

Bir anın içərisində ağ rəngli bir “Jiquli” maşını 
arxadakı insanların arasından irəli şığıdı. Küçəylə 
üzüaşağı getməyə qərarlıydı maşın. Amma gedə 
bilmədi. Azərdən bir neçə metr irəli getmişdi ki, ka-
zarmadan açılan avtomat atəşləri maşını dayandırdı. 
Əsgərlər ağına-bozuna baxmadan “Jiquli”ni avto-
mat atəşinə tutdu. Maşın dərhal dayandı. Bir neçə 
saniyəlik sükut... Ardından da qapıları açıldı. Hər 
qapıdan bir nəfər olmaqla dörd qapıdan dörd nəfər 
özünü çölə atdı. Sürücü və onun arxasındakı sərnişin 
Azərin yanından sürətlə qaçaraq özlərini arxadakı 
insanların arasına sala bildi. Sağ ön qapıdan düşən 
sərnişin də onların arxasınca cumdu. Lakin arxa qa-
pıdan düşən gənc oğlan qaça bilmədi. Özünü təkərin 
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arxasına yaslayıb bir müddət orada gizləndi. Son-
ra gücünü toplayaraq ayağa qalxdı, digərləri kimi 
sürətlə olmasa da, sonunda o da özünü adamların 
arasına sala bildi.

“Jiquli”dəki dörd nəfərdən biri qadın idi. Qaran-
lıqda yaxşı seçilməsə də geyimindən hiss olundu ki, 
qadındır.

Bütün bunlar Azərin bir neçə addımlığında baş 
verdi. Özü də o qədər sürətlə baş verdi ki, o, hələ də 
nə olduğunu tam anlaya bilmirdi. Ələkbərov küçəsi 
tərəfdən gələn ağır texnika isə artıq yaxınlaşmaq 
üzrəydi. Yavaş hərəkət edirdilər, ona görə də bir az 
zaman vardı ki, qaçıb qurtulasan.

Bu anda Azər dərk etdi ki, əliyalın insanlar ola-
raq onlar tam bir cəbbəxanaya sahib gerçək ordunun 
qarşısındadırlar. Artıq o, anladı ki, indiki şəraitdə 
ən doğru hərəkət insanların canını xilas etmək olar. 
Ona görə də geri döndü, xeyli aralıda dayanıb hələ 
də onun - tanımadıqları bir gəncin əmrini gözləyən 
insanlara səsləndi:

- Qaçın, qurtulun! Bunlar bizi qıracaqlar! Müm-
kün qədər küçədən çəkilin! Həyətlərə dağılışın! Qo-
ruyun özünüzü!
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Onun özünə inamla və uca səslə səsləndirdiyi 
bu komanda kütləni hərəkətə gətirdi. İnsanlar Haq-
verdiyev küçəsilə üzü yuxarı qaçmağa üz qoydular. 
Az sonra seyrəklik yaranmağa başladı. Amma an-
laşılan o idi ki, heç də hamı qaçmağa meylli deyil. 
Özəlliklə də gənclər meydanda qalmaq, dirənmək, 
yalın əllə də olsa düşmənin ağır texnikasının üzərinə 
şığımaq istəyirdi. Artıq hər kəsin qəzəbi zirvədəydi. 
Düşüncələrsə Azərin beynini yeyib dağıdırdı: “Öz 
ordumuz, öz dövlətimiz silahını bizə qarşı çevirdi. 
Dövlətimiz, ordumuz bizi öldürür. Heç nəyə görə! 
Biz heç bir günahın sahibi deyilik. Kimsənin toyuğu-
na daş atmamışıq. Sadəcə günahsız soydaşlarımızın 
Ermənistandakı yurd-yuvalarından, ev-eşiklərindən 
qovulmasına, dövlətin də buna seyrçi qalmasına 
etiraz edirik. Özü də bu etirazı dövlətə qarşı çevir-
mirik. Dövlətdən mədət umuruq. Hələ də inanırdıq 
ki, Sovet dövləti öz vətəndaşlarını - Ermənistandan 
didərgin salınmış Azərbaycanlıları müdafiə edəcək. 
Biz bunu gözləməkdəykən dövlətimiz üzərimizə 
tank göndərir”.

O anlarda yalnız küçələrə çıxıb etiraz edənlər de-
yil, evindən çölə çıxmayanlar belə güllə-baran edildi. 
Adamlar balkondan, pəncərədən çıxıb dışarıda nə 
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baş verdiyini öyrənmək istərkən vuruldu. Bu, acı bir 
gerçək idi. Bir böyük dövlətin ordusu soyuq bir qış 
gecəsinin qaranlığında heç bir xəbərdarlıq etmədən 
öz dinc vətəndaşlarına qarşı ağır texnika və silahlar-
la hücuma keçmişdi. Ağla gələcək hal deyildi, amma 
Azərbaycanın başına gəlirdi bu. Sovet İttifaqının 
bir parçası olan Azərbaycan Moskvanın hücumuna 
məruz qalmışdı o gecə...

Başqalarına “qaçın, qurtulun!” deyən Azərin özü 
isə sanki yerə pərçimlənmişdi. Ayaqları asfalta ya-
pışmışdı elə bil. Geri dönüb qaçmaq, xilas olmaq 
istəyirdi, amma yerdən qopa bilmirdi. Ələkbərov 
küçəsindən yavaş-yavaş yaxınlaşan ağır texnikanın 
yetişməsinə lap az qalmışdı. Amma o, yenə də qaça 
bilmirdi. Sanki içindəki bir qüvvə onu tutub saxla-
yır, zorun qarşısından geri çəkilməsinə əngəl olur-
du; ancaq durum çox ciddi idi. Rus əsgərləri zirehli 
maşınlardan sağa-sola nizamsız atəş açmağa davam 
edirdilər və çoxsaylı güllələrdən birinin onu haqla-
mayacağına təminat yox idi. Bir anlıq bunu ağlından 
keçirərək, yavaş-yavaş üzü yuxarı hərəkət etməyə 
başladı. Yox.., qüruru qaçmağa imkan vermədi, 
sadəcə addımladı. Ələkbərov küçəsini keçdi, qarşı 
tərəfdəki tək qatlı binanın önünə gəldi. Bina yoldan 
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bir az hündür olduğu üçün zirehli maşınların yan 
tərəfindən açılan atəşlər düz ona tuş gəlirdi. Deməli, 
bir neçə saniyə sonra maşınlar yaxınlaşacaq və Azər 
atəş altında qalacaqdı. Ona görə də özünü toparladı, 
düşündü və üzüqoylu torpağa sərildi. Ayaq üstdə 
durmaq sadəcə cəlbedici hədəfə çevrilmək demək 
idi. Bunun ardınca rus zirehli maşınları düz onun tu-
şundan keçərək Haqverdiyev küçəsinə yönəldi. Azər 
uzandığı yerdən onları yaxşı görə bilməsə də maşın-
ların nərəsindən hiss etdi ki, uzun bir dəstədir keçən. 
Həm də ara vermədən avtomatlardan atəş açırdılar. 
O, hiss edirdi ki, güllələrin bəziləri qarşısında uzan-
dığı binanın divarlarına dəyib yerə düşür. Bütün 
bunlara baxmayaraq Azər soyuqqanlılığını qoruma-
ğa, an etibarilə yalnız öz canını qurtarmağa çalışırdı. 
Zatən başqa bir qəhrəmanlıq etmək üçün imkan da 
yox idi. Ayağa dursa vurulacaqdı.

Beləcə bir müddət torpağın üzərində uzanıqlı qal-
dı. Burada nə qədər qaldığını tam kəsdirə bilməsə 
də artıq səslərin azaldığını, ağır texnikanın ardının 
gəlmədiyini hiss etdi. Yavaşca başını yerdən qal-
dırıb ehtiyatla ətrafa baxdı. Zirehli maşınlar gözə 
dəymirdi. Keçib getmişdilər. Avtomat silahdan açı lan 
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atəş səsləri eşidilirdi. Amma bir az aralıdan gəlirdi 
bu səslər. Lap yaxında atəş səsləri yox idi artıq.

Azər qət etdi ki, təhlükə sovuşub. Ayağa qalxdı, 
bir daha ətrafa baxdı. Əmin olduqdan sonra üst-ba-
şını təmizləyib Haqverdiyev küçəsinə sarı yollandı. 
Burada adamlar vardı, amma yaman seyrəlmişdilər. 
Çoxu qaçıb ayrı-ayrı həyətlərə doluşmuşdu ki, vu-
rulmasın.

Azər yavaş-yavaş üzü yuxarı getməyə başladı. 
Az irəlidə, yolun sağında bir gənc yerə çöküb divara 
qısılmışdı. Ya qorxudan, ya da doğrudan da vurul-
duğu üçün - anlamaq olmurdu. Azər ona yaxınlaşdı. 
Gənc, “deyəsən, güllə dəydi mənə”, - deyib ona sarı 
baxdı. Azər də soyuqqanlı şəkildə, “indi həll edərik”, 
- deyə cavab verdi. O, ətrafa boylanıb yaxınlıqdakı 
gəncləri çağırdı. Bir anda bir neçə nəfər onlara yaxın-
laşdı. “Tez bunu təcili yardıma çatdırın! Görün, bir 
problemi yoxdur ki? Götürün məhəllənin içərisinə, 
burada dayanmayın, təhlükəlidir. Aparın binaların 
arxasına, ruslar yenə qayıda bilər”, - deyə tapşırıq 
verib özü yoluna davam etdi.

Azər bu anlarda özünü elə aparırdı, sanki baş 
verənlərə görə rəsmi sorumluluğu var. Elə bil orada 
olan hər kəs ona tabe olmalıydı. Tanrıdan, onun belə 
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tapşırıqlarına etiraz edən də yox idi. Elə o gənclər də 
əmrə hazır kimi bir anda yaralı gənci yerdən qaldırıb 
evlərin arxasına yollandı. Heç kim soruşmadı ki, “sən 
kimsən, niyə bizə tapşırıq verirsən?” Kim bilir, bəlkə 
də qəfil təcavüzə yaxalanmış insanlar onları idarə 
edəcək birisini görmək istəyirdi öz aralarında; lakin 
yox idi elə birisi. Heç kim heç kimi tanımırdı. Heç bir 
hərəkət əlaqələndirilmirdi. Zatən əlaqələndirilməsi 
də mümkün deyildi. Çünki heç kim belə bir təcavüz 
gözləmirdi o gecə.

***
Gecənin ortasında Bakının işğalı xəbəri bir anda 

bütün ölkəyə yayıldı. İmkanı olan hər kəs rayonlara 
zəng edir, rusların Bakıda törətdiyi faciənin xəbərini 
verirdi.

Xudata da xəbər çatmışdı o anlarda. Hələ də 
küçələrdə olan etirazçılar arasında şayiələr dolaşma-
ğa başlamışdı ki, Bakıda qan su yerinə axır. Heç kim 
inanmaq istəmirdi; di gəl ki, bu şayiələr küçələrdəki 
insanların sayının artmasıyla müşayiət edilirdi. 
İndi evlərdə heç kim qalmamışdı. Bütün Xudat əhli 
küçələrdə idi. Hər kəs ümid edirdi ki, Bakıdan gələn 
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pis xəbərlər yalan olar. Amma elə deyildi. O acı 
xəbərlər doğru idi.

Bir az sonra yanğınsöndürən maşınların sirena 
çalaraq şəhərin küçələrində dolaşmağa başlaması 
həyəcanı daha da artırırdı. Artıq şayiə söhbəti yığış-
dırılmışdı. İndi hamı əmin olmuşdu ki, Bakıda qan 
su yerinə axır.

Xalq Cəbhəsinin yenicə qurulmuş Xudat qərarga-
hından Bakıyla əlaqə saxladılar. Xəttin o başında 
Ələsgər Siyablı vardı. Bakıdakı qərargahda. O, olan-
ları təsdiqləməklə yanaşı tövsiyə də verdi: “özünüzü 
qoruyun, qırğındır burada”.

...O gecə Bakıda olduğu kimi Xudatda da heç 
kim yatmadı. Səhərədək şəhərdə mitinq oldu. İndi 
hamı anlayırdı ki, onların Xudat stansiyasından geri 
qaytarmağı bacardıqları işğalçı əsgərlər sadəcə ays-
berqin görünən hissəsiymiş. Əsas işğalçılar çoxdan, 
lap çoxdan Bakıya yerləşmişdi. 1920-ci ilin 28 ap-
rel günü 11-ci qırmızı ordu Bakını yetmiş il davam 
edəcək işğala məruz qoymuşdu. Onda da işğalçılar 
bu yolla gəlmişdi. Amma o zaman onların qarşısı-
nı kəsmək mümkün olmamışdı. Ona görə də indi 
gəlmək istəyənlərin qarşısı kəsilib geri qaytarılsa-
lar da, 70 il öncə Bakını işğal edib içəridə yerləşmiş 
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rus əsgərləri bu gecə təkrar öz mahiyyətinə uyğun 
hərəkət etməyi bacarmışdı...

Bakı təcavüzə məruz qalmış, işğal edilmişdi. Xu-
dat da daxil olmaqla ölkənin bütün şəhər və kəndləri 
bu acını eyni dərəcədə yaşayırdı. Bundan sonrası nə 
olacaq, necə olacaq? Bilən yox idi. Yalnız bir gerçəyi 
hər kəs dərk edirdi ki, işğal edilmiş Bakıda çox sayda 
həlak olan var və qarşıdakı günlərdə onların dəfninə 
hazırlaşmaq lazımdır. Kim bilir, hələ nə qədər insan 
da yaralanmışdı. Yəqin ki, həbslər, sorğu-suallar da 
olacaqdı qarşıdakı günlərdə.

***
...O gecə Azər Nazimlə birlikdə gec saatlara 

qədər küçələrdə dolaşdı. Yataqxanaya qayıtmadılar. 
Düşündülər ki, onlara şəhərin küçələrində ehtiyac 
var. Buna görə də səhərə qədər ətraf küçələrdə do-
laşaraq balkondan, pəncərədən boylanan insanları 
içəri girməyə, güllə tutmayacaq bir tərəfdə sığınma-
ğa çağırdı onlar.

Şəhərdəki gurultu, hər tərəfdə şaqqıldayan güllə 
səsləri yatmışları da oyatmışdı artıq. Başqa cür 
mümkün də deyildi. Evində yatıb dincələn insanlar 
bir anda, heç nədən xəbərsiz şəkildə hücuma məruz 
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qalmışdı. Uşaq, böyük, yaşlı, gənc demədən hər kəs 
bu hücumdan öz payını almışdı o gecə. Güllə payını 
ancaq.

...Evlərin pəncərələri güllələrdən çilik-çilik olur, 
yol qıraqlarındakı avtomobillər ağır texnikanın tır-
tılları, təkərləri altında bir anın içində yerə yapışır-
dı. Əzazil bir ordu Bakı şəhərini səhərədək dağıdıb 
qurtarmaq istəyirdi elə bil. İnsan istər-istəməz dü-
şünürdü: ilahi, bu, doğrudanmı mənim ölkəmin, 
mənim dövlətimin ordusudur? Bir dövlətin ordusu 
heç bir günahı olmayan əliyalın vətəndaşlarına qarşı 
niyə və necə bu qədər qəddar ola bilər axı? Belə şey 
ümumiyyətlə necə mümkün olur?

Mümkünmüş!.. Sovet ordusu bunu Bakıda, 1990-
cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə bütün yönlərilə 
göstərirdi. Azər və onun kimi minlərlə Azərbaycan 
gənci, dinc insanlar, hələ ağlı heç nə kəsməyən uşaq-
lar buna tanıqlıq edirdi o gecə. Bir dövlətin qüdrətli 
ordusunun öz dinc vətəndaşlarına divan tutmasına 
Azər də, tarix da tanıqlıq edirdi indi.

“Belə bir ordusu olan dövlət artıq mənim dövlətim 
ola bilməz!” - Azərin ağlına ilk dəfə belə bir fikir gəldi 
o qanlı gecədə. “Nə olur-olsun, biz bu Sovetlərdən, 
rus işğalından birdəfəlik qurtulmalıyıq! Biz belə 
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bir dövlətin vətəndaşı ola bilmərik! Biz müstəqil 
Azərbaycanın vətəndaşı olmalıyıq yalnız! Rus ordu-
su, rus əsgəri rədd olub getməlidir bu torpaqlardan! 
Ermənilərlə də məsələni özümüz öz gücümüzə həll 
edərik! Geci-tezi olacaq, amma həll edərik!”

İldırım sürətilə ağlından bu düşüncələri keçirən 
Azər Nazimlə birlikdə Nərimanov prospekti, Haq-
verdiyev küçəsi və civarındakı məhəllələrdə daha 
bir neçə saat gəzib dolaşdı. Artıq hər tərəf ağır tex-
nikanın və əsgərlərin nəzarətində idi. Ümumiyyətlə 
bu ortamda küçədə gəzməyin özü belə təhlükəli idi. 
Buna baxmayaraq onlar mümkün olduğunca çox 
insanı xəbərdar etmək, təhlükədən qorumaq üçün 
çalışdılar və saat 4 radələrində yataqxanaya yollan-
dılar.

Haqverdiyev küçəsilə üzü yuxarı gedəndə gör-
dülər ki, sol tərəfdə, həyətin içərisində yerləşən ya-
taqxana da öz nəsibini alıb rus işğalından. Bina güllə-
baran edilmişdi. Küçədən ən azı 50-60 metr aralıda, 
bir qədər də qapalı yerdə olan bu beş qatlı binanın 
içərisində hətta bir fəhləyə güllə də dəymişdi. 

...Azərgil binaya daxil olanda girişdə qələbəlik idi. 
Yataqxana sakinləri bir gəncin başına toplaşmış dı. 
Gənc adam içəridəykən küçədən atılan güllələrdən 
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biri giriş qapısının çərçivəsini dəlib onun boynu-
na dəymişdi. Gəncin gödəkçəsinin boyunluğunda 
dəlik açan güllə, Allah tərəfi ona ciddi xətər yetir-
məmişdi. Boynunu sıyırıb keçmiş, həyati orqanla-
rını zədələməmişdi. Oradakılar bacardıqları qədər 
ona tibbi yardım da göstərmişdi. Bir qrup sakin də 
başına toplaşıb ovqatını yüksəltməyə çalışırdı. 
Şəhərdə yaşanan faciəyə baxmayaraq onunla zara-
fat edirdilər ki, qorxmasın. Əlavə olaraq təcili yar-
dım çağırmışdılarsa da, gəlib çıxmırdı. Sonradan 
bəlli olacaqdı ki, rus əsgərləri təcili yardım maşın-
larını da atəşə tuturmuş. Həm də yolların çoxu bağ-
lıydı artıq o saatlarda...

Beləcə otağa girdilər. Bir müddət özlərinə gəlməyə 
çalışdılar. Amma gözlərinə yuxu getmirdi. “Nə 
edəcəyik, necə edəcəyik?” - deyib düşünür, bəzən də 
düşüncələrini dilə gətirib bir-birilərilə paylaşırdılar.

...Səhər saat 7-də dövlət radiosunda xəbər ve-
rildi ki, Bakıda fövqəladə vəziyyət elan  edilib. Bu 
isə dostları bir qədər də heyrətləndirdi. Necə yəni 
fövqəladə vəziyyət?! Bunu o qırğınları törətməzdən 
öncə etmək olmazdımı? Niyə insanlara heç bir 
xəbərdarlıq edilmədən şəhər işğal edilmişdi? Bəlkə 
öncədən xəbərdarlıq edilsəydi insanlar küçələrdən 
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çəkiləcəkdi? Belə anlaşılırdı ki, Bakıda qırğın törədib 
ondan 7 saat sonra fövqəladə vəziyyət elan edən 
Moskvanın əsl marağı məhz birincidə olub.

Bəli, məhz qırğın törətmək, millətin gözünü qor-
xut maq idi Moskvanın məqsədi. Elə ona görə də 
dövlət televiziyası sıradan çıxarılmışdı. Elə ona görə 
də ağır tanklar, silahlı əsgərlər heç bir xəbərdarlıq 
etmədən dinc insanların üzərinə hücuma keçmişdi. 
Bu hərəkət heç savaş qanunlarına da uyğun deyildi. 
Lakin imperiya başkəndi Moskvadakı başbilənlər 20-
ci yüzilin sonunda min il öncənin insanlarının belə 
etməyəcəyi namərdliyi etmişdi o gecə...

...Olmurdu, alınmırdı. Onlar rahat ola bilmirdilər. 
Yorğunluq, yuxusuzluq öz sözünü desə də yata bil-
mirdilər. Gözləri qapanırdı, amma düşüncələri, be-
yinləri oyaqdı.

Niyə belə oldu? Olmaya bilərdimi? İndi kimlər 
öldü, kimlər sağdır görəsən? Doğmalarımız, dost-
larımız sağdırmı heç olmasa? Şəhərdə dağıntılar 
çoxdurmu?

Bu suallar onlara dinclik vermirdi. Heç şübhəsiz, 
onları rahatsız edən suallar ölkənin hər tərəfində ağlı 
kəsən hər kəsi rahatsız etməkdəydi o anlarda.
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Beləcə yarıaçıq, yarıqapalı gözlə saat 9-dək bir tə-
hər “dincəldilər”. Sonra ayağa qalxıb özlərini səli-
qəyə saldılar. Boğazlarından çörək keçməsə də yün-
gülvari qəlyanaltı edib yola düzəldilər.

- Biz gərək Kamillə Mehdini tapaq. Onlar da ka-
zar maların ətrafında olmalıydı bu gecə. - Azər Na-
zimə üzünü tutdu.

- Gedək də. Nə gözləyirik? Mən hazıram. Görək, 
haradan tapırıq onları. - Nazim cavab verdi.

...Kamilgil haradasa Cəfər Cabbarlı kinoteatrı 
tərəfdə bir evdə kirayədə qalırdı. Azər onların qal-
dığı yeri təxmini bilirdi. Ona görə də ora yollandılar.

Yol boyu gördükləri onları axşam olduğundan 
da artıq dəhşətə gətirirdi. Dünənə kimi səliqəli, 
təmiz olan şəhərin küçələri bir savaş meydanına 
bənzəyirdi. Hər tində bir zirehli maşın, üzərində 
də əli avtomatlı əsgərlər dayanmışdı. Sifətlərindən 
zəhrimar yağırdı. Hər kəsə qəzəblə baxırdılar. Sanki 
qarşılarından keçənlər eyni dövlətin deyil, hansısa 
düşmən ölkənin vətəndaşları idi.

Şəhər nəqliyyatı da işləmirdi. Yollarda demək 
olar ki, maşınlar da gözə dəymirdi. Küçələrdə heç 
adamlar da çox deyildi. Seyrəklik idi əməlli-başlı. 
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Görünür, insanlar baş verənlərin ciddiyyətini anla-
dığından, artıq ehtiyac olmadan küçəyə çıxmaqdan 
çəkinirdi. Düz də edirdilər. Çünki əsgərlər ən kiçik 
bir bəhanəylə əliyalın, dinc insanlara atəş aça bilərdi.

Bir neçə dəqiqədən sonra onlar Kamilgilin qaldığı 
evə çatdılar. Amma boşuna. Qapı bağlı idi. Dostlar 
bir qədər narahat olsalar da, “Tanrı yar olsun!” - de-
yib geri qayıtdılar.

Nəsə etmək lazım idi: öncə durumu öyrənmək, 
digər dostları axtarıb tapmaq, lazım olacağı təqdirdə 
səfərbərliyə hazır halda gözləmək. Azərin ağlına 
gələn bunlar oldu yalnız.

Bir qədər də gəzib dolaşdılar. Gecə baş verənlərin 
dəhşətini bu dəfə daha bariz şəkildə gördülər. Doğ-
rudan da böyük faciə yaşanmışdı o gecə.

Haqverdiyev küçəsinə qayıtdılar. Ehtiyatla “Sal-
yan kazarmaları”na doğru hərəkət etdilər. Əli silahlı 
əsgərlər hər tərəfi nəzarətdə saxlayırdı. Ağır texni-
ka da öz yerində. “Xəzər” kinoteatrı tərəfə hərəkət 
edib oranı görmək üçün üzü aşağı yollandılar. Gecə 
Azərin qarşısında vurulmuş maşın hələ də yolun or-
tasında idi. Qapıları da taybatay açıq qalmışdı. Heç 
kim cürət edib maşına yaxınlaşmırdı.
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  Transportyorun əzdiyi maşınlar. Foto: S.Rasim
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Bir qədər də aşağı gedəndən sonra çox dəhşətli 
mənzərəyə rast gəldilər. Sol tərəfdə, ara məhəlləyə 
ayrılan yolda iki minik avtomobili yerə yapışmışdı. 
Maşınlar yan-yana, köndələn şəkildə yolun ağzında 
saxlanılmışdı. Kazarmaların arxa qapısından çıxan 
zirehli transportyor heç nəyə məhəl qoymadan on-
ların üzərindən keçmişdi. Görünür, maşın yiyələri 
sadəlövhcəsinə düşünürmüş ki, bu yolla ağır tex-
nikanın qarşını ala bilərlər. Amma nəticə göstərirdi 
ki, işğalçı əsgərlər heç nəyə məhəl qoymadan Bakını 
bir anın içində tam nəzarətə götürmək üçün hər cür 
hərəkətə hazır imiş.

Azərlə Nazim həmin küçəyə girib növbə çəkdikləri 
yerə baxmaq istəsələr də rus əsgərləri onların qarşı-
sını kəsdi. Sərt baxış, kobud ifadə və soyuq üzlə, av-
tomatın lüləsilə onlara yolu göstərən əsgərləri başa 
düşmək çətin deyildi. Yəni, “ya itilib gedin, ya da 
indi biz sizi cəhənnəmə vasil edərik” demək idi bu. 
Burada artıq hərəkətə yol vermək olmazdı. Ona görə 
də dostlar üzü aşağı, Energetika Texnikumuna doğ-
ru getməyə məcbur oldular.

Bir qədər aşağıda bir ZİL maşını vurulmuşdu. Sü-
rücü tərəfdən qapısı açıq qalmışdı. Adamlar yaxınla-
şıb maşının içinə baxır, çox kədərli və qəzəbli baxış-
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larla oradan ayrılırdılar. Deməli, nəsə bir səbəb vardı 
bunun üçün.

Azərgil də maşına yaxınlaşdılar. İçinə baxdılar. 
Doğrudan da dəhşətli mənzərə idi. Maşında heç kim 
yox idi. Amma bir tay çəkmə vardı. Kişi çəkməsi. İçi 
də qanla dolu. Anlaşılan bu idi ki, maşının bu qədər 
qanı axmış sürücüsü artıq həyatda qala bilməzdi...

Texnikuma gəldilər. Burada tələbələr, müəllimlər 
bir yerə yığışıb olanlardan danışırdı. Hər kəsin 
üzündən kədər yağırdı. Elə bil bir gecənin içində in-
sanların üzərinə qara çökmüşdü.

Öyrəndilər ki, gecə səhərə qədər şəhərin başqa 
səmtlərində də rus əsgərləri qanlı qırğın törədiblər. 
Rəqəmlər dəqiq deyildi, amma söz gəzirdi ki, 
yüzlərlə insan öldürülüb. Minlərlə də yaralı var. İn-
sanlar öz yaxınlarından, qohum-qardaş, dost-tanış-
dan xəbər tuta bilmirlər. Xeyli sayda insanın itkin 
düşdüyü deyilirdi. O da deyilirdi ki, xəstəxanalar 
yaralılarla doludur. İmkanı olanların xəstəxanalara 
gedib qan verməsi lazım idi.

Belə şəraitdə hər kəsin sorumluluq hiss etməsi, 
çiynini yükün altına verməsi lazım idi. Azərgil də 
boş dayana bilməzdilər. Ona görə, Nazimlə birlikdə 
metroya yollandılar.
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- Metroda nə işimiz var? - Nazim soruşdu.
- Qatar maşinistlərinə yanaşıb xahiş edək ki, elan 

versinlər. Qoy elan etsinlər ki, yaralılara qan vermək 
istəyənlər “Semaşko” xəstəxanasına getsinlər. 
Məncə, belə olarsa, adamlara köməyimiz dəyər. - 
Azər cavab verdi.

Dostlar “Elmlər Akademiyası” metro stansiyasına 
çatıb içəri girdilər. Qatarların ilk vaqonunun dayana-
cağı yerdə durub gözləməyə başladılar. Az sonra bir 
qatar yanaşdı. Qapını tıqqıldadıb maşinistdən açma-
sını istədilər. Maşinist qapını açdı.

- Qardaş, zəhmət olmasa elan edin ki, yaralılara 
qan vermək üçün imkanı olanlar “Semaşko”ya get-
sin. Çoxlu yaralı var, kimin imkanı varsa, qan versin, 
- deyə Azər ona üz tutdu.

Azəri diqqətlə dinləyən maşinist çox anlayışlı 
çıxdı. “Əlbəttə, bu saat həll edərik”, deyib dərhal da 
əlini mikrofona uzatdı. Elə o andaca elanı səsləndirdi 
və söz verdi ki, bütün stansiyalarda bunu bir neçə 
dəfə təkrarlayacaq. 

Daha bir neçə qatar maşinistindən eyni xahişi 
etdilər. Vaxt isə gedirdi. Ancaq bunun fərqinə var-
mırdılar.
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Az sonra stansiya növbətçisi onlara yaxınlaşıb 
nə etdiklərini soruşanda, elan verdiklərini, yaralıla-
ra qan lazım olduğunu dedilər. Növbətçi yardımçı 
ola biləcəyini deyərək onları hərəkətə nəzarət edilən 
otağa dəvət etdi. “Buyurun, buradan bütün qatarlara 
eyni zamanda müraciət edə bilərsiniz. Elanınızı ve-
rin, daha burada dayanmağa ehtiyac olan deyil. Bü-
tün maşinistlər sizi eşidəcək, deyin, dövri olaraq elanı 
səsləndirsinlər”, - deyə o, mikrofonu Azərə göstərdi.

Doğrudan da, artıq onların stansiyada dayan-
masına gərək qalmadı. Çünki indi bütün günü 
maşinistlər bu elanı qatarlarda səsləndirəcək, insan-
ları xəstəxanalara gedib qan verməyə çağıracaqdı.

Azərsə qan vermək fikrində deyildi. Bu hal Na-
zimi də təəccübləndirdi: “Necə yəni, niyə? Hamını 
qan verməyə səsləyirik, amma özümüz qan vermi-
rik? Necə ola bilər axı?”

Azər izah etməli oldu: “Qardaş, biz səninlə, digər 
dostlarımızla birlikdə özümüzü mümkün qədər sağ-
lam tutmalıyıq. Çünki bir də gördün səfərbər olun-
maq zərurəti yarandı. Döyüşməli olduq. Bizim qa-
nımız özümüzə lazım olacaq. Ona görə də başqaları 
qan versin, bizsə canımızı sağlam tutaq ki, verməyə 
canımız olsun”.



98

Azərin izahı Nazimi qane etmişdi. Onların nəinki 
qanı, canı da lazım ola bilərdi. Kim bilir, bəlkə də 
səfərbərlik elan ediləcək, döyüşməli olacaqdılar. Ona 
görə də canlarını sağlam tutmalıydılar.

***
     Gecənin o qan-qa-
dasından salamat qur-
tulmuş Kamillə Mehdi 
səhər erkəndən evdən 
çıxıb şəhərin küçələ-
rinə yollandılar. Hər 
tərəf dəhşət saçırdı. 
Onlar öncə “Elmlər 
Aka  demiyası” metro 
stansiyasına sarı yön 

aldılar. Əli silahlı əsgərlər, tanklar, zirehli maşınlar 
hər yol ayrıcında dayanıb keşik çəkirdi. Üç nəfərdən 
artıq insanın bir yerə toplaşmasına, birlikdə hərəkət 
etməsinə izn vermirdilər. Hər kəslə də əmrlə danışır-
dılar. Əmri verən əsgərlər həm də silahın lüləsini 
adamlara tuşladığından heç kim onlarla söz güləş-
dirmir, dərhal çəkilib getməli olurdu.

Rus zirehli texnikası 
Bakı küçələrində. 

Foto: S.Rasim
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Kamilgil də bir qədər irəli getdikdən sonra əs-
gərlər onların qarşısını kəsdilər. “Dayanın, olmaz! 
Geri dönün!” Bu, əmr idi. Müzakirə etmək belə yer-
siz idi bu əmri. Ona görə də dostlar sakitcə geri dö-
nüb əks istiqamətdə hərəkət etdilər.

Onlar Əzizbəyovun heykəlini keçib üzü aşağı, “Al-
maz” zərgərlik dükanının yanından Nərimanovun 
heykəlinə doğru yönəldilər. Buradan isə Sovet 
küçəsilə texnikuma sarı yollandılar.

Kamilgil texnikuma çatanda artıq burada xeyli 
insan var idi. Bir qədər söhbət edib, hal-əhval tu-
tub oradan ayrıldılar. Ara yollarla “Nizami” metro 
stansiyasına, oradan da Füzuli meydanına sarı yol 
aldılar. Məqsədləri bu idi ki, piyada da olsa, Lenin 
meydanına gedib çıxsınlar. Bilirdilər ki, burada nəsə 
öyrənmək olar.

...Az sonra minlərlə başqa Azərbaycanlı kimi on-
lar da Lenin meydanında idilər. Hər kəsin üzündə 
hüzn vardı. İnsanlar bir-birilə sakitcə danışır, gecə 
olanlar haqqında gördüklərini, yaşadıqlarını başqa-
larına anlatmağa çalışırdı.

Buradakı hər kəsin gördüyü, yaşadığı eyni idi. 
Fərq yalnız məkanların ayrı olmasındaydı. Rus əsgər-
lərinin şəhəri işğalı yalnız “Salyan kazar maları”nın 
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ətrafında gerçəkləşməmişdi. Digər qoşun hissələri 
Binə tərəfdən, başqa bir hissə isə Biləcəri tərəfdən 
şəhərə həmlə etmişdi. Taktika da eyni idi: sağa-so-
la, rastgələ atəş açmaq, güllələrin kimə dəyəcəyinin 
fərqinə varmamaq. Əsas məqsəd insanların gözünü 
qorxutmaq idi. Belə anlaşılırdı ki, əmri verən Mosk-
va ölü sayının mümkün qədər çox artmasında ma-
raqlı olub. Sovetlər İttifaqı boyda bir ölkəni idarə 
edən şeytan yuvası bu şəhərdə əmr verən Kommu-
nist Partiyasının baş katibi Mixail Qorbaçov həm də 
böyük dağıntıların, qırğınların olmasında maraqlı 
idi ki, işğalçı əsgərlər sadəcə avtomat silahla insan-
ları öldürməklə yetinməmiş, onların maşınlarını 
da təkərlərinin altına almışdılar. Sanki hələ də yaş-
lı nəslin yaddaşından silinməmiş 2-ci dünya sava-
şındakı faşistlər hücum etmişdi Bakıya. Qəddarlıq 
zirvədəydi. Dağıntılar, hər tində keşik çəkən 
əsgərlərin sakinlərə qarşı nifrətli baxış və hərəkətləri 
onu deməyə əsas verirdi ki, Bakının məhz düşmən 
əsgərləri tərəfindən işğal edildiyinə qərar verəsən. 
Yalnız qəddar düşmən bu hərəkətləri edə bilərdi. 

...Kamillə Mehdi də meydandakı insanların ara-
sına qarışdı. Az sonra elan edildi ki, Kirov parkında, 
Az.TV-nin alt tərəfində gecə şəhid edilmiş yurddaş-
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larımıza qəbir qazmaq üçün kömək lazımdır. Elan 
edildi ki, imkanı olanlar parka yollansın. Şəhidlər 
burada dəfn ediləcəkdi. Sayları bəlli deyildi, amma 
hər kəsin dilindən yüzlərlə şəhidin olması haqda 
kəlmələr səslənirdi. O qanlı gecənin şəhidləri yüz il 
öncə Çəmbərəkənd qəbristanlığı adlanan yerdə dəfn 
ediləcəkdi. Taleyin işinə bax, bir zamanlar Sovetlərin 
izini-tozunu itirmək istədiyi müqəddəs məkanlardan 
biri elə məhz Sovetlərin özünün gerçəkləşdirdiyi 
bir faciə sonucu yenidən xalqın ziyarət yerinə 
çevriləcəkdi... Və Sovetlərin sonu gələcəkdi...

***
20 və 21 yanvar günləri Azərlə Nazim qan 

üçün elan işini həll etdikdən sonra imkan olduqca 
küçələrdə dolaşıb baş verənləri öz gözlərilə görməyə 
çalışdı. Metro işləsə də yerüstü nəqliyyatda problem 
olduğu üçün uzağa gedə bilmədilər. Buna heç gərək 
də yox idi. Çünki “Salyan kazarmaları”nın ətrafı 
faciəni bütün çılpaqlığıyla ortaya qoymağa yetirdi. 
Küçələrə axmış insan qanı, ağır texnikanın dağıtdığı 
yollar, təkərlər, tırtıllar altında əzilmiş maşınlar o gecə 
necə bir dəhşətin yaşandığını tam olaraq təsəvvür 



102

etməyə yetirdi. Həm də onların özləri olayın içində 
olduqları üçün gördüklərinə təəccüblənmirdilər.

Yanvarın 21-də Azər öyrəndi ki, şəhidlər bir gün 
sonra, ayın 22-də dəfn ediləcək. Bunun üçün Lenin 
meydanında törən düzənlənəcəkdi. İşğalçı güclərin 
də törənə əngəl olmayacağı deyilirdi. Dəfn komissi-
yası qurulmuşdu. Törənlə bağlı bütün sorumluluq 
o komissiyanın üzərində idi. Onlar həm dövlət qu-
rumları, həm də hərbi rejimin yetkililəri ilə davamlı 
əlaqə saxlayaraq şəhidləri son mənzilə layiqincə yola 
salmaq üçün çalışırdı. İşğalçılar da mane olmayacaq-
larına söz vermişdi. Doğrudur, onlara güvənmək ol-
mazdı, amma insanlar o qədər qəzəbli idilər ki, artıq 
rus əsgərləri daha bir həmlə etsəydi, şəhərdə qan su 
yerinə axacaqdı. 20 yanvar gecəsi baş verənlər dərhal 
yetərincə dərk edilə bilmədiyindən millət gecəylə 
qəzəbini yetərincə püskürməmişdi. Amma səhəri 
gün anlaşılanda ki, rus işğalçıları dinc sakinləri qanı-
na qəltan edib, hətta o günədək bütün baş verənlərə 
biganə qalanlar belə artıq xalqın sıralarına qoşulmuş-
du. Ona görə də dəfn törəninə maneçilik törətməyin 
nəyə səbəb olacağını bilən ruslar doğrudan da heç 
bir əngəl törətməyəcəkdi.
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***
Yanvarın 21-də xəbər gəldi ki, Bakıdan bir heyət 

gəlib. Vertolyotla Xaçmaza gələn bu heyət rayondakı 
etirazları araşdıracaqdı.

Onların gəlməsilə həbslər başladı. Əsasən Xalq 
Cəbhəsinin üzvlərini tuturdular. Bu təşkilata üzv 
olmadan mitinqlərdə iştirak edənlərdən bəziləri də 
müəyyən edilib milisə, prokurorluğa aparılırdı.

Bu həbslər qarşıdakı günlərdə də davam etdi. 
Rusların başçılıq etdiyi heyətin məqsədi o idi ki, 
qatarı geri qaytaranları aşkarlayıb cəzalandırsınlar. 
Lakin heç kim heç kimi satmadığı üçün bunu edə 
bilmirdilər. Ona görə də ruslar qatarın qarşısının 
kəsilməsini təşkil edənləri aşkarlaya bilmədi.

Sorğuya çəkdikləri hər kəs deyirdi ki, heç nədən 
xəbərim yoxdur. Sual verəndə ki, “bəs necə oldu eti-
razlara qatıldın?”, cavab gəlirdi ki, “gördüm, adam-
lar yığışıb, maraq güc gəldi, öyrənmək istədim ki, 
nə olub”. Bunu görən rus sorğuçular çıxış yolu kimi 
milis rəisinə ümid bağlasalar da, o da fərqli bir ca-
vab vermədi. Xudatın milis rəisi Sultan və dəmiryol 
milisinin rəisi İsrafil heç kimin adını vermədi istin-
taqçılara. Onlar da hamı kimi heç bir təşkilatçının ol-
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madığını, əhalinin özbaşına toplandığını israr edincə 
ruslar əliboş geri dönməli oldu.

Bununla belə, Xaçmaz prokurorluğu izahatlar 
almağa davam edirdi. Ancaq o da hiss olunurdu ki, 
bunu candərdi edirlər. Yəni onlar da üzdə vəzifələrini 
icra edər kimi görünsələr də xalqın tərəfində idilər.

***
22 yanvar günü səhərdən bütün şəhər Lenin 

meydanına axışmağa başladı. Yerüstü nəqliyyat 
yenə də işləmirdi. Amma bu hal insanların meyda-
na yığışmasına mane ola bilmədi. Şəhərin ən ucqar 
yerlərindən insanlar piyada meydana doğru axı-
şırdı. Az sonra Bakı şəhəri tərtəmiz boşalmış kimi 
görünməyə başladı. Şəhərin hər tərəfində dükanlar 
qapanmış, küçələrdə də kimsə gözə dəymirdi. Hər 
kəs meydanda idi. İynə atsan yerə düşməzdi burada. 
Meydana sığmayan insanlar ətraf küçələri də dol-
durmuşdu. Hökumət Evinin önü kimi sağ və solu, 
həmçinin arxası da dolub daşırdı. Anlaşılan o idi ki, 
heç kimsə bu faciəyə biganə qalmamışdı.

Azər də səhərin ilk saatlarında meydana sarı 
yollandı. Nazimlə birlikdə gedəcəkdilər. Amma o, 
qardaşı Məhəmmədi təcili rayona aparmalı olduq-
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ları üçün Balakənə yollanmışdı. Buna görə də Azər 
tək başına yola düzəldi. Avtobuslar işləmədiyi üçün 
beş kilometrə yaxın yolu piyada getməli oldu. Yol 
boyu ətrafı müşahidə etmək imkanı yarandı. Hamı 
onun kimi eyni istiqamətdə gedirdi: üzü meyda-
na sarı. Heç kim heç kəslə danışmırdı. Hamının 
üzündəki kədər digər üzlərdəki kədərin eynisi idi. 
Sanki hər kəs doğma atasını, qardaşını, anasını-ba-
cısını, övladını itirmişcəsinə baş verən faciəni şəxsi 
faciəsi kimi qəbul edirdi. Xalq birləşmişdi o gün. 
Böyük faciə, dəhşətli kədər insanları birləşdirmişdi. 
Milliyyətindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq 
Azərbaycanlılar həmin gün daha sıx birləşmişdi. Elə 
şəhidlərin da arasında fərqli millətlərdən insanların 
olduğu deyilirdi. Təkcə Azərbaycan türkləri deyil, 
hətta rusların belə şəhid olduğu bildirilirdi. Bu isə 
Moskvanın yalan təbliğatını alt-üst etməyə yetirdi. 
Çünki mərkəzi xəbər kanalları durmadan Bakıda 
başıpozuq millətçilərin guya qarışıqlıq yaratdığını, 
rus əsgərlərinin də bunun qarşısını almağa çalışdı-
ğını təbliğ edirdilər. İddia edilirdi ki, əsgərlərə qarşı 
silahlı hücum olduğuna görə, onlar da məcburiyyət 
qarşısında silahla cavab verməli olublar. Amma 
şəhidlərin arasında rusların, başqa millətlərin, eyni 
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zamanda məktəb uşaqlarının, yaşlı qadın və kişilərin 
olması bu təbliğatın heç də uzunömürlü olmayacağı-
nın xəbərçisi sayıla bilərdi.

...Meydan dolub-daşırdı. Tribunada Şeyx gözə 
dəyirdi. Səsucaldanlarla şəhidlərin ruhuna dualar 
oxunurdu. Həzin-həzin oxunan “Quran” səsi ətrafı 
başına götürmüşdü. Hər kəs də sakitcə qulaq asırdı. 

Azər meydana yetişəndə, adamların arasından 
zorla keçib özünü tam mərkəzə çatdırmağa çalışdı. 
Az sonra o, mərkəzə çata bilməsə də, Hökumət Evi-
nin sağ qanadında, ikinci qatda idi. Buradan bütün 
meydan ovuc içi kimi görünürdü. İnsan dənizinin 
ucu-bucağı yox idi...

Cənazələr meydana gətirilir. Foto: S.Rasim
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...Bir müddət sonra elan edildi ki, şəhidlərin 
cənazələri meydana gətirilir. İnsanlardan kimsənin, 
hətta ən daşqəlblisinin belə biganə qala bilməyəcəyi 
bir fəryad yüksəldi göylərə. Özəlliklə də qadınlar, 
“şaxsey” deyib saçını yolanlar, özünü həlak edər-
cəsinə fəryad qoparanlar ən dözümlü insanların da 
duyğularına təsir edirdi. Kişilər də ağlayırdı o gün. 
Azərsə həmişəki kimi soyuqqanlılığını qorumağa ça-
lışırdı. Bunu bacarırdı da. Lakin qatarlaşıb çiyinlər 
üstündə meydana daxil olan onlarla şəhid cənazəsini 
görüncə, ilk dəfə onun da gözlərindən yaş axmağa 
başladı. Hər cür faciəyə soyuqqanlı yanaşan, özünü 
tox tutmağı bacaran Azər də millətə qarışıb ağlayırdı 
artıq. İndi o, ağlamağını heç gizlətmirdi də. Çünki 
buna gərək yox idi. Hər tərəfdə hər kəs ağlayırdı. Ki-
misi səssizcə, kimisi hönkürərək, kimisi də hıçqıra-
raq. Kimisi də işğalçılara lənətlər yağdıraraq, nifrin, 
qarğış püskürərək.

Azər səssizcə ağlayırdı. Bəlkə də buna ağlamaq 
demək olmazdı. Sadəcə gözlərindən axan yaşlar 
yanaqlarından aşağı süzülürdü. Boğulurdu elə bil. 
Daxili kükrəyirdi onun. Bir anın içində püskürməyə 
hazır vulkan kimi idi. Lakin susurdu...
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İçində kükrəyən qəzəbi boğan Azər, o günlərin 
çarəsizliyini dərk edərək göz yaşlarına həyatında ilk 
və bəlkə də son dəfə tam azadlıq verirdi...

...Meydana daxil olan şəhid cənazələrinin üzəri 
bir anda al-qırmızı rəngə boyandı. İnsanlar əllərin-
dəki qərənfilləri uzaqdan da olsa, cənazələrin üzəri-
nə sərmək üçün basabas yaratdı. Sıraya düzülmüş 
cənazələr yuxarıdan, ikinci qatdan daha aydın gö-
rünürdü. Azər bütün bunları seyr edir, nəyi necə 
edəcəklərini düşünməyə çalışırdı. Amma ağlına bir 
şey gəlmirdi. Sanki idrakı da kilidlənmişdi o anda. 
İçindəki qəzəb getdikcə aşıb-daşırdı, lakin ağlı hələ 
də o qəzəbin püskürməsinin qarşısını alırdı. Rus 
əsgərlərinin əzazilliyini gözlərilə görmüşdü. Bilirdi 
ki, ediləcək hər hansı çılğın hərəkət təkcə onun özü 
üçün deyil, hər kəs üçün əlavə təhlükə demək ola-
caq. Ona görə də susurdu hamı kimi. Susurdu ki, za-
manı gəlincə o da bir işin qulpundan yapışa bilsin.

...Törənin bu hissəsi yerinə yetirildikdən son-
ra elan edildi ki, şəhidlər “Kirov parkı”nda dəfn 
ediləcək. Artıq bu gündən başlayaraq oranın adı 
Şəhidlər Xiyabanı olacaq. Onu da elan etdilər ki, 
şəhidlərin son mənzili olan ərazidə darısqallıq var və 
meydandakı bütün insanların ora getməsi doğru ol-
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maz. Ona görə xahiş edildi ki, hər kəs dağılışıb evinə 
getsin. Sakitliyə əməl etmək, artıq hərəkətlərə yol 
verməmək üçün edilirdi bu. Çünki qəddar qəsbkar 
ordu yeni bəhanələr axtarırdı.

Bir çoxları kimi Azər də meydandan ayrılıb ya-
vaş-yavaş yataqxanaya doğru yol aldı. Gəldiyi beş 
kilometrlik yolu indi geri gedəcəkdi.

...Başını aşağı salıb hüznlü küçələrlə yolu ayağı-
nın altına aldı Azər.

***
Yanvarın 23-də xəbər gəldi ki, Dərbənddən bir 

yük maşını ərzaq yardımı göndərilib, onu qarşıla-
maq lazımdır. Ramazan və bir neçə əqidə yoldaşı 
SDK (Samur-Dəvəçi Kanalı) deyilən sərhəd-keçid 
mən  təqəsinə yollandı. Azərbaycanın Rusiyayla sər-
hədində yerləşən bu məntəqə əsas keçid nöqtəsi idi.

Az sonra Dərbənddən gələn maşın keçidin Azər-
baycan tərəfində göründü. Onlar yük maşınının 
sürücüsüylə söhbətləşib özləri öndə olmaqla yola 
düzəldilər.

Ramazan və dostları rusların işğal etdiyi Bakıda 
qıtlıq çəkən insanlara Dərbənddən göndərilən qar-
daş yardımını Xaçmaza qədər müşayiət etdilər. Bu-
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rada maşını başqa bir yerli qrupa təhvil verib geri 
qayıtdılar.

***

Şəhidlər üçün qazılmış qəbirlər. Foto: S.Rasim

Şəhidlərin dəfnindən sonrakı günlərdə şəhərdə 
həyat yavaş-yavaş öz axarına düşməyə başladı. Kü-
çə lər təmizləndi, bəzi iş yerləri açıldı. Lakin hələ 
də etiraz əlaməti olaraq tətil edən iş yerləri vardı. 
Belə yerlərin işçiləri şəhidlərin qırxı çıxanadək işlə-
məyəcəklərinə and içmişdi. Bununla belə, ictimai 
nəqliyyatın işi bərpa edildi, təhsil müəssisələri ya-
vaş-yavaş dərsləri bərpa etdi. Hər keçən gün insan-
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lar bir qədər də özünə gəldi. Şəhidlər Xiyabanı isə 
müqəddəs ziyarət yerinə çevrildi...

Şəhidlərin dəfninə qədər “Kirov parkı” kimi ta-
nınan keçmiş Çəmbərəkənd qəbiristanlığı indi hər 
kəsin dilində Şəhidlər Xiyabanı kimi səslənirdi. Ki-
rov unudulurdu. Onun oradakı heykəli də göz dağı 
olmuşdu. Zaman keçəcək, onu da oradan söküb ata-
caqdılar. Amma hələlik şəhər rus əsgərlərinin işğa-
lı altında olduğu üçün belə hərəkətlərə yol vermək 
olmazdı. Heç Leninin Hökumət Evi kompleksindəki 
heykəlinə də toxunmaq olmazdı.

Millət səbr edirdi. Səbr edirdi ki, ağır günlər arxa-
da qalsın, yenidən toparlanıb meydanlara çıxsın. 
Çıxsın ki, 20-ci yüzilin sonunda yenidən öz müs-
təqilliyini əldə etmə imkanından yararlansın. O 
dövrdə deyilirdi ki, hələ 1918-ci ilin 28 may günü 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və silahdaşlarının 
başçılığı altında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qu-
rulubmuş. Lakin 1920-ci ilin 28 aprelində heykəli in-
diki Şəhidlər Xiyabanında ucalan Sergey Mironoviç 
Kirovun başçılıq etdiyi 11-ci qırmızı ordu Bakını iş-
ğal edərək Cümhuriyyəti devirib. Bununla da cəmi 
23 aylıq müstəqillik dövrü yaşayan Azərbaycan bir 
daha rusların işğalı altına düşüb və 70 ildir ki, bu iş-
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ğaldan qurtula bilmir. Hər halda, o dövr üçün belə 
söhbətlər yeni idi. Bir qədər də qorxulu. Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası hələ də gücünü qoruyurdu. 
M.Ə.Rəsulzadə isə antikommunist və antibolşevik 
olduğu üçün dövlət xalq düşməni sayırdı və belə bir 
ortamda onun adını çəkmək, təbliğatını aparmaq heç 
də təhlükəsiz deyildi.

Amma ox yayından çıxmışdı. Moskvanın Azər-
baycan xalqına vermək istədiyi göz dağı onun öz 
əleyhinə çevrilmişdi. Dünənə - 20 yanvar işğalına 
qədər Moskvaya inanmağa davam edən insanlar belə 
artıq ondan üz döndərmişdi. Hətta partiya biletlərini 
yandırır, komsomolun üzvlüyündən imtina edirdi 
insanlar kütləvi şəkildə.

Azər də komsomol biletini aparıb Texnikumun 
komsomol katibinə təhvil vermişdi. Düzdür, onun 
iki bileti vardı, amma birini sadəcə tarix üçün acı bir 
xatirə olaraq saxlamaq qərarına gəlmişdi.

İki komsomol bileti əhvalatı da onun əsgərlik döv-
rünə bağlı məsələ idi. 1986-cı ildə əsgərliyə gedən də 
komsomolçu olsa da, biletini özüylə götür məmişdi. 
Uzaq Almaniyanın Zerbst şəhərində qulluğa başla-
dığı ilk aylarda batalyonun komsomol katibi ondan 
komsomolçu olub-olmadığını soruşmuşdu. Azər 
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də demişdi ki, komsomolçudur, amma bileti evdə 
- Azər baycanda qalıb. “Əgər ehtiyac varsa, məktub 
ya zım, göndərsinlər”, - demişdi Azər. Lakin komso-
mol katibi demişdi ki, bu işi həll etməyin daha asan 
yolu var: “Gəl, səni təzədən komsomola üzv edək, 
məsələ bitsin”.

Beləliklə Azər Almaniyanın Zerbst şəhərində 
ikinci dəfə Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər 
İttifaqına üzv olmuşdu. İşləri də yaxşı gedirdi. Par-
tiya sıralarına qəbul olunmaq üçün imkanları yara-
nırdı. Zatən komandirləri də onun nizam-intizamı-
nı, səliqə-sahmanını, hazırlığını diqqətlə izləyirdi və 
əsgərliyinin sonuna doğru Kommunist Partiyasına 
üzv ola bilərdi. Amma 1988-ci ilin əvvəlindən başla-
yaraq Ermənistanda Azərbaycanlıların sıxışdırılma-
sı, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında cərəyan 
edən olaylar, Sumqayıtda ermənilərin başçılığı al-
tında məhz ermənilərə qarşı törədilən təxribatlar 
durumu və Azərin kommunistlərə münasibətini də-
yişməyə başlamışdı. Doğrudur, baxdıqları TV veri-
lişlərində, oxuduqları qəzetlərdə heç də doğru-dü-
rüst bilgi verilmirdi. Ancaq Azərbaycandan gələn 
məktublardan nəyinsə yerində olmadığı, Moskvanın 
təbliğatının da şübhəli olduğu anlaşılırdı. 
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Azərbaycanda nəsə baş verirdi; bu nəsənin mahiy-
yəti haqqında bilgi almaqsa çətin idi. Rəsmi təbliğata 
inanılsaydı, Sumqayıtda guya Azərbaycanlılar er-
mə niləri öldürür, ümumiyyətlə Azərbaycanda er-
mənilər sıxışdırılırmış. Lakin sonradan bəlli olacaqdı 
ki, Sumqayıt olayları da bir erməni təxribatıdır və bu 
olayları törədənlərin başında məhz Qriqoryan so-
yadlı bir erməni dururmuş... 

Bunlar sonra bəlli olacaqdı. İndi isə Azər yenidən 
komsomola üzv olmuşdu. Partiyaya da hazırlaşırdı, 
amma Moskvanın ümumiyyətlə Azərbaycanlılara 
münasibətdə dəyişən siyasəti, baş verən proseslər 
onun bu təşkilata üzvlüyü yolunda əngəllər yarat-
mağa başlamışdı.

...Azər məhz o ikinci komsomol biletindən imtina 
etmişdi 20 yanvar olaylarından sonra. Etiraz etmişdi, 
etirazını açıq şəkildə bəyan etmişdi və dostları kimi 
o da biletini gətirib məhv edilmək üçün təhvil ver-
mişdi. O gündən də onun komsomolla, kommunizm 
ideologiyasıyla olan sonuncu bağları qopmuşdu. 
Qarşıda yeni ideologiya, yeni hədəflər vardı. Bunlar 
sonra olacaqdı. İndi isə 20 yanvarın yaralarını sar-
maq, insanların özlərinə gəlməsinə yardımçı olmaq 
lazım idi.
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Azər də fəal idi. Dostları kimi, bütün həssas, 
millətsevər Azərbaycanlılar kimi o da həssas idi. 
Buna görə də heç bir prosesdən qıraqda qalmamağa 
çalışırdı.

...Ağrı-acını yavaş-yavaş unutmağa çalışan insan-
lar həm də xəstəxanalarda yatan yaralılara tez-tez 
baş çəkirdi. Bu yaralılar arasında Bakıdan olan da 
vardı, rayonlardan gələnlər də. Bəzən elələri olur-
du ki, onlara baş çəkəcək adamları belə yox idi. Ona 
görə də ictimai fəallar qruplarla xəstəxanalara gedib 
belələrinə də baş çəkirdi.

Belə təşəbbüslərdən biri də Rəsmiyyə müəlli-
mə dən gəldi. O, yenə də eyni həvəslə, eyni şövqlə 
mübarizəsinə davam edirdi. Faciə onu sındırmamış, 
əksinə, mübarizə əzmini daha da artırmışdı.

Rəsmiyyə tələbələrin bir qrupunu başına yığa-
raq “Semaşko” xəstəxanasına getməyi təklif etdi. 
Gənclər buna həvəslə razılaşdı. Rəsmiyyə müəllimə 
kiçik bir tədarük də görəcəyini dedi və tapşırdı ki, 
heç kim heç nə almasın.
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***

Mürtəza, Kamil, Mehdi, Rəsmiyyə, Nazim və Azər

“Semaşko” da digər xəstəxanalar kimi yaralılar-
la dolub daşırdı. Burada qələbəlik təkcə yaralıların 
üzündən deyildi. Onları ziyarətə gələn qohum-
əqrəba, dost-tanış xəstəxana həyətini bir an belə boş 
qoymurdu. Üstəlik, yaralılarla heç bir əlaqəsi olma-
yan başqa insanlar da tanımadıqları xəstələrə baş 
çəkir, onların ehtiyaclarını qarşılamağa yardımçı 
olurdu. 

Rəsmiyyə müəllimə də Azərgillə birlikdə həmin 
başqa insanlardan idi. Onlar xəstəxanaya gəlib 
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həkimlərdən yaralıların otaqlarını öyrəndikdən son-
ra, tam təsadüf, bir otağa daxil oldular. Otaqda bir 
neçə nəfər yatırdı: kimisi ağır, kimisi də yüngül ya-
ralanmışdı. Bir-bir onlara yaxınlaşıb hal-əhval tut-
dular, başlarına gələnləri öyrənməyə çalışdılar. Hər 
kəs də həyəcanla o gecənin dəhşətlərindən danışır, 
xatırladıqca da kimisi bərk coşur, kimisi də möhkəm 
qəhərlənirdi. 

Növbəti çarpayıda sağ böyrü üstdə uzanmış bir 
gəncə yaxınlaşanda isə onları nəyin gözlədiyini 
bilmirdilər. Abdulla idi adı. Bu gənc Bakı sakini de-
yildi. Naxçıvanlı idi. Sol çiynindən avtomat gülləsilə 
vurulmuşdu. Əhvalat necə olmuşdu? Bax, əsl məsələ 
də bunda idi.

Azər yaxınlaşıb “yastığın yüngül olsun”, - deyə 
yaralıyla söhbətə körpü saldı. Bundan sonra sual-ca-
vab, o gecənin dəhşətləri haqqında fikir mübadiləsi 
başladı. Abdulla başına gələni danışdıqca, Azərin 
heyrəti artdıqca artdı. Çünki Abdullanın danışdıqla-
rı Azərin düz gözünün önündə baş vermişdi. Məhz 
həmin gecə, Azərdən bir neçə addım öndə vurul-
muş ağ “Jiquli”nin sərnişinlərindən biri idi Abdulla. 
Niyə, nə üçün atəşi görə-görə maşını sürdüklərini 
soruşunca, Abdulla bir az duruxdu, susdu. Gözlərini 
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tavana zillədi, dayandı və az sonra danışmağa baş-
ladı.

Onun dediyinə görə, maşında dörd nəfər olublar. 
Uyğun gəlirdi. Azər də dörd nəfər görmüşdü. Onlar-
dan biri qadın olub. Bu da uyğun gəlirdi. Elə onları 
odun içinə atan da həmin qadın imiş. Abdulla deyir-
di ki, tanımadıqları bu qadın maşına minib, getdikləri 
istiqamətdə onu da aparmalarını xahiş edib. Sürücü 
deyəndə ki, “görmürsünüz, qarşıda atəş açırlar”, qadın 
qayıdıb ki, “sən necə kişisən, qorxursan?” Bunu eşidən 
sürücü də heç bir cavab vermədən maşını düz atəş açı-
lan istiqamətdə sürüb. Bu anda da Azərin yanından ke-
çib azca irəli getdikləri kimi vurulmaqları bir olub.

Abdulla onu da dedi ki, maşındakı digər üç nəfər 
yara almayıb. Yalnız o, sol çiynindən yaralanıb və 
həkimlər də deyir ki, sağalacaq.

Abdullanın əhvalatını dinlədikdən sonra Azər 
üzünü ona tutub, “bilirsənmi ki, düz mənim qarşım-
da vurulmusunuz?” - deyə soruşdu. Abdulla hey-
rətlə ona sarı baxıb, “nə, siz də oradaydınız?” - deyib 
maraqla gözlərini onun üzünə zillədi.

- Mən gördüm ki, maşın vuruldu. Vurulan kimi 
də dayandı. İçindən dörd nəfər düşdü. Üçü qaçdı, 
biri sağ arxa təkərin yanında yerə çökdü.
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- Sonra da durub qaçdı. 
- Hə, bax, o adam da sonra durub qaçdı. Əmin ol-

dum ki, bir şeyi yoxdur.
- Həmin adam mən idim. Vurulmuşdum, amma 

yaram isti idi deyə çox da ağrı hiss etmirdim. Sadəcə 
maşından düşəndə özümü pis hiss etdim, ona görə 
oturdum. Sonra görəndə ki, hamı qaçdı, düşündüm 
ki, mən də qaçım. Qaçdım, qurtuldum. Ardından da 
bura gətirdilər.

- Hər halda xoş olmasa da yaddaqalan təsadüfdür. 
Özünə yaxşı bax.

Rəsmiyyə də, digərləri də özlərini unudub diq-
qətlə Azərlə Abdullanın arasında keçən bu qısa söh-
bəti dinləyirdilər. Doğrudan da maraqlı təsadüf idi. 
Bəlkə də axtarsan tapa bilməzdin bu adamı. Di gəl ki, 
onlar adi bir təsadüf sonucu rastlaşmışdılar.

Abdulla nisbətən hündürboylu, arıq bədənli bi-
risiydi. Sadə gənc təsiri bağışlayırdı. Çox da sağlam 
bədənli deyildi. Bununla belə hiss olunurdu ki, ağ-
rılara, aldığı şiddətli güllə yarasına yetərincə dözə 
bilir. Özünü təmkinli aparırdı. Şikayət də etmirdi. 
Həkimlərdən, xəstəxananın işçilərindən çox razılıq 
edirdi Abdulla. Deyirdi, “sağ olsunlar, elə bil öz doğ-
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malarımdır. Mənə elə qulluq edirlər ki, lap elə bura-
da qalmağım gəlir”.

...O günlərdə təkcə Abdulla deyil, bütün yaralılar, 
rus işğalı sonucu zərər çəkənlərin hamısı qayğıyla 
əhatə olunmuşdu. Elliklə hamı şəhid ailələrinə, ya-
ralılara, əmlakı dağıdılanlara əlindən gələn yardımı 
etməyə çalışırdı. Hətta gənclərdən ibarət qruplar 
gecələr xəstəxanalarda növbə çəkən tibb işçilərinə 
yardım üçün könüllü şəkildə onlara qoşulurdu. Bu 
könüllülər onlara tapşırılan hər bir işi vicdanla yerinə 
yetirir, buna görə heç bir qarşılıq da gözləmirdilər. 
Ona görə də Abdulla kimi yaralılar adətən şikayət 
edilən xəstəxanalarda özlərini çox rahat hiss edirdi.

***
Rəsmiyyə və tələbələri Abdullanı ziyarət etdik-

dən sonra xəstəxanadan ayrıldılar. Ovqatları bir 
qə dər yüksəlmişdi. Sanki bu ziyarət onlara əlavə 
enerji və ümid vermişdi. Yaralıların gümrah ol-
ması, vəziyyətlərinə baxmayaraq olanları sağlam 
qiymətləndirməsi, ehtiyac yaranacağı təqdirdə “uf” 
demədən canlarını belə fəda etməyə hazır olduq-
larını deməsi Rəsmiyyəgilin dəstəsini əməlli-başlı 
həvəsləndirmişdi.
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O günlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı bir 
başqa olmuşdu. Ruslar Bakını işğal edib millətin 
gözünü qorxutmaq üçün böyük faciə törətmişdi. 
Amma insanlar bundan nəinki qorxmamış, əksinə, 
o günədək baş verənlərə biganə qalanlar da etiraz-
çıların sıralarına qatılmışdı. Adamlar arasında ülvi 
bir mehribanlıq vardı. Şəhərin küçələrində bəzən bir 
yerə toplaşmağa cəhd edən yad adamlar belə bir-
birinə münasibətdə doğma insanlar kimi davranır-
dı. Yanvar faciəsi milləti ruhdan salıb qorxutmağa 
hesablansa da əksi alınmışdı. İndi bu şəhərdə, bu 
ölkədə insanlar bir-birinə münasibətdə daha mehri-
ban, daha yaxın olmuşdu. Ümummilli faciə, ümum-
milli dərd insanların arasında körpülər yaratmışdı. 
Hamı anlayırdı ki, artıq Sovetlərlə yola davam etmək 
olmaz.

***
Günlər keçdikcə 20 yanvarın yaraları da yavaş-ya-

vaş sağalmağa başlayırdı. Düzdür, unudulacaq dərd 
deyildi, amma insanlar yaşamağa, bellərini dikəldib 
özlərinə gəlməyə davam edirdi. Hələ də ölkədə tətil 
vardı. Böyük müəssisələrin çoxu işləmirdi. Elan edil-
mişdi ki, şəhidlərin qırxı çıxanadək heç bir müəssisə 
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işləməyəcək. İşçilər buna and içmişdilər. Bu isə Bakı-
da da, rayonlarda da problemlərə səbəb olurdu. Ar-
tıq ərzaq çatışmazlığı da yaranmışdı. Əslində ərzaq 
vardı, amma bir çox xidmətlər işləmədiyi üçün onun 
yerlərə çatdırılması mümkün olmurdu. Keşlə dəmir 
yol stansiyasında ərzaqla dolu vaqonlar günlərdir 
gözləyirdi. Lakin işçilər tətil etdiyi üçün heç kim o 
yükü boşaldıb dükan-bazara yollamırdı.

Belə bir şəraitdə Energetika Texnikumunun di-
rektoru Arif Ağayev Azər, Kamil, Mehdi və daha bir 
neçə fəal gənci otağına dəvət etdi. O, öncə böyük kimi 
bəzi məsləhətlər verdi. Baş verənlərə, şəhidlərə öz 
münasibətini bildirdi. Arif müəllim dedi ki, o da bir 
Azərbaycanlı kimi bu faciənin ağırlığını başa düşür. 
O da istəməzdi ki, belə bir hadisə yaşansın. Ancaq 
olacağa çarə yoxdur. Olan olub, şəhidləri geri qaytar-
maq mümkün deyil. Gərəkdir ki, Azərbaycan xalqı 
özünə gəlsin, insanlar yavaş-yavaş normal həyata, 
işinə-gücünə dönsün. “Biz özümüzə gəlməliyik. Yox-
sa düşməni sevindirmiş olarıq. Elə düşmənlərimizin 
də arzusu budur ki, Azərbaycan xalqı ruhdan düş-
sün, gücünü itirsin. Bizsə bunu başa düşə-düşə belə 
hala yol verə bilmərik”, - deyə Arif müəllim gənclərə 
üzünü tutdu.
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Gəncləri bir yerə toplayıb direktorun görüşünə 
gətirmiş komsomol katibi (hərçənd artıq komsomol-
la iş bitmişdi) Şəmsəddin müəllim də Arif müəllimə 
dəstək verərək işləmək lazım olduğunu, millətin 
özünə gələ bilməsinə yardım etməyin gərəkliliyini 
dilə gətirdi. O, qeyd etdi ki, “sizin kimi fəal gənclər 
bu mərhələdə ağılla davranmalıdır ki, daha böyük 
faciələr yaşanmasın”.

Hər ikisi düz deyirdi. İndi ağlamaq, sızlamaq 
za manı deyildi. İndi millətin özünə gəlməsi üçün 
çalışmaq lazım idi. İnsanların ruhdan düşməsinə 
yol vermək olmazdı. Ölkədə milli özünüdərk pro-
sesi özəlliklə 20 yanvar qətliamından sonra daha 
da sürətlənmişdi. Belə bir mərhələdə elə etmək la-
zım idi ki, bu proses yavaşımasın, dayanmasın. Adi 
vətəndaşlar da hər gün hiss etməliydi ki, millət bir 
olarsa, hər bir problemin həlli mümkündür. Bu halın 
təmin edilməsi isə sağlam gənclərin, xalqı düşünən 
ziyalıların ağılla davranmasından, doğru qərarlar 
verib onları icra etməsindən keçirdi. Ona görə də 
Azərgilin dəstəsi Arif müəllimə də, Şəmsəddin müəl-
limə də səbrlə, sonadək qulaq asdı. 

Əsas mətləbi Arif müəllim dilə gətirdi: 



124

- Gənclər, vəziyyəti özünüz də yaxşı bilirsiniz. 
Çətin günlər yaşayırıq. Hətta artıq ərzaq qıtlığı da ya-
ranıb şəhərdə. Elə etmək lazımdır ki, mümkün qədər 
belə problemlər azalsın. Lakin əksər müəssisələr 
işləmədiyi üçün çətinliklər daha da artır.

- Biz nə etməliyik, Arif müəllim? Daha doğrusu, 
nə edə bilərik? Edə biləcəyimiz bir şey varsa, canla, 
başla hazırıq, - deyə Azər sual dolu baxışlarla üzünü 
Arif müəllimə tutdu.

- Edə biləcəyiniz işlər var, əlbəttə. Elə sizi bura ona 
görə çağırmışıq. Bir məsələdə köməyiniz lazım olacaq.

- Əgər bu kömək millətin faydası üçündürsə, biz, 
əlbəttə, əlimizdən gələni edəcəyik.

- Şəmsəddin müəllim sizə hər şeyi izah edəcək. 
Keşlə yük stansiyasında ərzaq vaqonları dayanıb. 
İstərdik ki, siz oradakı bir qənd vaqonunu boşaldası-
nız. Məncə, bacararsınız.

- Əlbəttə, bacararıq. Nə çətin işdir ki? Elə indicə 
gedib boşaldarıq.

- İndi gec olar yəqin. Məncə, sabah səhərdən get-
səniz yaxşı olar. Hər halda bir vaqon yükdən söhbət 
gedir. Haradasa qırx ton qənddir deyəsən. Dükanlar-
da qıtlıq var, boşaldın, qoy, camaat bir tikə qəndini 
alsın.
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- Baş üstə! Biz hazır.
Azərin Arif müəllimlə bu dialoqunu digər tələbələr 

də sakitcə dinləyirdilər. Müdaxiləyə də gərək yox 
idi. Azər zatən onların fikirlərini ifadə edirdi. İndi 
onlar bu cür tapşırıqları həvəslə yerinə yetirəsiydi. 
Millətin çətin günü idi, hər kəs bacardığı qədər 
kömək etməliydi. Ona görə də nə mümkündürsə, 
etməyə hazır olduqlarını dedilər.

Sonda Arif müəllim onlara təşəkkür edib Şəm-
səddin müəllimə son tapşırıqlarını verdi.

- Elə isə öncədən təşəkkür edirəm. Şəmsəddin 
müəl lim sizə başçılıq edəcək. Onun tapşırıqlarına 
əməl edin, sabah səhərə hazır olun.

Söhbətin bu cür yekunlaşması direktorla yanaşı 
Şəmsəddin müəllimi, elə gənclərin özünü də məm-
nun etmişdi. İndi onlar millətə doğrudan faydalı bir 
işdə yardımçı olacaqdılar. Belə bir məsələdə onların 
heç biri yaxasını kənara çəkməzdi. Çəkmədilər də.

***
Kamillə Mehdi səhər erkəndən durub özlərinə 

çəki-düzən verdilər. Bir balaca qəlyanaltı edib piya-
da Elmlər Akademiyası metro stansiyasına sarı yol-
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landılar. Burada Azərlə görüşəcəkdilər. Az sonra o 
da gəlib çıxdı.

- Hə, gedirik? Getdik fəhləlik eləməyə. Görək nə 
iş çıxara bilirik?

Azər idi. Kamillə Mehdiyə üzünü tutub artıq 
dünən söz verdikləri kimi Keşlə yük stansiyasına 
get məli olduqlarını xatırlatdı. 

Yarım saat sonra onlar Nərimanov metro stansi-
yasından çıxıb piyada Keşlə yük stansiyasına doğru 
yol aldılar. Heç on dəqiqə çəkmədi ki, stansiyaya çat-
dılar. Burada onları Şəmsəddin müəllim gözləyirdi. 
Bir də stansiyanın işçilərindən bir nəfər vardı. Digər 
tələbə yoldaşları da gəlib çıxmışdı.

Yaxınlaşdılar, salamlaşıb hal-əhval tutdular. Şəm-
səddin müəllim gəncləri stansiyanın işçisinə təqdim 
edərək, “bu qoçaqlar indi bir vaqon qəndi boşalda-
caqlar” dedi. Adını bilmədikləri dəmiryolçu onla-
ra bəzi təhlükəsizlik təlimatları verdikdən sonra 
vaqona yaxınlaşdılar. Qapılar açıldı, məsləhət edil-
di ki, sıraya düzülərək qənd qutularını bir-birilərinə 
ötürməklə boşaltsınlar.

Gənclər bir anda işə girişdilər. Arada bir zarafat 
edir, bir-birilərini həvəsləndirirdilər ki, tez yorulma-
sınlar.
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Elə də oldu. Yorğunluq vardı, amma xoş bir yor-
ğunluq idi. Vaxtın necə keçdiyini, bir vaqon yükün 
nə vaxt boşaldıldığını belə hiss etmədilər. İndi onlar 
çox məmnun görünürdülər. Yararlı, xeyirxah bir iş 
gördüklərinin fərqində idilər. Başa düşürdülər ki, 
etdikləri bu iş xeyirxah əməldir. İndi bu gənclərin 
köməyi sayəsində neçə-neçə dükana, oradan da 
evlərə qənd gedəcəkdi. Düzdür, bir vaqonla bütün 
problemlər həll edilməyəcəkdi, amma özlüyündə bir 
kömək, dəstək idi bu da.

...Bu vaqonu boşaltdıqdan bir neçə gün sonra 
Şəmsəddin müəllim onları yenə bir yerə topladı. 
Əlində bir topa qəzet vardı. Gənclərə baxıb, “görür-
sünüz, artıq qəhrəmansınız, qəzetlər belə sizdən ya-
zır” dedi.

Gənclər bir-birinə baxıb, “neylədik ki, bizdən yaz-
dılar” deyə təəccüb etdilər.

Şəmsəddin müəllim qəzetin birini açıb onla-
ra göstərdi. “Azərbaycan gəncləri” qəzeti idi. İçəri 
səhifələrinin birində balaca bir xəbər vardı. Orada bu 
gənclərin hər birinin adı ayrıca qeyd edilməklə millətin 
bu çətin günündə könüllü şəkildə bir vaqon qəndin bo-
şaldılmasına yardım etdikləri yazılırdı. Qısa bir xəbər 
idi, amma gənclər üçün sevindirici oldu.
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Gənclər ona görə sevinirdilər ki, həm millət üçün 
yararlı bir iş gördükləri haqqında yazılırdı, həm də 
ilk dəfə idi ki, adları qəzetdə yer alırdı. Bu, onlar 
üçün böyük bir iş idi. Belə bir zamanda hər adamın 
adı qəzetdə çəkilməzdi. Yalnız böyük adamların 
adlarına rast gəlmək olardı qəzetlərdə. Amma indi 
onların - 22 yaşlı gənclərin də adları sıralanmışdı bir 
xəbərdə.

Bu hisslərin təsiri altında olan gənclərə Şəmsəddin 
müəllim bir daha təşəkkür etdi. Dedi, “siz doğru-
dan da vətənpərvər, haqq üçün çalışan gənclərsiniz. 
Biz buna sevinirik və ümid edirik ki, belə də davam 
edəcəksiniz”.

***
Bakı işğal altında olsa da günlər keçir, həyat 

yavaş-yavaş öz normal axarına düşürdü. Doğru-
dur, tətil hələ də davam edirdi. Lakin bəzi vacib 
xidmətlərin işi təmin edilmişdi artıq. Şəhərdə ko-
mendant saatı olduğu üçün gecələr heç kim küçələrə 
çıxa bilmirdi. Çıxanlar dərhal həbs edilir, ən yaxşı 
halda səhərə qədər milis idarəsində - komendatu-
rada saxlanıldıqdan sonra buraxılırdı. Bəzən dirəniş 
göstərənlərə isə bir neçə sutkalıq həbs verilirdi. Ona 
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görə də insanlar axşam saatlarında küçələrə çıxma-
mağa çalışırdı.

Azərgil də gecələr küçələrə çıxmırdı. Yalnız gün-
düz vaxtı texnikumda bir yerə toplaşır, söhbət edib 
dağılışırdılar. Belə bir vaxtda Azər Kamilgilə təklif 
etdi ki, birlikdə qalsınlar. Tək qalmaq bir qədər 
təhlükəli idi, birlikdə qalsalar bir-birilərinə həyan 
olardılar.

Azər birlikdə qalmaq üçün təklif də verdi. Kamillə 
Mehdi onsuz da kirayədə qaldıqları evə tələbə üçün 
ağır sayıla biləcək məbləğdə pul verirdilər. Azərsə 
təklif edirdi ki, yataqxanadakı böyük bir otağı üç 
nəfərə qırx beş manata almaq olar: “Mən komendant-
la danışmışam, ayda adama on beş manat verəcəyik. 
Razısınızsa, gedim konkretləşdirim məsələni”.

Bu təklif, əlbəttə, Kamilin də, Mehdinin də ürə-
yincə idi. Amma otağı da görməyə gərək vardı. 
Onun üçün razılaşdılar ki, öncə yataqxanaya gedib 
otağa baxsınlar, ondan sonra son qərarı versinlər.

***
Azərgilə təklif edilən otaq adətən darısqal, ya-

rıqaranlıq otaqlarda yaşamağa öyrəşmiş tələbələr 
üçün çox böyük sayıla bilərdi. Bir qayda olaraq ya-
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taqxana otaqları balaca olsa da, bu otaq küncdə 
yerləşdiyindən ən azı otuz kvadratmetr ölçüsü olar-
dı. Geniş idi, iki tərəfdən də pəncərələri vardı. Gün-
düz vaxtı içəri çox işıqlı olurdu. Həm də təmirli, 
tərtəmiz, bomboş bir otaq idi. Komendant deyirdi ki, 
istəsəniz bura üç dənə çarpayı qoya bilərəm. Dolab, 
masa filan da təmin ediləcəkdi. Yəni gənc tələbələrin 
yaşaması, dərslərə hazırlaşması, üstəlik də, özlərinə 
çaydan-yeməkdən bir şeylər hazırlaması üçün im-
kanlar genişdi burada. Hətta idman etmək də olardı 
bu otaqda.

Kamil Mehdiyə baxıb üzünü Azərə tutdu: “Məncə 
yaxşıdır, bizim üçün uyğundur”. Mehdi də onun 
dediyini təsdiqlədi. Komendant da məmnun halda 
gənclərə vəd olunanları dərhal təmin edəcəyini dedi.

***
Artıq Kamillə Mehdi Azərlə birlikdə üçüncü 

mərtəbədəki yeni otaqda yerləşmişdi. Azər bu vax-
tadək tək başına qaldığı birinci mərtəbədəki kiçik 
otağı təhvil vermişdi. Hərə istədiyi səmtdə öz çarpa-
yısını yerləşdirmiş, birlikdə tələbəliyin ağır, amma 
yaddaqalan, təlatümlü, təlatümlü olduğu qədər də 
xoş günlərini keçirirdilər.
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Günlərsə elə də tez keçmirdi. Ağır idi. 20 yanvar 
işğalı hələ də davam edirdi. Küçələrdən tanklar, 
əsgərlər hələ də yığışmamışdı. Bir yandan da ko-
mendant saatı qüvvədə idi. Demək olar, Bakını rus 
hərbçiləri idarə edirdi. Onların bir sözünü iki etmək 
olmazdı. Üstəlik, istənilən zaman yataqxanalarda 
reyd keçirir, xoşlarına gəlməyənləri tutub aparırdı-
lar. Bəzən bu reydlər çox kobudluqla müşayiət edi-
lirdi. Bunu hər kəs danışırdı. Lakin Azərgil hələlik 
görməmişdilər.

Bir gün gəldi ki, bu reydlərdən birini də onların 
qaldığı yataqxanada keçirdilər...

***
Axşam idi. Otaqda oturmuşdular. Axşam yemə-

yini yeyib özləri üçün söhbət edirdilər. Gəlmişdən-
keçmişdən, oxuduqları kitablardan, baxdıqları film-
lər dən danışırdılar. Hind filmi həvəskarı idi hər üçü. 
Ona görə də söhbət hərlənib-fırlanıb Mehdinin bir 
hind filminə baxması və sonra da həmin film haqqın-
da Kamilə danışmasının üzərinə gəldi.

Kamil deyirdi ki, bir dəfə Mehdi gəlib filmdə 
gördüklərini ona danışıbmış. Üç saatlıq filmi təfsil-
atıyla nəql edibmiş. Həm də onun film haqqında 
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danışdıqları da elə üç saat çəkib. Kamil də düşünüb 
ki, yəqin məsələ bununla bitir... lakin... bitmir; sonda 
Mehdi qayıdır ki, hə, demək yadımdan çıxdı, filmin 
çox hissəsi musiqi idi. Bayaqdan ona candərdi qulaq 
asan Kamil də ilan sancmış kimi Mehdiyə sarı dö-
nübmüş ki, yaxşı, filmin çoxu musiqi olub, düz üç 
saatdır haqqında danışırsan. Bəs musiqi olmasaydı 
neçə saat danışacaqdın?

Əlbəttə, belə söhbətlər, zarafatlar dostlar arasında 
həmişə olur. Buna görə heç kim incimir də; Kamillə 
Mehdi isə bir-birindən əsla inciməzdi. Zatən uşaq-
lıqları, əsgərlikləri bir yerdə keçmişdi onların. Texni-
kumda da bir qrupda oxuyur, bir yerdə də yaşayır-
dılar. Yedikləri, içdikləri həmişəki kimi indi də ortaq 
idi. Ac qalanda da, tox olanda da birlikdə olurdular. 
Hətta Göyçaydakı ailələri də bir-birinə çox yaxın idi. 
Ona görə, aralarından su da keçmirdi.

Belə xoş söhbətlər etdikləri zaman dostlar dəh-
lizdən hay-küy eşidib diqqət kəsildilər. Hə, nəsə elə 
bil hücum vardı yataqxanaya. Qapının deşiyindən 
dəhlizə baxdılar. Əsgərlər idi. O biri başdan üzü bəri 
gəlirdilər. Avtomat əllərində, başlarında dəbilqə. 
Əyinlərində də zirehli jilet. Sanki döyüş meydanında 
idilər. Qapıları da təpiklə açırdılar. İçəriyə vəhşi kimi 
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soxulduqları da gözdən qaçmırdı. Deməli, reyd idi. 
İndi onların da otağına gələcəkdilər. Hazır olmaq la-
zım idi.

- Uşaqlar, geyinin. Hazır olaq, indi bizim otağa da 
gələcəklər. Qeydiyyatımız yoxdur burada. Yəqin ki, 
aparacaqlar, - Azər dedi.

- Hazır olaq. Amma Azər, sən o Xalq Cəbhəsinin 
nişanını çıxarsan yaxşı olar. Onlar cəbhəçiləri inci-
dirlər. Sən də nişan taxmısan. Dərhal ilişəcəklər. - 
Kamil cavab verdi.

- Bu, Azərbaycan bayrağıdır. Düzdür, ruslar onu 
tanımaq istəmirlər, amma Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin bayrağıdır. Nə olar, olar. Mən onu çıxa-
ran deyiləm. Qoy tutsunlar məni.

- Məncə, bu riskə ehtiyac yoxdur. Çıxar qoy otaq-
da, onlardan qurtulandan sonra yenə taxarsan da.

- Yox, Kamil, üzrlü say. Bu nişan bu sinədə qala-
caq. Görək nə olur.

Elə söhbətin bu yerində ağır əsgər çəkmələrilə qa-
pıya ard-arda iki təpik vuruldu. Əsgərlər idi. Qapını 
itələmiş, açılmadığı üçün təpikləyirdilər. Azər irəli 
durub tez qapını açdı. Açmasaydı sındıracaqdılar.

İki əsgər, avtomatın lüləsini onlara tuşlayaraq rus 
dilində əmr etdi: “Çıxışa!”
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Bu əmr icra edilməliydi. Dirənməyin bir yararı və 
anlamı yox idi.

Dostlar sakitcə qapıya yönəldilər. Əsgərlər kənara 
çəkilib onlara yol verdilər. Dəhlizlə üzü aşağı gedib 
pilləkənə üz tutdular. Əsgərlər də onların ardınca. 
Özü də silahlarını hazır tutaraq.

Aşağıda qələbəlik idi. Yataqxananın qapısından 
sol tərəfdə ağır hərbi nəqliyyat maşını dayanmışdı. 
Ətrafı əsgərlərlə doluydu. Bir tərəfdə də yataqxana-
dan çıxarılan insanlar idi. Sıraya düzmüşdülər. Heç 
kimi tərpənməyə belə qoymurdular. Azər, Kamil və 
Mehdini də o sıraya qoşdular. Sonra nə olacağını heç 
kim bilmirdi.

Əsgərlərə başçılıq edən potasifət bir mayor idi. 
Üzündən heyvərəlik yağırdı. Önə çıxan qarnını qəs-
dən bir qədər də irəli verən bu eybəcər rus uca səslə 
verdiyi komandalardan özü də həzz alırdı elə bil. 
Sanki, “baxın, burada duruma hakim olan mənəm!” 
demək istəyirdi hər ağzını açanda.

Azərgil əsgərlərin müşayiətilə aşağı gətiriləndə 
mayor öndə dayanıb əllərini arxasında haçalamış-
dı. Gözləyirdi. Elə hamı gözləyirdi. Əsgərlər nəyi 
gözlədiklərini bilsə də yataqxanadan çıxarılanlar 
sonra baş verəcəklərdən xəbərsiz idi.
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Təxminən yarım saat sonra sonuncu əsgərlər də 
bir neçə nəfəri qabaqlarına qataraq, gəlib sırada du-
ranlara qoşuldular. Haradasa otuz nəfərədək insan 
yataqxanadakı otaqlarından çıxarılmışdı. Bunların 
heç birinin o yataqxanaya qeydiyyatı yox idi. Ona 
görə də hərbi rejim iddia edirdi ki, belə adamlar 
ekstremistlərdir. Yaşayış yerlərini gizli saxlayırlar, 
guya bu yolla rus əsgərlərinə tələ qururlarmış ki, bir 
əməl törədəndən sonra onları kimsə tapa bilməsin. 
Hər halda, işğalçılar belə düşünürdü, iddia edirdi, 
rəsmi təbliğat da bu xətti yürüdürdü...

Hamı toplandıqdan sonra elan edildi ki, tək-tək 
yoxlama aparılacaq.

Bunu da gözləməyə başladılar.
...Mayorun əmrilə iki əsgər önə çıxaraq sırada du-

ranları bir-bir yoxlanışa dəvət etməyə başladı. Çox ko-
bud davranırdılar. Əsgərlərin boyları çox hündür idi. 
Fiziki imkanlarının yüksək olduğu da dərhal nəzərə 
çarpırdı. İrəli çağırdıqları hər kəsi iki əllə tutaraq yük 
maşınının kuzasına çırpır, “əllər yuxarı!” deyə əmr 
edirdilər. Bundan sonra da adamı başdan ayağa yox-
layır, ciblərinə qədər baxırdılar. Az qalırdı adamın 
şalvarını çıxarsınlar yolun ortasında. Sənədlərini, 
pullarını tək-tək açıb baxır, pasportunu əlindən alır-
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dılar. Bu pasportları isə qıraqda dayanmış bir çavu-
şa ötürürdülər. Ardından da təpikləyərək maşının 
kuzasına mindirirdilər. “Tələs, tələs!” deyə bağırır, 
həyəcan yaratmağa çalışırdılar. Onsuz da başlarına 
nə gələcəyini bilmədikləri üçün həyəcan içində olan 
adamların bəziləri daha da rahatsız olurdu. Qına-
malı da deyildi. Çünki bura bir fəhlə yataqxanası 
idi. Sakinlərin də çoxu kasıb və savadsız fəhlələr idi. 
Hərəsi bir rayondan gəlib Bakıya yerləşmiş, bir parça 
çörək qazanmaq üçün burada özlərinə sığınacaq tap-
mışdı. Bir də Azərgil idi - tələbələr. Onlar fəhlələrdən 
fərqli olaraq baş verənlərə daha soyuqqanlı yanaşır-
dı. Amma rahatsız olmadıqlarını deməyə əsaslar yox 
idi. Onlar da rahatsız, həm də qəzəbli idi. Hərçənd 
ki, başqa çarə olmadığından qəzəblərini içlərində 
boğmağa məcburdular və çətinliklə də olsa bunu edə 
bilirdilər...

Növbə onlara da çatdı. Kamili önə çəkdilər. Boyu 
balaca, çəkisi yüngül - nisbətən zəif bədənli idi Ka-
mil. Əsgərin biri elə bir əlilə onu yerindən götürüb 
maşının kuzasına yapışdırdı. “Əllər yuxarı!” deyib 
dərhal da aramağa başladı. Kamildən “qorxulu” 
heç nə tapılmadı. Təbii ki, yalnız qeydiyyatı təsdiq 
edilmədi. Ona görə də pasportu digər pasportların 
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üzərinə əlavə edildi; özünü də maşına mindirdilər. 
Kamil arıq birisi olduğu üçün əsgər sanki onu əlilə 
götürüb kuzaya tulladı. Az qala iki metrlik boyu olan 
əsgərin əlində balacaboy, arıq Kamilin ayaqları heç 
özü də bilmədən yerdən üzüldü. Bir anın içində o, 
özünü maşının kuzasında gördü.

Mehdiyə də eyni münasibət oldu. Doğrudur, 
Kamildən fərqli olaraq Mehdi canlı-cüssəli idi. İd-
manla məşğul olurdu, sağlam bədəni vardı, zəif de-
yildi. Lakin burada istər zəif ol, istər güclü, fərq et-
mirdi... 

Mehdinin də pasportunu əlindən alıb maşına 
mindirdilər. Sıra Azərə çatdı. Boyca da, bədəncə də 
Kamillə Mehdidən daha cüssəli olan Azəri bir əllə 
dartıb maşına dirəmək əsgər üçün elə də asan olma-
dı. Əslində, Azər dirənsəydi əsgərin işi çətin də ola 
bilərdi. Ancaq o, bunu etmədi. Çünki əsgər tək deyil-
di. Üstəlik silahı da vardı və bunlarla bir az ehtiyatlı 
davranmaq lazım idi.

Bu durumda mayorun işarəsilə daha bir əsgər on-
lara yaxınlaşdı və dərhal da silahını Azərə tuşladı. 
Qıraqdan müşahidə edən mayor hiss eləmişdi ki, bu 
gənc nəsə bir gərginlik yarada bilər. Lakin Azərin elə 
bir niyyəti yox idi. Bununla belə, mayor durumu “sı-
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ğortalamaq” üçün ikinci bir əsgəri də onlara qoşdu.
Birinci əsgər əlləri yuxarı dayanmış Azərin üst-

başını axtarmağa başladı. Azər əyninə yüngül gö-
dəkçə geymişdi. Onun altında isə qalın yun köy nəyi 
vardı. Azərbaycanın milli bayrağının təsviri olan, 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nişanı da köynəyin 
sol döşünə sancılmışdı. Azər onu hətta bu qorxulu 
günlərdə də yaxasından çıxarmırdı. 20 yanvar gecə-
sindən sonra da küçələrdə gəzərkən o nişan yerində 
qalırdı. Dostları dəfələrlə demişdi ki, bir qədər eh-
tiyatlı olsun. Amma dinləməmişdi. “Bu nişanı öz 
əlimlə buradan çıxaran deyiləm!” - deyib durmuşdu. 
Ona görə də yoxlamadan az öncə Kamilin nişanla 
bağlı təklifini rədd etmişdi. Hələ şəhidlərin qırxı çıx-
madığı üçün üzü də saqqallı idi. Bu isə onu işğalçı 
əsgərlər üçün daha “cəlbedici” göstərirdi.

İndi əsgər onun üstünü yoxlayarkən qəfildən əli 
nişana ilişdi. Boyca bir qədər yüksək olan sarışın 
rus balası azacıq aşağı əyilərək nişanı işığa sarı tut-
du. Bir anda gözləri parladı. Cəld bir sıçrayışla geri 
çəkilərək silahını hazır duruma gətirdi. Ardından da 
yüksək səslə mayora müraciət etdi:

- Yoldaş mayor, tapdım!
- Nəyi tapdın?!
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- Xalq Cəbhəsi! Bu, Xalq Cəbhəsidir!
- Çək bu tərəfə onu! Nəzarəti artırın!
- Oldu, yoldaş mayor!
Bu qısa dialoqun ardından əsgər daha bir həm-

karının da müşayiətilə Azəri divara sarı çəkdi. Arxa-
sı divara, əlləri yuxarıda dayanmağı əmr etdi. Hər iki 
əsgər silahını ona tuşlayaraq digərlərinin də yoxla-
nılmasının bitməsini gözlədi.

Bu anlarda Azər qəzəbini içində boğub özünü tox 
tutmağa çalışdı. Ağlına hər cür fikir gəldi: “Kim bi-
lir, indi bunlar məni həbsə də atarlar. Hələ bir Sibirə 
də göndərərlər. Bəlkə də aparıb işgəncə verəcəklər. 
Olursa, olsun. Biz bu yola çıxanda başımıza nələrin 
gələcəyini də təxmin edirdik. Qorxan gözə çöp düşər. 
Nə olar, olar”.

Az sonra yerdə qalanların da üst-başı yoxlandı. 
Daha heç kimin üzərindən Xalq Cəbhəsinin nişanı 
çıxmadı. Yalnız pasportlar toplandı və hamı ma-
şına mindirildi. Lap sonda iki əsgər Azəri maşına 
sarı itələdi. O, qəzəbini içində boğsa da, özünü tərs-
tərs əsgərlərin üzünə baxmaqdan saxlaya bilmədi. 
Dişlərini sıxıb başını şəstlə yuxarı qaldırdı. Bir göz 
qırpımında atılıb maşına mindi. Onun ardınca əs-
gərlər də maşına minib hərəsi bir tərəfində oturdu. 
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Əllərində silah olsa da hər ikisi rahatsız görünürdü. 
Bu sütül rus balaları tanımadıqları, dilini bilmədikləri 
bir Azərbaycan gəncinin onlara həyəcanlı anlar yaşa-
da biləcəyinin fərqində idilər.

Bir neçə dəqiqədən sonra hərbi maşın artıq Niza-
mi metro stansiyasının yaxınlığında, Yasamal rayon 
milis idarəsinin qarşısında idi. Onları daha bir hərbi 
maşın müşayiət edirmiş. Bunu maşından düşəndə 
gördülər. Yenə də əsgərlər sıraya düzülüb silahlarını 
hazır vəziyyətə gətirdilər. Mayor önə çıxdı. Əmr etdi 
ki, hər kəs tək-tək maşından düşsün. İlk düşənlərin 
arasında Azər də vardı. Çünki ən arxada oturmuş-
du və hamıdan öncə düşməliydi maşından. O, aşağı 
düşən kimi əsgərin biri qolundan tutub qırağa çəkdi. 
Mayora sarı baxdı. Mayor başıyla işarə etdi ki, onu 
qıraqda saxla. Sonra da “bununla ayrıca məşğul ola-
cağıq” dedi.

Maşından düşürülənləri sıraya düzdülər. Hamı 
düşəndən sonra mayor əmr etdi ki, heç kəs durdu-
ğu yerdən tərpənməsin. Bundan sonra bir əsgər önə 
keçərək əlindəki pasportlardan oxuduğu adlarla 
adamları bir-bir çağırmağa başladı. Azərin paspor-
tunu digər pasportlardan ayırmışdılar deyə, onun 
adı hələ çəkilmirdi. Belə anlaşılırdı ki, yerdə qalan-
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lardan fərqli olaraq onunla bağlı nəsə daha sərt qərar 
olacaq.

Bir müddət sonra sıra ona çatdı. Digərlərinin işi 
bitməmiş Azəri çağırdılar. Mayor əsgərlərə əmr etdi 
ki, bunu komendantın yanına aparın. Kamillə Mehdi 
isə aşağıda qaldı.

...Daş pilləkənlərlə yuxarı qalxıb ikinci qatdakı bir 
qapının önündə dayandılar. Komendantın kabineti 
idi. Əsgərlərdən biri gözləməyi əmr etdi. Özü qapı-
nı döyüb içəri girdi. Az sonra bayıra çıxıb Azəri irəli 
buraxdı və silahını da hazır vəziyyətdə tutaraq ba-
şıyla otağın qapısına işarə etdi.

Azər içəri girəndə sakitcə ətrafa göz gəzdirdi. 
Yuxarı başda bir polkovnik oturmuşdu. Bir az ara-
lıda da bir mayor vardı. Masanın sol tərəfində iki 
nəfər mülki geyimli şəxs əyləşmişdi. Üz-gözlərindən 
Azərbaycanlıya bənzəyirdilər. Saçlar qaraydı, rusa 
bənzər bir yönləri də yox idi. Bu, onu sevindirdi. 
Amma nahaq. Çünki sonra baş verəcəklər Azəri 
əməlli-başlı peşman edəcəkdi. Rusdan gözlədiyi 
ko budluğu, pis münasibəti bu iki Azərbaycanlıdan 
görəndə o, həqiqətən də dilxor olacaqdı. Lakin hələlik 
bunlardan xəbəri yox idi. Dayanıb polkovnikin 
dillənməsini gözləyirdi. Düşünürdü ki, indi kobud, 
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ruslara xas söyüşlərlə müşayiət olunan bir müraciət 
eşidəcək. Çalışırdı ki, əsəblərini cilovlasın, mübahisə 
etməsin. Mümkün qədər buradan ziyansız qurtul-
maq lazım idi. Çünki söz gəzirdi ki, bir çox adamları 
belə tutublar, sonra da onlar yoxa çıxıb. Deyilənlərə 
görə, aparıb Nargin adasında güllələyiblərmiş. 
Bəziləri də iddia edirdi ki, tutduqlarını öldürüb 
Xəzər dənizinə atırlar rus əsgərləri. Hər halda, xalq 
arasında belə qorxunc şayiələr gəzirdi. Ona görə də 
Azər düşünürdü ki, mümkün qədər özünü tox tut-
sun, əsəblərini idarə etsin və buradan qurtulsun.

Lakin gözlədiyi baş vermədi. Əksinə, polkovnik 
başını qaldırıb az qala təbəssümlə rus dilində “adınız, 
soyadınız” deyə ona üz tutdu. Azər bu münasibətə 
bir qədər təəccübləndi. Amma sezdirmədi. Soyuq və 
sakit halda polkovnikin üzünə baxıb bir qədər boğuq 
səslə “Azər Həsrətov”, deyə cavab verdi.

- Həsrətov. Hə, Həsrətov. Bu nədir? Niyə təxri-
batçılara qoşulursan? - polkovnik əlində oynatdığı, 
onun üzərindən götürülmüş nişanı göstərdi.

- Təxribatçı? Nə təxribatçı? Bizim heç kimlə işi-
miz yoxdur.

- Xalq Cəbhəsində vəzifən nədir?



143

- Nə vəzifəsi? Heç bir vəzifəm yoxdur. Sıravi 
üzvəm və heç bir qanunsuz əməlim də yoxdur. Hər 
hansı təxribatla da işim olmayıb.

- Bu Xalq Cəbhəsinin özü elə başdan ayağa təx-
ribatdır da. Görmürsən, insanları dövlətə qarşı çıxa-
rırlar? O qədər vətəndaşı səfərbər ediblər ki, öz doğ-
ma ordumuza qarşı çıxsınlar. Bu, təxribat deyil?

- Doğma ordumuza? Bizi öldürən ordu nə vaxt-
dan doğma oldu? Düz deyirsiniz, mən də bu yaxın-
laradək o ordunun əsgəri idim. Onu özümə doğma 
bilirdim. Eh, bu faciədən sonra çətin ki, bir də o or-
duya doğmalıq hiss edəm.

- Sən belə sözlərə görə məsuliyyətə cəlb edilə 
bilərsən. Dövlətə qarşı çıxmaq, onun ordusu haqqın-
da belə danışmaq olmaz. Bu ordu hamımızındır. Bu 
dövlət də hamımızındır. Sözlərinə diqqət elə.

- Hamımızındır? Elədirsə, onda niyə bizim olan 
ordu üstümüzə tankla, topla gəlir? Biz nə etmişdik? 
Kimə nə pisliyimiz keçib? Heç bir əsgərə daş da at-
mamışıq. Niyə bizi güllə-baran edirlər?

- Ola bilər sən yaxşı oğlansan. Heç kimə daş atma-
mısan. Ancaq bu təxribatçı Xalq Cəbhəsinin üzvləri 
Sovet dövlətinə qarşı çıxırlar. Onlar bizim öz doğ-
ma əsgərlərimizi də düşmən kimi görürlər. Lakin 
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mən görürəm, sənin elə də pis bir əməlin olmayıb. 
Tövsiyə edərdim ki, təxribatçılardan uzaq durasan. 
Bizim məqsədimiz heç də vətəndaşları haqsız yerə 
incitmək deyil.

Azər ağzını açıb cavab vermək istəyirdi ki, pol-
kovnik üzünü mayora tutub, “bunun pasportunu 
verin, getsin” - deyə əmr etdi.

Bu anda masanın arxasında oturan mülki geyim-
lilərdən biri ona öz ana dilində müraciət edib, “bu nə 
saqqaldır belə gəzdirirsən”, - deyə bir az da ikrah-
la soruşdu. Azər onun bu tövrünü dərhal tutdu və 
özünü toparlayıb üzünü turşutdu. Qəzəblə ona sarı 
baxıb sərt səslə Azərbaycan dilində də cavab verdi:

- Guya bilmirsiniz nə baş verib? Şəhidlər üçün 
qırx saxlayırıq, yasdayıq.

- Yasdaymışlar. - Azərin adını öyrənə bilmədiyi 
şəxs bunu deyib üzünü polkovnikə çevirdi. Digər 
Azərbaycanlı da Azərin sifətinə ikrah və kinayə dolu 
nəzərlərlə baxaraq üzünü çevirdi.

Yəqin ki, bu iki nəfərin əlində imkan olsaydı elə 
buradaca Azəri parçalardılar. Lakin duruma bir rus 
nəzarət etdiyi üçün onlar artıq hərəkətə yol verə 
bilmədilər. Gücləri yalnız nifrətlərini üz-gözlərindən 
yağdırmağa çatdı.
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Əlavə bir söz deməyə, mübahisəyə imkan veril-
mədi. Çünki mayor yaxınlaşaraq Azərin qolundan tu-
tub qapını göstərdi. Burada çılğınlıq edib mübahisəni 
uzatmağın da anlamı yox idi. Ən yaxşısı qurtulmaq, 
özünü sonrakı planlar üçün qorumaq idi. Azər gənc 
olmasına baxmayaraq bəzən belə məqamlarda ən 
soyuqqanlı qərarları verməyi bacarırdı. Bu dəfə də 
belə oldu. Sakitcə, amma şəstlə qapıya doğru ad-
dımladı. Addımladı ki, bu məşum gecənin bir ömür 
boyu unudulmayacaq acı gerçəklərini özüylə yaşa-
dıb gələcək nəsillərə ötürə bilsin...

Qapıdan dışarıda Kamillə Mehdi dayanmışdı. 
Onlar sual dolu baxışlarla gözlərini Azərin üzünə 
zillədilər. Azər də nə istədiklərini başa düşdü:

- Əşi, elə bir şey yoxdur. Sadəcə bir neçə sual 
verirlər. Sonra da ağıl öyrədirlər. Yalnız özünüzü 
ora  dakı iki nəfər mülki geyimlidən gözləyin. Azər-
baycanlıdırlar məncə. Nəsə salamat adama bən-
zəmirlər.

- Hə, yaxşı. Görək nə olur. İndi çağırarlar yəqin. 
Sən burada dayanma. Komendant saatı başlayıb. 
Gör, necə gedə bilirsən. Birdən bizi səhərə kimi sax-
layarlar, sən də qalarsan burada.
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- Əşi, qalanda nə olacaq? Sizi gözləyirəm, çıxarsı-
nız, bir yerdə gedərik.

- Yox, elə olmaz. Onsuz da bir yerdə gedə bilmərik. 
Çünki gecə vaxtı birlikdə getsək diqqət çəkərik. Ona 
görə də sən indi get. Əgər sənə bir şey etmədilərsə, 
bizi də buraxacaqlar. Bunlar üçün səndən daha 
qorxulu deyilik ki, biz.

- Ağlabatan fikirdir. Onda mən gedirəm. Görüm, 
ara yollarla birtəhər özümü yataqxanaya çatdıra 
bilirəmmi? Tutsalar deyərəm ki, komendaturadan 
gəlirəm, icazə veriblər. Nə olar, olar.

- Hə, get. Yəqin bizi də bir azdan buraxarlar.
Azər dostlarıyla sağollaşıb pilləkənə sarı yönəldi. 

Aşağı endi. Qapının ağzında əsgərlər dayanmışdı. 
Ayaq saxlayıb ətrafa göz gəzdirdi. Küçə bomboş idi. 
Nə mülki şəxslər, nə də əsgərlər gözə dəymirdi. Əsas 
olan Nizami metro stansiyasına qədər getmək idi. 
Məqsədi metroyla getmək deyildi. Çünki onsuz da 
metronun iş saatı bitmişdi. Azər Nizami metro stan-
siyasının arxasındakı ara küçələrə gedib çıxmaq üçün 
bu yolu seçmişdi. Oradakı dar küçələrdə əsgərlər 
olmurdu. Ona görə də sakitcə, diqqət çəkmədən 
Sovet küçəsinə, oradan da ara yollarla Nərimanov 
prospektinə gedib çıxmaq olardı. Qalanı da çətin ol-
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mayacaqdı. Çünki Nərimanov prospektindən sonra-
ki məhəllədə darısqal küçələr idi və əsgərlər oralara 
heç gündüz də daxil olmurdu.

...Düşündüyü plan üzrə hərəkətə başladı. Metro-
nun yanından arxa tərəfə keçib ara yollarla hərəkət 
etdi.

Artıq yarım saat sonra o, yataqxanaya çatmışdı. 
Qapı bağlı idi. Saat da haradasa biri keçmişdi.

    Sakitcə qapını tıqqıl-
datdı. Gözətçi otağın-
dakı yaşlı rus arvadı 
səsə ayılıb qapıya ya-
xınlaşdı. Şüşənin arxa-
sından Azəri tanıyıb 
tez qapını açdı və onu 
içəri buraxdı. Azər 
məmnun halda qadı-
nın üzünə baxdı. Adı-
nı bilmədiyi qadın da 
Azərə baxıb, “eh, Tanrı 
bunlara lənət eləsin, 
niyə bizi bu günə qoy-
dular”, - deyə öz-özü nə 
deyindi. Rus qadının 

20 yanvar şəhidi 
Andrey Nişşenko.

Foto: S.Rasim
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bu sözləri, əslində, o günlərdə Azərbaycanda olan 
ovqatın, insanların bir-birinə münasibətinin ən yaxşı 
göstəricisi sayıla bilərdi. Çünki Moskvanın nəza-
rətində olan təbliğat vasitələri bütün dünyaya car 
çəkirdi ki, Bakıda, Azərbaycanda guya bütün türk 
olmayanlara, özəlliklə də ruslara qarşı düşmən mü-
nasibət var. Guya ordu da buna görə yeridilibmiş ki, 
ermənilərin, rusların qırğınının qarşısını alsın. 
 Halbuki şəhid olanlar arasında ruslar da vardı. 
Başqa millətlərdən olanlar da. Lakin Moskva bu ger-
çəyi dünyadan gizlədirdi.

İndi bu rus arvadın elə işğalçı ruslara lənət oxu-
ması da tarix üçün ən danılmaz və ən dəyərli faktlar-
dan biri idi. Təkcə bu fakt yetərli idi ki, istər o gecə, 
istərsə də ondan öncəki və sonrakı mərhələlərdə 
Azərbaycanda nəinki ruslara, ümumiyyətlə heç bir 
başqa millətə qarşı düşmən münasibətin olmadığını 
təsdiqləmək mümkün olsun.

...Yorğun və əsəbi olsa da, bu rus arvadın mü-
nasibətindən məmnun qalan Azər, sağollaşıb otağı-
na yollandı. Elə əyin-başını dəyişib qurtarmışdı ki, 
Kamil, az sonra da Mehdi gəlib çıxdı. Belə anlaşıldı 
ki, onları çox saxlamamışdılar. Sıradan suallar ver-
miş, “təxribatçılardan” uzaq olmalarını tövsiyə et-
miş, buraxmışdılar.
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Kamil deyirdi ki, rus polkovnik təəccüblü şəkildə 
mehriban davranıb onlarla.

- Heç gözləmirdim. Nəsə çox mehriban idi. Elə bil 
küçələrdə üstümüzə tank sürən, silah yönəldən or-
dunun zabiti deyildi bu.

- Elədir. Mənimlə də çox mehriban davrandı o. 
Hətta bir az mübahisə də elədim. Amma yenə də 
mehribanlığını qorudu. Bəlkə də heç rus deyil. Kim 
bilir, yakut, tatar, çuvaş da ola bilər məncə. Qan çəkir 
axı adamı. Yəqin o da ona görə bizə qarşı əzazillik 
etmir. Nəsə bir sirr var burada... Lakin oradakı 
Azərbaycanlılar heç də o rus kimi mehriban deyildi 
nəsə.

- Mən içəridə olanda onlar var idi. Heç nə danış-
madılar. Sakitcə oturmuşdular. Üzümə də baxmadı-
lar. Mehdiyə də heç nə deməyiblər.

- Hə, mənimlə də çox mehriban danışdı o pol-
kovnik. Bir-iki sual verdi. Axırda da dedi, bu təxr-
bat çılardan uzaq olmağa çalış. Hələ mənə dedi ki, 
sən yaxşı oğlana oxşayırsan, gələcəyin var. - Mehdi 
söhbətə qoşuldu.

Dostlar Mehdinin sonuncu cümləsinə gülüşdülər. 
Çünki onun zarafatcıl olmasını, yeri gələndə gər-
ginliyi ortadan qaldırmaq üçün söhbətinə bir az duz 
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qatmasını bilirdilər. İndi də elə olmuşdu. Mehdi rus 
polkovnikin guya onun gələcəyilə bağlı dediklərini 
sözünə əlavə etməklə ortamı bir az yumşaltmaq 
məqsədi güdürdü.

O, məqsədinə nail oldu. Artıq bir neçə dəqiqədən 
sonra hər şey unudulmuşdu. Həyəcan arxada qal-
mışdı. İndi yatıb dincəlmək, səhər texnikuma gedib 
oranın yataqxana məsələsini həll etmək lazım idi. 
Heç olmasa yataqxanada qeydiyyata düşməliydilər 
ki, rus əsgərləri sənəd yoxlayanda deməyə sözləri 
olsun.

***
Səhər texnikuma gəlincə, axşam baş verənləri 

tələbə yoldaşlarına danışdılar. Sonra həmkarların 
sədri Səməd müəllimlə də görüşərək olanlardan 
agah etdilər; texnikumun yataqxanasına qeydiyya-
ta düşməyin vacib və təxirəsalınmaz olduğunu onun 
diqqətinə çatdırdılar. Səməd müəllim də dərhal bir 
göndəriş yazıb onları Dərnəgülə, yataqxanaya yolladı.

Burada da heç bir problemlə üzləşmədilər. Ko-
mendanta yanaşdılar, başlarına gələni danışıb, gön-
dərişlərini təqdim etdilər. Komendant da anlayışlı 
biri olduğu üçün ən qısa müddətdə onların hərəsini 
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bir otağa yerləşdirib, qeydiyyat məsələsini həll etdi. 
Onsuz da burada qalası deyildilər. Çünki hazırda 
qaçaq şəkildə qaldıqları yataqxana texnikuma yaxın 
olduğundan onlar üçün daha əlverişli idi. Ona görə 
də başqa yerdə qalmağa maraqlı deyildilər. Həm də 
Dərnəgüldəki yataqxananın şəraiti ürəkaçan deyildi. 
Onlara təklif edilən otaqlar bərbad olduğundan bir 
an öncə buradan uzaqlaşmaq lazım idi...

***
Şəhidlərin qırxının çıxmasına az qalmışdı. İşğalçı 

ordu şəhəri hələ əsarətdə saxlasa da, əhali heç nədən 
çəkinmədən qırx mərasiminə hazırlaşırdı. Belə anla-
şılırdı ki, bu mərasim möhtəşəm bir güc, həmrəylik 
nümayişi olacaq. İnsanlar hələ də qəzəbli idi. Hamı 
nifrətə köklənmişdi. Bu nifrət rus millətinə qarşı 
deyildi; gənc rus balalarını - əsgəri, ordunu dinc in-
sanların üzərinə göndərənlərə nifrət edirdi millət. 
Hətta şəhər sakinləri tankların üzərində dayanıb ke-
şik çəkən rus əsgərlərini ara-sıra qoğala, suya qonaq 
belə edirdi.

İndi əsgərlər də öncəki kimi insanlara nifrətlə bax-
mırdı. Artıq onlar da anlayırdı ki, günahsız insanları 
heç bir gərək olmadan qanına qəltan ediblər. Bəlkə 
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də bu əsgərlər heç o gecənin faciəsini törədənlər də 
deyildi. Çünki həmin gecəni yaşadanlar çox əzazil 
idi. Ola bilsin, ordu rəhbərliyi sonradan onları Ba-
kıdan çıxarıb, yerinə olaylara dəxli olmayan başqa 
əsgərlər gətirmişdi. Ona görə də indi əsgərlərlə şəhər 
sakinləri arasında normal ünsiyyət yaranırdı.

Münasibətlərin getdikcə istiləşməsinə baxma-
yaraq, Moskva öz qərəzli təbliğatından hələ də əl 
çəkmirdi. Mərkəzi kanallar bütün günü dünyaya 
Azərbaycandakı durum haqqında tək tərəfli, yanlış 
xəbərləri tirajlamaqla məşğul idi. Lakin buna baxma-
yaraq xarici mətbuat artıq əsl həqiqətləri öyrənməyə 
başlamışdı.

Hətta bir dəfə gizli bir radio kanalı da tapmış-
dı Azər. Otaqda oturub radionun kanallarını qur-
dalarkən “Lənkəranın səsi” adlı bir kanala tuş gəl-
mişdi. Dinləmişdi, rusların işğalı haqqında gerçəkləri 
danışırdı bu radio. Maraqlı idi ki, təkcə Azərbaycan 
dilində deyil, rusca daxil olmaqla, bir neçə başqa 
dildə verilişlər səslənirdi efirdən. Hər halda, o xəbər 
qıtlığı şəraitində haradan, necə yayımlandığı bəlli 
olmayan bu radio çox yararlı və gərəkli iş görürdü. 
Kim idi, bunu necə edirdi? Bəlli deyildi. Amma hər 
kim (və ya kimlər) idisə, Azərbaycanın o şərəfli tarixi 
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günlərində risk altına girərək özünü fəda edirdi. Ki, 
bilgi paylaşımı sıxıntısı içində olan Vətənimizə yar-
dım edə bilsin.

Bakıda isə tam gücüylə hazırlıq gedirdi. 20 yan-
var şəhidlərinin dəfn komissiyası şəhidlərin qırx 
mərasimi üçün hazırlıq görürdü. Hər gün minlərlə 
insan artıq and yerinə çevrilmiş müqəddəs Şəhidlər 
Xiyabanını ziyarət edirdi. Rus əsgərləri bunun qar-
şısını almaq istəsələr də bacara bilmirdilər. Çünki 
xalqın qəzəbindən qorxurdular. Başa düşürdülər ki, 
heç nədən qorxmadan tankların üzərinə əliyalın şığı-
mağı bacarmış bu millətlə zarafat etmək olmaz. Ona 
görə də işğalçılar əsasən rəsmi Azərbaycan haki-
miyyətinin əlilə xalqın ehtiraslarını yatırmağa üs-
tünlük verirdi. Ancaq bu, arzu edilən səviyyədə alın-
mırdı. Rus əsgərlərinin hələ də Bakının küçə lərində 
görünməsi əhalidə qıcıq yaradırdı. Bununla belə, 
təxribatlara səbəb olmamaq üçün insanlar təmkinli 
davranırdı.

Qırx mərasimi martın 1-nə düşürdü. Hazırlıq 
işləri aralıqsız davam edirdi. O gecə Bakıda şəhid 
olanlardan səksənə qədəri bu Xiyabanda dəfn edil-
mişdi. Digər şəhidlər isə öz yurdlarında əbədiyyətə 
qo vuşmuşdu. Hələ də dəqiq rəqəmlər bilinməsə 
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də, haradasa 130-dan artıq şəhidin olması artıq təs-
diq lənmişdi. Səkkiz yüzədək yaralının olması da 
təs diqini tapırdı. Yüzədək avtomobilin isə zirehli 
texnika tərəfindən məhv edildiyi deyilirdi. Hər hal-
da, o qarışıq günlərdə bu rəqəmlərin tam dəqiq-
ləşdirilməsinə də ehtiyac vardı. Bütün bunlarla ya-
naşı hazırlıq işləri bir an belə ara vermirdi.

Şəhidlərin qırx mərasimi həm də Azərbaycan xalqı 
üçün daha bir imtahan olacaqdı. İndi bu mərasimdə 
millət bir daha toparlanıb sınmadığını, qorxmadığını 
göstərəcəkdi. Daha bir birlik, bərabərlik günü xəncər 
olub işğalçıların gözünə tuşlanacaqdı o gün.

...İşğalçılar da boş dayanmırdılar. Onlar əllərindən 
gələni edirdilər ki, qırx mərasimində izdiham ya-
şanmasın. Çünki dəfn mərasimindəki izdiham on-
ların gözünü qorxutmuşdu. Lakin düşünürdülər ki, 
üzərindən xeyli keçdiyi üçün bəlkə insanların qəzəbi 
bir az soyumuş olar. 19 yanvarda, məhz ordunun 
şəhərə hücumu ərəfəsində sıradan çıxarılmış dövlət 
televiziyası da bir az ehtiyatla xalqın səfərbərliyinin 
zəiflədilməsinə çalışırdı. Təbii, bunu məcburiyyətdən 
edirdilər. Çünki işçilərin çoxu Azərbaycanlı idi və 
millətin faciəsinə onlar da biganə deyildilər. Ancaq 
başlarının üzərində daimi nəzarət edən hərbi güclər 



155

onların hazırladığı bütün verilişləri ciddi senzuradan 
sonra efirə buraxırdı. Ona görə də Az.TV-nin başqa 
cür davranması mümkün deyildi. Hələ onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, bu TV kanalında işləyənlərin çoxu 
həmişə xalqın arasında olurdu. Dəfn günündə də on-
lar eyni dərəcədə fəallıq göstərmişdi.

Rəsmi olmasa da, arada söz gəzirdi ki, hakimiyyət 
hərbi rejimin basqısı üzündən qırx mərasiminin 
yüksək səviyyədə keçirilməsini əngəlləmək istəyir. 
Dəfn komissiyası isə sonadək dirənərək mərasimin 
bütün adət-ənənələrə uyğun keçirilməsi üçün əlin-
dən gələni edir. Bu söhbətlər çox da geniş tirajlan-
mırdı. Sadəcə ictimai fəallar, daha emosional siyasət 
adamları problemi dilə gətirməkdən çəkinmirdi. 
Ehtiyac yaranacağı təqdirdə onlar məsələni daha 
geniş şəkildə ictimailəşdirə bilərdilər. Ona görə də 
hakimiyyət və hərbi rejim çox da irəli gedə bilmir-
di. Hər halda, bu məsələdə dəfn komissiyasındakı 
şəxslərin də dəyanəti öz sözünü deyirdi. Çünki bü-
tün tədbirlər onların başçılığı və birbaşa iştirakı ilə 
gerçəkləşdirilirdi. Hakimiyyətlə danışıqlar da onlar 
tərəfindən aparılırdı və bir balaca zəiflik etsəydilər, 
yəqin ki, rəsmilər və hərbi rejim öz istədiyinə nail 
olacaqdı. Amma qırx mərasiminin möhtəşəmliyi 
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göstərəcəkdi ki, dəfn komissiyası sonadək dirənərək 
öz istədiyinə nail ola bilib.

...Sadəcə bir balaca anlaşılmazlıq vardı. Öncə elan 
edilmişdi ki, qırx mərasimi martın 1-də keçiriləcək. 
Ancaq sonradan elan edildi ki, mərasim ayın 2-də 
baş tutacaq.

Gələn xəbərlərdən o da bəlli olurdu ki, dəfn ko-
missiyası qırx mərasimi zamanı rus əsgərlərinin 
ərazidən uzaqlaşdırılması üçün danışıqlar aparır. 
Hərbi rejimsə bunun mümkün olmayacağında israr 
edir. İddia olunurmuş ki, əsgərlər orada olmasa qa-
rışıqlıq düşər və təxribatlar baş verər. Dəfn komissi-
yası isə qətiyyətlə bəyan edirmiş ki, məsuliyyəti tam 
olaraq üzərinə götürməyə hazırdır.

Bütün bu söhbətlər xalq arasında gəzirdi. Hər hal-
da Azərin də, dostlarının da nə dəfn komissiyası, nə 
də hərbi rejim və hakimiyyətlə bağlantısı olmadığı 
üçün bu deyilənləri təsdiqləmək imkanları yox idi. Hər 
şey məhz o gün, xalqın yenidən səfərbər olunub öz əziz 
şəhidlərini ziyarətə gələcəyi gün bəlli olacaqdı.

***
Martın 1-i, 1990-cı il... Artıq 20 yanvar qırğının-

dan 40 gün keçib... Bu gün Azərbaycan xalqı hamı-
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lıqla öz şəhidlərini yad edəcəkdi. Təkcə Bakıda de-
yil, ölkənin hər tərəfində çadırlar qurulmuş, ehsan 
süfrələri açılmağa başlamışdı. O cümlədən Bakıda 
da hazırlıqlar yüksək səviyyədə idi. Hava işıqla-
şar-işıqlaşmaz insanlar böyük qruplarla Şəhidlər 
Xiyabanına axışmağa başlamışdı. İndi şəhərin bü-
tün yolları bu müqəddəs məkana aparırdı. Qadın, 
kişi, uşaq, böyük demədən hər kəs şəhidlərin əbədi 
uyuduğu son məkanı ziyarətə gedirdi. Bölgələrdən 
də gələnlər vardı. Əlində qırmızı qərənfil dəstələri 
tutmuş minlərlə insan səhər erkəndən nizamla eyni 
istiqamətə addımlayırdı bu şəhərdə. Sakit, həzin 
bir ovqat vardı ətrafda. Bir daha təsdiqlənirdi ki, 
bu böyük faciə Azərbaycan xalqını daha da doğ-
malaşdırıb...

20 yanvar qətliamınadək sevgililərin bir-birinə 
hədiyyə etdiyi qırmızı qərənfillər artıq şəhid çiçək-
lə rinə dönmüşdü. 20 yanvar gecəsindən sonra bu 
çiçəyin də taleyi dəyişmişdi. İndi o sadəcə toy-bay-
ram, doğum günlərində deyil, məhz belə müqəddəs 
günlərdə müqəddəs məkanlara layiq görülürdü. 
O bir simvol halına gəldi həmin günlərdə. Qırmızı 
qərənfil Azərbaycan şəhidliyinin bir rəmzinə çevril-
di. Özü də əbədi rəmzinə...
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Üzü Ali Sovetin binasına sarı gedən bütün yolla-
ra qırmızı qərənfillər döşənmişdi. Şəhidlər Xiyabanı 
bir müddət sonra artıq dolub-daşırdı. İynə atsan yerə 
düşməzdi. İnsan selinin ardı gəldikcə gəlirdi. Heç 
kim heç kimi çağırmamışdı bura; lakin hər kəs məhz 
bu gün bura gəlməyi özünə borc bilirdi.

Saatlar keçdikcə insan seli daha da böyüyürdü. 
Öncə onlarla, daha sonra yüzlərlə, bir an içində 
minlərlə insan bir-birinin ardınca, nizamla 20 yan-
var qəhrəmanlarının məzarları önünə can atırdı. 
Artıq bir neçə saatdan sonra minlər on minlərə, yüz 
minlərə döndü! Bəli, şəhidlərin qırx mərasimində 
yüz minlərlə, sonradan elan edilmiş rəqəmlərə görə, 
iki milyonadək insan iştirak etdi! Tanıyan-tanıma-
yan, bilən-bilməyən hər kəs o müqəddəs məkana 
gəldi. O iki milyonadək insan həmin tarixi olayın 
iştirakçıları arasına öz adını yazdırdı. Yazdırdı ki, 
gələcək nəsillər millətin bu şanlı və qanlı gününü heç 
zaman unutmasın. Yazdırdı ki, millətin bu faciə qar-
şısında sınmadığını sübut edəcək dəlilləri yüzillərin 
ötəsinə daşısın.

O gün Azərbaycan xalqı üçün bir sınaq günü idi. 
Birlik sınağı günü. O gün yenidən dirçəlib ayağa qalx-
maq, düşmənin acığına bir daha özünü göstərmək 
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günü idi. Millət bunu  bacardı o gün. Bacardı, dün-
yaya göstərdi, sübut etdi.

O gün, həm də, Azərbaycan xalqının bir söz de-
mədən, bir güllə atmadan rus əsgərlərini həmin mü-
qəddəs məkandan uzaqlaşdırmağı bacardığı gün idi. 
Bəli, bir söz demədən, bir güllə atmadan Azər baycan 
xalqı öz susqun, lakin qətiyyətli birlik iradəsilə rus 
əsgərlərini Şəhidlər Xiyabanının həndəvərindən 
uzaqlaşdıra bilmişdi.

...Məlumat vardı ki, rus əsgərləri Xiyabana gələ-
cək hər bir ziyarətçinin üzərində axtarış aparmaq, 
sənədlərini yoxlamaq fikrindədir. Dəfn komis-
siyası bunun mümkün olmayacağını desə də, dinlə-
məmişdilər işğalçılar. Lakin sonradan, sadəcə fakt 
qarşısında qalmışdılar. Evdəki hesab çarşıya uyma-
mışdı. Onlar ziyarətçi sayının az olacağını düşünərək 
bunu bacaracaqlarını iddia etsələr də, qarşılarında 
yüz minlərlə insanı görüncə, sakitcə oradan uzaqlaş-
mağa məcbur qalmışdılar...

Martın 1-dəki ziyarət gecə saat 10-dək davam etdi. 
Havanın soyuq və qaranlıq olmasına baxmayaraq in-
sanlar gəldikcə gəlirdi... Uzun növbələr yaranmışdı. 
Ancaq kimsə təşviş keçirmir, hər kəs səbr edirdi. Yo-
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rulan, haldan düşən də yox idi elə bil. Yaşlı insanlara 
belə gümrahlıq hakim olmuşdu sanki.

Martın 2-də də ziyarət davam etdi. Eyni izdiham, 
qələbəliklə. Eyni coşqu, eyni qəzəb hakimdi üzlərdə. 
Bu millətlə nə desən etmək olardı. Minlərlə insan o 
anda hazır idi ki, bir əmrlə rus tanklarını yerindən 
götürüb tullasın. Yalın əllə dünyanın ən qüdrətli 
ordusunun üzərinə getməyə hazır idi bu millət. O 
günlərdə bu millətin qorxağı, satqını yox idi. Heç 
kim özünü qırağa çəkmirdi. Çəkən vardısa belə gözə 
görünmürdü. Çünki millətin doxsan doqquz faizi 
ayaqda idi. Ayaqda idi ki, düşmənə, işğalçıya bir ol-
duğunu göstərib göz dağı versin.

Verdi də. Bu böyük olaydan sonra Azərbaycan 
xalqı haqqında dünyada əfsanələr yarandı. Millətin 
cəsurluğu, adını eşidəndə dünyanın tir-tir əsdiyi rus 
ordusuna göz dağı verməsi adi məsələ deyildi. Bu 
qüdrətli ordu əlində hər cür silah olduğu halda bir 
millətin yalın əlli fərdlərinin qarşısında aciz duruma 
düşmüşdü.

Dünya bunu görürdü. İşğalçılar da görürdü, an-
layırdı. Ona görə də daha dərinə gedə bilmirdilər. 
Yavaş-yavaş çəkilib getmək zamanı idi. Bunu anla-
mışdılar. Məğlub olmuşdular onlar. Artıq Moskvada 



161

oturan başbilənləri də başa düşürdü ki, Azərbaycan 
onlar üçün birdəfəlik itirilmişdir.

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət. Foto: S.Rasim

20 yanvar işğalı bu millətə 200 il sonra bir daha 
kim olduğunu xatırlatmışdı. Oyatmışdı onların 
yaddaşlarını bu faciə. Dostun, düşmənin kimliyini 
təkrar anlatmışdı. Dünənədək Moskvanın ətəyindən 
yapışanlar belə indi ona qarşı çevrilmişdilər. Moskva 
daha dost, qiblə, sığınacaq, ümid yeri deyildi. İtir-
mişdi bu haqqı o imperiya paytaxtı. İndi öz əlimiz, 
öz başımız olmaq haqqında düşünürdük biz.
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Azər də dostlarıyla birlikdə millətin bir fərdi kimi 
o qırx mərasiminə qatıldı. O da şəhid qəbirlərinin 
üstünə qırmızı qərənfillər qoydu. O da öz susqun-
luğuyla işğalçılara “rədd ol!” bağıran milyonlardan 
biri oldu. Həzin bir ortamda, qürurla, başını dik 
tutub getdi Şəhidlər Xiyabanına. Ömründə ilk və 
son dəfə idi ki, üzündə saqqal saxlamışdı Azər. Bu 
gündən sonra saqqalını qırxacaq və bir də heç zaman 
saqqal saxlamayacaqdı. Amma o günlərə hələ vardı. 
İndi özünə gəlmək, sonra nələrin edilməli olduğunu 
qət etmək zamanı idi.

Buna kim qərar verəcəkdi? Zamanmı? Bunu da 
zaman göstərəcəkdi.

Qırx mərasiminin izdihamı, möhtəşəmliyi dünya-
ya səs saldı əməlli-başlı. Azərbaycanın müstəqilliyi 
üçün yol açılmışdı. İndi heç bir qüvvə bu millətin 
qarşısını kəsə bilməyəcəkdi. Bunu şəhidlərin ilk qara 
bayramı - 1990-cı ilin Novruz günləri də təsdiqlədi.

***
1990-cı ilin Novruz bayramında da Şəhidlər Xi-

yabanında izdiham yaşandı. Rus işğalçıların ağlına 
belə gəlməzdi ki, onları rahatsız edən qırx mərasimi 
arxada qaldıqdan sonra təkrar eyni səhnələrə tanıq 
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olacaqlar. Oldular. Yaşadılar o qorxunu təkrar. Mane 
olmaq istədilər, amma yenə də bacarmadılar. Bu 
millətin iradəsi qarşısında rus tankları bir daha geri 
çəkilməli oldu. Millət sərbəst şəkildə öz şəhidlərini 
ziyarət etdi, bayramlaşdı, dualar oxudu onların ru-
huna.

Bu milləti silahla susdurmaq istədilər, təxribata 
çəkmək istədilər. Lakin o, yalın əllə, tək bir dəmir 
iradəsilə işğalçılara qalib gəldi 20 yanvarda verdiyi 
qurbanlarla.

***
1990-cı ilin 20 yanvarı artıq arxada qalmışdı. Za-

man keçdikcə yaralar sağalır, həmin günlərdə kimin 
dost, kimin düşmən olduğu yavaş-yavaş üzə çıxır-
dı. O acı günlərdə geniş tirajlanmasa da sonradan 
bəlli olmuşdu ki, yanvarın 21-də Moskvada yaşayan 
Azərbaycanlılar küçələrə çıxaraq imperiya paytax-
tının tam mərkəzində Sovet rejiminə, Azərbaycan 
xalqını qanına qəltan etmiş güclərə lənətlər oxumuş-
du. O günlərdə bunu etmək adamdan böyük ürək 
istərdi. Azərbaycanlılarda bu ürək vardı və onlar 
hər cür çətinliyi, qorxunu gözardı edərək Moskva 
küçələrindən bütün dünyaya səslənməyi bacarmış-



164

dılar o gün. Millət Bakıda quru canını işğalçı tank-
ların önünə sərərək qurban etmiş, tarix yazmışdı. 
Onlarsa bir gün sonra Moskvada tarix yazmışdılar. 
Bakını, Azərbaycanı təkrar işğal edən dünyanın ən 
qüdrətli ordusuna, o ordunun sahibi olan rejimə 
meydan oxumuşdu Azərbaycanlılar. Həm də qırmı-
zı imperiyanın tam da başkəndində etmişdilər bunu. 
Bakı küçələrini tankların nəzarətində saxlayan rejim, 
Moskvanın göbəyində Azərbaycanlıların iradəsi qar-
şısında geri çəkilməli olmuşdu... 

Moskvada Sovet rejiminə meydan oxuyan həm 
də son illər siyasi səhnədən qıraqda qalan, hər 
tərəfdən sıxışdırılan və hətta Azərbaycana başçılıq 
edənlərin belə gözü götürmədiyi Heydər Əliyev 
idi. 1987-ci ildə Qorbaçov rejimi tərəfindən SSRİ-
nin siyasi hakimiyyətindən və Kommunist Partiya-
sı rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmış Heydər Əliyev də 
1990-cı ilin 21 yanvar günü Moskvadakı Azərbaycan 
nümayəndəliyinə gələrək öz etirazını hayqırmışdı o 
qanlı rejimə. Bu təcrübəli və qətiyyətli siyasət adamı-
nın, böyük dövlət xadiminin mövqeyinə çox ehtiyac 
vardı həmin günlərdə. Və o da bunu anladığından 
idi ki, xalqının yaşadığı qanlı olaya biganə qalmamış, 
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heç nədən çəkinmədən, üzərindəki gizli nəzarətdən 
qorxmadan ortaya konkret mövqe qoymuşdu.

20 yanvar Azərbaycanlıları birləşdirmişdi. İndi 
bu birlikdə dünənədək “Moskva olmadan yaşaya 
bilmərik” deyənlər də, antikommunist və milliyyətçi 
Xalq Cəbhəsi də, kiçik istisnalarla Azərbaycan 
hakimiyyətinin başındakılar da, təkcə öz avtoritetilə 
böyük bir orduya bərabər Heydər Əliyev də vardı. 
Qorbaçov və terror rejimi Azərbaycanlıları qorxut-
maq istədiyi halda bunun əksi baş vermişdi. Xalq 
nəinki qorxmamış, tam tərsinə, bu faciə sonucu 
daha sıx birləşmişdi. Siyasi baxışlarından, iddia və 
istəklərindən asılı olmayaraq, hər kəs Moskvaya 
qarşı birləşmişdi o günlərdə. Birləşmişdi ki, sonra-
kı iki il tamam olmamış Azərbaycan Respublika-
sının müstəqilliyini elan etsin və yeni Azərbaycan 
dövlətçiliyinin dirçəlişinə başlasın.

Bir də bizə ən doğma qardaşın kim, hansı ölkə 
olduğu gün üzünə çıxdı o günlərdə. 70 ildir dəmir 
pərdə arxasında qalan Türkiyə, türk xalqı uşaqdan 
böyüyə kimi Azərbaycanın dərdinə ağladı, sızladı. 
Hələ də Sovetlərin nəzarəti altında olan sərhədlər 
üzərindən əl uzatmaq, açıq yardım etmək imkan-
ları olmasa da Türkiyə insanları yurdun hər kün-
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cündə “Can Azərbaycan!” deyib sızladı, ağladı, 
“intiqam!” deyib coşmağı bacardı. O günlərdə Tür-
kiyə Cümhuriyyətinin bütün məscidlərində dua lar 
Azərbaycan üçün oxundu. Xütbələr ancaq Azər-
baycanla bağlı oldu.

İmamlar, sadə müsəlmanlar Azərbaycan üçün, 
Azərbaycan xalqı üçün göz yaşları tökdü o günlərdə 
Türkiyədə.

“Sənə olan bizə olmuşdur, can Azərbaycan” dedi 
Türkiyə o günlərdə. Əli çatmasa da, ünü yetməsə də 
dedi, yaşadı bunu qan qardaşlarımız.

Təbriz başda olmaqla Güney Azərbaycan da qan 
ağlayıb durdu. Əlini uzatdı, əli çatmadı rusla farsın 
ikiyə bölüb ayırdığı quzeydəki qardaşlarına.

Gizli şəkildə də olsa, Daşkənd, Alma-Ata, Bişkek, 
Aşqabad, Kazan, Ufa və daha neçə türk başkəndi, 
türk şəhəri Azərbaycanın acısını öz acısı kimi qəbul 
etdi.

Amma bütün bu xəbərlər Azərbaycana yetərincə 
çatmırdı hələ də. Çünki rəsmi təbliğat vasitələri 
hərbi senzuradan keçirdi, yeni-yeni boy verməyə 
başlayan müstəqil media qapadılmışdı, əngəllənirdi. 
Adda-budda sızan xəbərlər isə sadəcə ağızdan ağıza 
dolaşırdı. Bu da yetərli deyildi, əlbəttə.
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Böyük türk aydını, Qazaxıstanın və bütün türk 
dünyasının böyük oğlu Oljas Süleymenov heç nəyə 
baxmadan, heç nədən çəkinmədən qırmızı imperiya-
ya meydan oxudu, dərhal Bakıya gəldi 20 yanvarın 
ardından.

Sonrakı illərdə aparılan araşdırmalar, artıq müs-
təqil Azərbaycan dövlətinin öz imkanları hesabına 
sərbəst şəkildə əldə edəcəyi bilgilər göstərəcəkdi ki, 
Moskvanın ermənilərlə əl-ələ verib apardığı gecəli-
gündüzlü təbliğatına baxmayaraq, dünya mediası da 
Bakı faciəsinə biganə qalmayıb. Bir çox ölkələrin ən 
aparıcı qəzetləri Bakıda olanlar haqqında müxtəlif 
qaynaqlardan əldə etdikləri xəbərləri öz oxucularına 
çatdırmışdı o günlərdə.

Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan İngil-
tərənin The Guardian-ı yazırdı: “Bu dəhşətli hərbi 
əmə liyyatı 70 illik əsarətdən qurtulmaq üçün aya-
ğa qalxmış Azərbaycan xalqının coşqun mübarizə 
əzminin imperiyanın qəlbində yaratdığı qorxunun 
sonucu kimi də izah etmək olar. Ordunun şəhərə 
hücumu zamanı günahsız insanların vəhşicəsinə 
güllələnməsi, tankların adamları öz tırtılları altında 
əzib keçməsi, qışın soyuq, şaxtalı gecəsində tonqallar 
ətrafında qızınan dinc Azərbaycanlıların üzərinə hü-
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cuma keçərək cəsədlərini tanınmaz hala salması bü-
tün dünya ictimaiyyəti tərəfindən nifrət və qəzəblə 
qarşılanıb pislənməlidir.” (The Guardian qəzeti, 22 
yanvar 1990-cı il)

ABŞ-da çıxan Los Angeles Times isə olanları belə 
dəyərləndirirdi: “Yanvarın 20-də və 21-də təşkil edil-
miş yürüşlər, 22-də keçirilmiş kütləvi dəfn mərasimi 
hər cür mitinqi qadağan edən fövqəladə vəziyyətə 
qarşı açıqdan-açığa meydan oxumaqdır. Şəhidlər 
Xiyabanında keçirilən dəfn mərasimi “Moskva” 
qonaq evinin yuxarı mərtəbələrində yerləşdirilmiş 
özəl nəzarətçilər və snayperlər tərəfindən diqqətlə 
izlənilirdi. Bütün sərt maneələrə və təhlükəli nəzarətə 
baxmayaraq, qeyrətli insanlar şəhidlərin xatirəsinə 
layiq dəfn mərasiminin keçirilməsinə nail oldular.” 
(Los Angeles Times qəzeti, 23 yanvar 1990-cı il)

ABŞ-ın və dünyanın ən aparıcı qəzetlərindən olan 
The New York Times da 20 yanvar qırğınına biganə 
qalmamış, olaydan təxminən bir ay sonrakı şərhində 
belə yazmışdı: “Bakının işğalından sonra öz torpağı-
na bütün varlığıyla bağlı olan hər bir Azərbaycanlının 
qəlbində Moskvaya və Mixail Qorbaçova qarşı 
dəhşətli bir nifrət hissi yaranmışdı. Vaxtilə rus impe-
riyasının müstəmləkəsi olan Azərbaycan, indi öz su-
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veren və demokratik hüquqlarını bərpa edir, öz azad-
lıq və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. İndi adi 
satıcıdan tutmuş, hakimiyyət nümayəndələrinədək - 
uşaqlı-böyüklü hamı dərk edir ki, Moskva öz hüquq-
larının bərpası uğrunda ayağa qalxmış milləti sus-
durmaq üçün Bakıya qoşun yeridib, günahsız qanlar 
töküb.” (The New York Times qəzeti, 18 fevral 1990-cı il)

Bəli, The New York Times düzgün təsbit etmişdi. 
İndi doğrudan da adi satıcıdan tutmuş hakimiyyət 
nümayəndəsinə kimi hamı Moskvanın əsl mahiyyə-
tini anlamışdı. Ona görə də Azərbaycanda qarşısı 
artıq heç cür alına bilməyəcək müstəqillik yolu açıl-
mışdı. Millətin hər bir fərdi Rusiyadan, Sovetlərdən 
ayrı yaşayacaq müstəqil Azərbaycanın yolunu 
səbirsizliklə gözləyirdi. O yolsa çox da uzaqda de-
yildi. Cəmi il yarım sonra Azərbaycan müstəqillik 
üçün ilk rəsmi addımları atacaqdı. Az qalmışdı o 
günə. Müstəqillik qazanıldıqdan sonra isə rus əs-
gərləri birdəfəlik Azərbaycanı tərk etməli olacaq-
dı. Dirənmədən, sakitcə. İşğalçı ordu bir daha geri 
dönməmək şərtilə Azərbaycandan gedəcəkdi yaxın 
zamanda. Yuxu kimi idi, amma gerçək olacaqdı. Heç 
kim inanmırdı, lakin aradan heç üç il keçmədi ki, rus 
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ordusu Azərbaycanı birdəfəlik tərk etdi. Bir güllə 
belə atmadan həm də.

Bu gedişin əsası, bəlkə də, 17 yanvar 1990-cı ildə 
Xudatdakı o dirənişdə, cəsur mücadilədə qoyulmuş-
du. 70 illik işğal tarixində ilk dəfə idi ki, rus əsgərləri 
bir güllə belə atmadan Azərbaycandan çıxmağa 
məcbur olmuşdular həmin günlərdə.

O günlərdə bir də rus təbliğat maşını durma-
dan iddia edirdi ki, Azərbaycana qoşun yeridilməsi 
ermənilərin və ümumiyyətlə xristianların müdafiəsi 
üçün gərək olub. Guya rusların da şiddət gördüyü, 
öldürülmə təhlükəsilə üz-üzə qaldığı iddia edilirdi. 
Moskva özünə haqq qazandırmaq üçün hər cür vic-
dansızlığa əl atırdı. Ancaq bütün bunlar tam olaraq 
işə yaramırdı. Bununla belə, Bakıda yaşayan bəzi rus 
ailələri keçici də olsa Azərbaycanı tərk edirdi. Heç 
bir zərurət, heç bir səbəb olmadan özü də. Halbu-
ki 20 yanvar gecəsi şəhid olanlar təkcə Azərbaycan 
türkləri deyildi. Ruslar da vardı onların arasında.

***
Azərin ikinci qardaşı - Abdulla 1987-ci ildə Azər-

baycanı tərk edib Rusiyaya yerləşmişdi. Ailə sində 
nəsə problemi yaranmışdı, o da təkcə ailə sindən de-
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yil, ümumiyyətlə Azərbaycandan başını alıb qaçmış-
dı. Küsmüşdü; gəlmirdi Azərbaycana. Azər onu son 
dəfə 1986-cı ildə, əsgərliyə getməzdən öncə görmüş-
dü. Ondan sonra görüşməsələr də harada yaşadığını 
bilirdi. Çünki Abdulla ara-sıra qardaşlarına məktub 
yazırdı.

Məktubların üzərindəki ünvan Rusiyanın Oren-
burq vilayətinin Buzuluk rayonunun mərkəzini - Bu-
zuluk şəhərini göstərirdi. Dəqiq ünvan idi. Abdulla 
yazırdı ki, bu şəhərdə bir texnikumda dərs deyir. 
Əlavə olaraq istixana kompleksi də qurub özü üçün 
yaşayır. Yazdıqlarından belə anlaşılırdı ki, durumu 
heç də pis deyil. Lakin o şəhərdə yaşayan başqa 
Azərbaycanlılardan gələn soraqlarda bu heç də tam 
təsdiqini tapmırdı. Ona görə də Azər həm qardaşı-
nı görmək, həm də durumuyla maraqlanmaq üçün 
20 yanvar faciəsilə tarixə əbədi yazılmış 1990-cı ilin 
avqustunda Buzuluka yollanmaq haqda düşünürdü.

***
Buzuluk Orenburqa aid olsa da, məsafə baxımın-

dan Kuybışev vilayətinin mərkəzi olan Kuybışev 
şəhərinə daha yaxın idi. Ona görə də Azər təyyarə 
biletini Kuybışevə almışdı. İlk dəfə idi ki, bu şəhərə 
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gəlmişdi. Ümumiyyətlə Rusiyanın bu səmtinə tək 
bircə dəfə - 1988-ci ilin dekabrında, Sverdlovsk 
şəhərinə gəlmişdi. Əsgərlikdən evə qayıdarkən onu 
bu qədər uzaq bir şəhərə yola salmışdılar Almaniya-
dan. Özü də sonuncu təyyarəylə. Əsgərliyinin son 
aylarında yeni gələn komandirilə bir az problemləri 
yaşandığı üçün onu və bir neçə başqa Azərbaycanlı 
dostunu cəza olaraq evə hamıdan gec buraxmışdılar. 
Sverdlovska qədər Mahacqalaya, Tiflisə, Qroznıya 
uçan təyyarələr də vardı. Ancaq onları minlərlə kilo-
metr uzaqda yerləşən Sverdlovska göndərmişdilər. 
Buradan Bakıya isə yalnız qatar biletləri vardı. Kim 
bilir, neçə gün çəkəcəkdi bu səfər. Ona görə də Azər 
dostlarıyla məsləhətləşib qatar biletlərini geri qay-
tarmış, əlavə ödəniş edərək Bakıya təyyarə biletləri 
almışdı ki, evə tez getsinlər.

İndi də o, yenidən Rusiyanın bu səmtinə gəlmişdi. 
Qarşıda onu nəyin gözlədiyini də bilmirdi. Sadəcə 
düşünürdü ki, dörd il sonra qardaşını görəcək, onu 
Azərbaycana dönməyə inandırmağa çalışacaq.

...Təyyarədən düşüb hava limanının informasiya 
xidmətindən Buzuluka getmək üçün bilgi aldı. Ona 
izah edildi ki, qatarla və avtobusla getmək olar. Qa-
tar axşam yola çıxacaqdı. Avtobus isə yaxın saatlar-
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da. Ona görə də təcili özünü Kuybışev avtovağzalına 
çatdırması lazım idi.

Elə də etdi. Artıq bir müddət sonra o, rahat bir 
avtobusla Buzuluk istiqamətində hərəkət edirdi. 
Yolboyu ətrafa baxır, ilk dəfə gördüyü bu yerlərin 
mənzərələrini yaddaşına köçürürdü. Diqqətini ən çox 
çəkən isə kəndlərin adları idi. Elə bil Azərbaycanda 
yol gedirdi. Adlar ona o qədər tanış gəlirdi ki! Son 
hədəfi olan Buzuluk adı da rus sözü deyildi. Çox yə-
qin, “buz” sözündən törəmə bir şey idi. Oralar da 
çox soyuq, qarı-qışıyla fərqlənən yerlərdir zatən.

Xatırladı, yadına düşdü. Axı buralar rus deyil, 
tatar-türk torpaqlarıdır. İndi Tatarıstana, güneydəki 
qonşu Qazaxıstana daxil deyil, amma bütün tarix 
boyu buralar türk xanədanlarına aid olub.

...Bir neçə saatlıq yoldan sonra avtobus artıq Bu-
zuluka çatmışdı. Buranın avtovağzalı dəmir yol vağ-
zalına bitişik idi. Yaxşı idi belə olması. Ətrafda çoxlu 
taksi gözləyirdi. 

Taksiçilərin çoxu üzlərindən Azərbaycanlıya bən-
zəyirdilər. Onlardan birinə yaxınlaşdı. Digər taksi 
sürücüləri də əlində diplomatı olan qalstuklu gənci 
görüb onlara yaxınlaşdılar. “Qan çəkər” deyiblər axı. 
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Elə uzaqdan hiss edirmişlər ki, bu, Azərbaycanlı ola-
caq.

Hal-əhval tutduqdan sonra taksiçilər ona nə qul-
luq edə biləcəklərini soruşdular. Azər qardaşının 
yanına gəldiyini, ora getmək üçün taksiyə ehtiyacı 
olduğunu deyincə, sorğu-sual başladı. Taksiçilərdən 
biri irəli çıxıb, “kimdir sənin qardaşın?”, - deyə so-
ruşdu.

- Abdulladır adı. Xaçmazdan. Neçə ildir burada-
dır. Texnikumda dərs deyir.

- Hə, bildim. Sənin qardaşın, deyəsən, burada 
yoxdur axı. Çoxdandır görünmür. Uşaqların hamısı 
onu tanıyır. Burada Azərbaycanlıların hamısı bir-bi-
rini tanıyır. Onu nəsə çoxdandır görmürük.

- Ola bilməz. Əlimdə ünvanı var, gedib baxarıq 
indi. Burada olmasaydı, necə məktub yaza bilərdi?

- Nə bilim, vallah, amma çoxdandır görmürük. 
Taksi də ki, sənin qulluğunda, indi apararıq.

Bu qısa söhbətdən sonra Azər taksilərdən birinə 
oturub yola düzəldi. On beş dəqiqənin tamamında 
artıq ünvanda idi.

...Qarşısında durduğu üç qatlı bir bina idi. Sol 
tərəfində üzəri müşəmbə ilə örtülü bir istixana vardı. 
Amma içini ot basmasından, müşəmbənin də yer-
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yer yırtılmasından belə başa düşmək olardı ki, uzun 
müddətdir baxımsız qalıb. Az keçəcək, bəlli olacaqdı 
ki, doğrudan da elədir.

Azər məktubun üzərində yazılmış ünvana bir 
də baxıb qarşısında durduğu qapını tıqqıldatdı. Bir 
az gözlədi, ardından orta yaşlı bir rus qadını qapını 
açdı. Qarşısındakı qara saçlı, üz-gözündən yabançı 
olduğu bilinən şux və səliqəli gənci görüb bir qədər 
duruxdu. Sonra özünə gəlib, “nə məsələdir, buyu-
run”, deyərək xarakterik rus kobudluğuyla Azərə 
müraciət etdi.

- Salam. Rahatsız etdiyim üçün üzr istəyirəm. 
Azər baycandan gəlmişəm. Burada qardaşım yaşayır. 
Bu ünvanda. Məktub da yazıb. Adı da Abdulladır.

- Hə, anladım. Abdulla. Yaşayırdı. İndi yaşamır. 
Çıxıb gedib.

- Hara gedib?
- Bizə deməyib. Hələ fevral ayından yoxa çıxıb. 

Deyilənlərə görə quzey Qafqaza gedib, Qroznıya.
- Qroznıya? Bəs bizə niyə xəbər verməyib?
- Biz nə bilək? Bizə də bir şey deməyib o. Elə fev-

ralda yoxa çıxdı. Dost-tanışdan eşitdik ki, Qrozniya 
gedib.
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- Anladım. Təşəkkür edirəm. Nə etmək olar? Çox 
sağ olun.

- Aha.
Rus qadın qapını onun üzünə qapadıb içəri qayıt-

dı. Azər bir müddət qapının önündə dayandıqdan 
sonra yavaş-yavaş pilləkənlərlə aşağı endi.

Nə edəcəkdi indi? Qardaşı haqqında heç kim heç 
nə bilmir deyəsən. Vağzaldakı taksiçilər də deyirdi, 
çoxdandır görsənmir. Deməli, düz deyirmişlər. On-
lara da xəbər verməyib hara getdiyini. Nəsə, qaran-
lıq məsələdir...

Azər bu düşüncələrlə yola sarı yönəldi. Bir taksi 
tutub vağzala qayıtmaq fikri vardı. Oradakı Azərbay-
canlılardan başqa nəsə öyrənməyə cəhd edəcəkdi. 
Tərslikdən də yağış başladı. Yağış da nə yağış. Tut 
ucundan göyə çıx... İndi yüngül kostyumda, isti gü-
ney havasına uyğun geyimdə, gəl, burada baş çıxar 
görüm, necə çıxarırsan.

“Yolda maşın da görünmür ki, birini saxlayıb vağ-
zala aparmasını xahiş edəsən. Aha, biri gəlir deyəsən. 
Görək, nə olur.”

Azər yolun ağzında görünən maşına əl etdi. Sürü-
cü yağışın altında islanan gənci görüb dərhal saxladı. 
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Şüşəni endirib sual dolu baxışlarla gözlərini Azərin 
üzünə zillədi. Azər dilləndi:

- Bağışlayın, yağış yağır, islanıram. Mənə vağzala 
getmək lazımdır. Ətrafda da taksi gözə dəymir. Apa-
rarsız?

- Gəlin, gəlin. Buyurun. Bu yağışda adamı yolda 
qoymazlar.

...Sürücü bir rus idi. Yanında da bir qadın vardı. 
Sonradan bəlli olduğuna görə, arvadı idi. Yolları qısa 
olsa da o, bu yabançının kimliyini, buralarda nə ara-
dığını öyrənməyə maraqlı görünürdü. Ona görə də 
Azər onu intizardan qurtarmaq üçün sözə başladı:

- Gəlmişdim qardaşımı görməyə. O da burada 
yoxdur. Hara getdiyini də bilən yoxdur.

- Kimdir? Adını deyin, bəlkə biz tanıdıq. Burada 
olanıq özümüz də. Balaca şəhərdir, onsuz da hamı 
bir-birini tanıyır.

Bu sözləri eşitcək Azərin gözləri işıqlandı. Onda 
ümid yarandı ki, bəlkə bu adam qardaşından soraq 
verə. Verdi də!..

- Abdulla, Abdulla. Qardaşımın adı Abdulladır. 
Burada texnikumda dərs deyir. O binanın yanında 
da istixanası var.
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- Hə, bildim. Abdulla. Xiyar əkirdi istixanada. Mən 
də texnikumda işləyirəm. Elə yoldaşım da. Bir yerdə 
işləmişik onunla. Amma indi yoxdur, çıxıb gedib.

- Hara, hara gedib? Bəlkə yerini bilirsiniz, telefon 
nömrəsi-filan olar sizdə.

- Yox e, xəbərimiz yoxdur. Fevral ayından çıxıb 
gedib. Heç kim yerini bilmir. Gedəndə də heç kimə 
heç nə deməyib. Sadəcə söz gəzir ki, Qroznıya gedib.

- Hə, o evdəki qadın da elə deyirdi. Onun Qroznı-
da nə işi var axı?

- Kim bilir? Ancaq onu da deyim ki, yaxşı oğlan 
idi. Bir işi pis idi ki, axır vaxtlar yaman çox içirdi.

- İçirdi? İçməyinə, həmişə içib, amma normasında.
- Yox, son zamanlar nəsə lap çox içməyə başla-

mışdı. İşini də atdı, istixananı da. İndi də ortalıqda 
yoxdur.

- Başa düşdüm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun 
ki, gətirdiniz məni buraya.

Vağzala çatmışdılar. Azər sürücüylə sağollaşıb, 
maşından düşdü. Suyu süzülə-süzülə yavaş addım-
larla taksiçilərə doğru yönəldi. Onlar da onun halını 
uzaqdan anlamışdılar. Ona görə də başına yığışdılar.

- Tapa bilmədim qardaşımı. Yoxmuş bu şəhərdə. 
O boyda yol gəldim ki, dörd il sonra görə bilim, o da 
burada yoxdur. Eh!..
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- Eybi yox, qardaş. Taparsan. Özü harada olsa 
sizə xəbər verər yəqin. Təki salamatlıq olsun.

Azərin bu pərişan halı taksiçilərə də sirayət etdi. 
Bir müddət susdular. Hamı günahkarcasına başını 
aşağı salıb kiminsə dillənməsini gözləməyə başladı. 
Lakin heç kimdən səs çıxmadı. Susqunluq bir müddət 
də davam etdikdən sonra taksi sürücülərindən biri 
bir az aralıda dayanmış əlli yaşlarında bir kişiyə işarə 
edib, “o da Azərbaycandan gəlib, amma rusdur”, - 
deyə Azərə göstərdi. Mətləbə dəxli yox idi, lakin 
gərginliyi az da olsa aradan qaldırdı bu səsləniş.

Dolu bədənli, ortaboylu, üz-gözündən sağlamlıq 
yağan bir adam idi bu rus. Azər həmin rusa işarə 
edən Azərbaycanlı taksiçiyə sual dolu nəzərlə baxa-
raq çiyinlərini çəkdi ki, “hə, nə olsun?” - Taksiçi bir 
an belə gözlətmədən sualın cavabını verdi:

- Rusdur, amma Bakılıdır. Bir neçə ay öncə bura 
köçüblər.

- Köçüblər? Niyə ki? Azərbaycan xoşlarına gəl-
məyib? - Azər təəccübləndi.

- Deyir, guya orada ruslar üçün çətindir. İndi o da 
burada bizim kimi taksi sürür.

- Çətin? Çağırın görüm onu bura. Nəymiş çətin, 
bir öyrənək.
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Taksiçilərdən biri rusa sarı dönüb işarəylə onu 
yanlarına çağırdı. Görünür, Azərbaycanlılarla yaxşı 
münasibətdə olduğu üçün rus taksiçi gülə-gülə on-
lara yaxınlaşdı.

Taksiçilər Azəri göstərib, “bu oğlan Azərbay can-
dan gəlib”, - deyə təqdim etdilər. Rus taksiçi də öz 
növbəsində cavab verdi:

- Xoş gəlib. Vətəndə işlər necədir? Eh, oralar üçün 
biz də darıxdıq artıq.

Azər qayıtdı:
- Darıxdınız? Bəs niyə qoyub gəlmisiniz? Azər-

baycanda nəsə probleminiz olub?
- Nə problem olacaq? Sadəcə qorxub qaçmışıq. 

Ailəmi də alıb oradan çıxmışam.
- Anlamadım. Nədən, kimdən qorxub qaçmışı-

nız? Mümkünsə, izah edin görüm.
- Əşi, 20 yanvar olayları olmadı? Bizə də dedilər 

ki, rusları öldürəcəklər, qaçın, canınızı qurtarın. Biz 
də qaçdıq.

- Kim deyirdi bunu?
- Rus əsgərləri idi. Bütün ruslara xəbərdarlıq edir-

dilər ki, sizi öldürə bilərlər, ona görə də qaçın. Biz də 
tez yığışıb çıxdıq Azərbaycandan.
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- Bəs kiminsə öldürüldüyünü eşitmişdinizmi? 
Yəni tanıdıqlarınız arasında, ruslardan kimisə öldür-
müşdülər Azərbaycanlılar?

- Açığı, belə bir şey eşitməmişəm. Deyilənlərə 
görə, ruslardan öldürülənlər olub, amma onları da 
elə rus əsgərləri öldürüb, Azərbaycanlılar yox. Lakin 
bizə deyirdilər ki, Azərbaycanlılar bütün xristianla-
rı, o cümlədən rusları öldürmək, Bakıdan qovmaq 
istəyir.

- Nağıldır bu! - Azər coşdu. - Heç kimin nə rus-
larla, nə də başqa xristianlarla işi yoxdur. 20 yanvar 
gecəsi elə rus əsgərlərinin şəhid etdiyi Bakılı rus-
lardan başqa heç bir rusun burnu da qanamayıb bu 
günə kimi. Ümumiyyətlə, heç kimin ruslarla heç bir 
işi yoxdur. Bütün ruslar işində-gücündə, sakit həyat 
yaşayır orada. Siz də durmusunuz ki, bizi öldü-
rəcəkdilər-filan.

- Düzünü deyim, biz də buna inanmırdıq. Amma 
qorxduq ki, birdən nəsə olar. Ona görə qaçdıq. Lakin 
Azərbaycandakı dostlarımızla əlaqə saxlayırıq, on-
lar da sizin kimi deyir; orada ruslarla bağlı problem 
yoxdur. Buna sevinirik doğrusu.

- Sevinmək azdır. Götürün ailənizi də qayıdın 
Azər  baycana. Orada sizin eviniz də yerindədir, 
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dost  larınız da. Azərbaycanlıların da sizinlə heç bir 
prob lemi olmayıb, olan da deyil. Siz də bizim kimi 
Azərbaycanlısınız. Rus olanda nə olar? Bizdə yüz-
minlərlə başqa millətlər yaşayır, heç kimin də prob-
lemi yoxdur.

- Görək, mən də düşünürəm ki, yanlış hərəkət et-
mişik. Elə buradakı Azərbaycanlılar da bizimlə çox 
mehriban davranır. Rus olsam da daha çox onlarla 
oturub dururam. Darıxıram oralar üçün. Ailəm də 
darıxır. Gərək geri qayıdaq.

***
Yanlış təbliğat qurbanı olan, adını belə öyrən-

mədiyi Bakılı rusla söhbətdən sonra Azər taksiçilərlə 
məsləhətləşib Kuybışevə dönmək qərarı verdi. Artıq 
axşama doğru olduğundan uzaq məsafəli avtobus-
lar işləmirdi. Yalnız Orenburq-Kuybışev qatarıyla 
getmək olardı. O da səhər saat dörd radələrində ke-
çirdi bu stansiyadan. Deməli, gecəni qalmaq üçün 
yer lazım idi.

Taksiçilər onu evlərinə dəvət etsə də, Azər qonaq 
evində qalacağını dedi. Ona dedilər ki, içəridə - vağ-
zalda gecəni keçirmək üçün ayrıca qonaq otaqları 
var. Orada yatıb dincəlmək olar.
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...Vağzaldakı bu otaqlar yataq üçün nəzərdə tu-
tulmuşdu. Normal otaqlar idi. Azər pulunu ödəyib 
bir yataq yeri aldı. Geniş bir otaq idi. İçəridə ondan 
başqa daha iki nəfər vardı. Onlar artıq yatırdılar. 
Azər də sakitcə otağı gözdən keçirdikdən sonra dı-
şarı çıxıb yüngülvari yemək yedi və geri dönüb ya-
tağına uzandı.

Yol yorğunu olsa da gözünə yuxu getmirdi. Bir 
yandan bu qədər uzaq yoldan gəlib qardaşını tapa 
bilməməsi, digər yandan da Bakıdan qaçmış rusla 
olan söhbət ona rahatlıq vermirdi.

Qardaşını tapmadığı üçün qəhər boğurdu Azəri. 
Tək olsaydı otaqda, bəlkə də hönkürüb ağlayardı; 
dolmuşdu, daşmaq üzrəydi. Amma özünü birtəhər 
tutmağa çalışırdı.

Rusun məsələsi isə onu əməlli-başlı hiddətləndir-
mişdi: “Sən işə bax, deməli, işğalçılar təbliğat apa-
rırmış ki, ruslara qarşı düşmən münasibət var. Ay 
sizi, şərəfsizlər! Haradaydı o düşmən münasibət? 
Bir nəfər rusun burnu qanadımı bu günə kimi? Heç 
Azərbaycanlılar ruslara qarşı nə vaxtsa pis mü-
nasibətdə olublarmı? Hələ Bakıda bu, heç müm kün 
deyil axı! Bu şəhər həmişə özünün beynəl mi ləlçiliyi 
ilə seçilib. Necə ola bilər ki, orada ruslara, başqa 
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millətlərə pis gözlə baxılsın? 20 yanvar olaylarını 
törədən rus ordusu, rus əsgərləridir; amma aradan 
yeddi-səkkiz ay keçib, Azərbaycanda bir nəfər rusa 
kimsə gözün üstdə qaşın var demir. Bu da durub 
mənə nağıl danışır ki, qorxub qaçmışıq”.

Azər bu düşüncələrlə yuxuya getdi.

***
...Üzü Kuybışevə gedən qatar yavaş-yavaş mənzilə 

yaxınlaşırdı. Artıq səhər açılmışdı. Hava işıqlandığı 
üçün Azər ətrafı seyr edərək başını qatmağa çalışır-
dı. Eh...

Qardaşını tapa bilməməsi, bir də Bakılı rusun 
dedikləri hələ də fikrini məşğul edirdi. Bakıya qa-
yıdan kimi iki işi olacaqdı: birincisi qardaşının axta-
rışlarını davam etdirmək; ikincisi isə ruslarla bağlı 
məsələni ictimailəşdirmək. Bu təbliğat dayandırılma-
lıydı. Dayandırılmalıydı ki, Moskvanın, ermənilərin 
Azərbaycanlılar haqqında yaratmaq istədiyi vəhşi, 
qaniçən obrazı darmadağın edilsin.

***
Kuybışev hava limanına çatıb bilet kassasına 

yaxınlaşdı. Bakıya uçuşla maraqlandı. Üç saat sonra 
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uçuş vardı. Di gəl ki, bilet yox idi. Kassada oturan 
rus qızı bütün biletlərin satıldığını deyirdi.

Azər bu cavabdan sonra kassadan aralandı. Düşü-
nürdü ki, qalmağa bir yer tapsın. Amma buna gərək 
qalmadı. Bayaqdan qıraqdan müşahidəçi kəsilən bir 
Azərbaycanlı dərhal ona yaxınlaşdı.

- Qardaş, nə kömək edə bilərəm? Problem varsa, 
de. Azərbaycanlı deyilik?

Azər başını qaldırıb adamın üzünə baxdı. 
Alverçiyə bənzəyirdi. Bir az da heyvərə sifəti vardı. 
O, sakitcə cavab verdi:

- Bilet alacaqdım, qız da deyir, yoxdur. Satılıb bü-
tün biletlər. Gərək indi növbəti uçuşu gözləyim.

- Eh, mən də dedim nə problemmiş. Ə, qardaş, 
belə şeylərə burada problem demirlər. Kömək edə-
rik, narahat olma.

- Kömək? Necə kömək edəcəksiz? Biletlər satılıb 
qurtarıbsa, necə kömək edə bilərsiniz?

- Sən narahat olma. İndi sənə bilet təşkil edərik. 
Əlin cibində olsun.

- Yəni məsələ belə həll edilir? Problem deyil, əlim 
cibimdədir. De görüm, nə etməliyəm?

- Əlli manat. Çox yox, əllicə manat ver, sənə bilet 
təşkil edim.
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- Əlli manat? Otuz manatdır axı biletin qiyməti.
- Otuz manatdırsa, get al da. Ala bilən deyilsən 

axı. Mən sənə bileti əlli manata bu saat təşkil edərəm. 
Min təyyarəyə, uç. Üç saat sonra Bakıdasan. Yoxsa 
buralarda əsir-yesir olacaqsan.

Ağlabatan təklif idi əslində. Onsuz da Azərin 
başqa çarəsi qalmamışdı - ya daha bir gün oturub 
növ bəti uçuşu gözləməli, ya da bu alverçidən iyir-
mi manat bahasına bilet alıb bir neçə saatdan son-
ra Bakıda olmalı idi. İkinci seçənək daha ağlabatan 
görünürdü. Ona görə də “uf” demədən bir əlliliyi 
qarşısındakı adamın ovcuna basdı, biletini alıb çıxışa 
yollandı.

***
Təyyarədə də, bir neçə saatlıq uçuşdan sonra 

Bakıda da Buzulukda gördüyü rusun əhvalatı onu 
rahat buraxmadı ki, buraxmadı. Düşünüb durdu. 
Edə biləcəyi bir şey də yox idi. O uzaqlıqda yolu 
getmişdi ki, qardaşını görsün, amma tam bir təsadüf 
nəticəsində rus təbliğatının qurbanı olmuş bir rusun 
bəlkə də tarixə tanıqlıq edəcək əhvalatını öyrənib 
geri qayıtmışdı Azər. Kim bilir, 20 yanvar faciəsinin 
səbəbkarları, icraçıları daha neçə illər belə təbliğat 
aparıb Azərbaycanı, Azərbaycanlıları gözdən sal-
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mağa davam edəcəkdilər?.. Ona görə də bir an öncə 
Azərbaycan müstəqil olmalıydı. Olmalıydı ki, özü öz 
təbliğatını aparsın, gerçəkləri dünyaya car çəkə bilsin 
ki, onun haqqında çirkin təbliğatlara son qoyulsun. 
Demək, qarşıda çox uzun, çətin bir yol gözləyirdi 
Azər kimi Azərbaycan gənclərini, bütün Azərbaycan 
xalqını...

***
...Həyətdə, evin arxasında qurdalanırdı Azər. Ar-

tıq yay bitmək üzrə idi. Payız yaxınlaşırdı. Bir neçə 
gün sonra - sentyabrın 1-də dərslər başlayacaqdı. Ona 
görə də yır-yığış edir, həyət-bacanı sahmana salırdı 
ki, özü gedəndən sonra anası üçün çətin olmasın. 
Olub-keçənləri xatırlayır, 20 yanvardan üzü Buzuluk 
səfərinə kimi hər bir gününü təkrar-təkrar beynində 
götür-qoy edirdi... Aradan günlər, aylar keçdiyi üçün 
20 yanvar dəhşəti getdikcə tarixləşirdi, xəfifləyirdi... 
lakin içindəki coşqu, Sovet-rus rejiminə qarşı barış-
mazlıq hər keçən gün artırdı. Belə bir ovqatda Ru-
siya səfərindən dərhal sonra kəndə gəlmişdi ki, heç 
olmasa yayın sonunu - tətildən qalan bir neçə günü 
burada keçirsin.

- Azər, ay Azər! Evdəsən?!
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- Evdəyəm! Kimdir? Hə, Sarvan, sənsən? Gəl içəri 
görüm.

- Gəlirəm indi.
Sinif yoldaşı Sarvan taxta qapını açıb həyətə girdi. 

Evin arxasında işləyən Azərin yanına gəldi.
- Neynirsən? Gedək, bəlkə bir dənə də şəklini 

çəkim sənin? Qoy xatirə olsun.
- Şəkil? Yox, yox. İndi işlərim çoxdur. Həftə sonu 

Bakıya qayıtmalıyam, dərslər başlayır. Qoy buradakı 
işlərimi başa çatdırım. Başqa vaxt, yolum düşəndə 
gələrəm.

- Olsun. Necə məsləhətdir. Hara getsən də bil ki, 
bu qardaşın hər zaman sənin qulluğunda hazırdır. 
Əlimizdən gələni, gücümüz çatanı etməyə hazırıq 
həmişə. Bilirəm, 20 yanvarda biz uzaqda olsaq da sən 
çətin günlər yaşamısan; amma əmin ol, biz də sənin 
üçün sənin qədər narahat olmuşduq. Elə başqaları 
üçün də.

- Əminəm, qardaş, əminəm. Hələ indiki zamanda 
buna heç kim şübhə etməz. Təki gələcək günlərimiz 
yaxşı olsun. Keçənə güzəşt deyərlər, irəli baxmaq la-
zımdır, irəli...
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Son söz əvəzi

Bir il sonra - 1991-ci ilin 20 yanvar günündə Azər-
baycan xalqı müstəqillik şəhidlərinin il mərasimini də 
layiqincə qeyd etdi. Bakıda, artıq hər bir Azərbaycanlı 
üçün müqəddəs məkan sayılan Şəhidlər Xiyabanın-
da bir il öncəkindən heç də geri qalmayacaq izdiham 
yaşandı. Tək Bakıdan deyil, ölkənin hər tərəfindən 
insanlar o müqəddəs məkana axışdı həmin gün. 
Üzərindən bir il keçsə də xalq eyni coşqu, eyni həyə-
can, eyni həmrəyliyi nümayiş etdirməyi bacardı. Bu 
isə bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı o faciədən 
sonra sınmayıb, usanmayıb, qorxmayıb.

Həmin ilin martında Azərgil də texnikumda 
təhsillərini başa vurdular.

Kamillə Mehdi elə tələbəykən ixtisasları üzrə 
işlə diklərindən diplomlarını alandan sonra da eyni 
yerdə işə davam etdilər.
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Rabil də ixtisası üzrə işləyirdi. İş problemi yox idi 
onun da.

Nazim isə şələ-küləsini toplayıb Balakənə qayıt-
mışdı. O acılı günlərdə qardaşı Məhəmmədin duru-
mu daha da ağırlaşmış, anası üçün çətin günlər baş-
lamışdı. Ona görə də onun ən doğru seçimi kəndə 
qayıtmaq olmuşdu.

Rəsmiyyə müəllimə isə texnikumdakı işinə da-
vam edirdi. Siyasi fəallığından da bir addım olsun 
geri durmurdu. Eyni həvəs, eyni coşquyla doğru bil-
diyi yolda yürüməkdəydi.

Səmədlə Rövşənsə öz iş-güclərində idi. Onlar 
zatən siyasi proseslərə çox da maraqlı deyildilər. 
Hər çənd heç vaxt yaxalarını kənara çəkmirdilərsə də.

Ramazanla İzzət isə Xudat olaylarından sonra bü-
tün varlıqlarıyla siyasət aləminə atılmalı oldu. Onsuz 
da siyasətin içindəydilər. Sadəcə 20 yanvar onların 
məsuliyyətini bir qədər də artırmışdı...

Sarvan fotoqraflığa necə könül vermişdisə, eləcə 
də davam edirdi.

Azərsə bir neçə ay da Bakı məişət maşınları təc-
rübə zavodundakı işinə davam etdikdən sonra, 
birdəfəlik kəndə qayıtmaq qərarına gəlmişdi. İndi o, 
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Dədəliyə qayıdıb daha sakit həyata davam edəcəkdi. 
Bacaracaqdımı? Bunu zaman göstərəcəkdi.

Qırmızı imperiya başkəndi Moskvaya, onun 
başbilənlərinə nifrətsə hər keçən gün artırdı. Artıq 
hər kəs Azərbaycanın müstəqilliyini bir gerçək kimi 
qəbul etməyə başlamışdı. Elə Moskvanın özü də bö-
yük çöküşün çox yaxında olduğunu duymağa başla-
mışdı.

Sovetlər çökəcəkdi o il. Dünya yeni bir düzənə 
qədəm qoyacaqdı. Yeni dünyada bir də müstəqil 
Azərbaycan dövləti olacaqdı. Yanında da Türkiyəylə 
bərabər daha dörd bağımsız türk dövləti: Qazaxıs-
tan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan. Bir il 
öncə xəyal kimi idi. İndi isə gerçək olurdu.

Bütün bunlar sonra baş verəcəkdi. Bir də Qara-
bağda qanlı savaşlar vardı irəlidə...
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Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar Jur-
nalisti Azər Hacıqulu 
oğlu Həsrət 3 avqust 
1968-ci ildə Xaçmazın 
Dədəli kəndində doğu-
lub. 1991-ci ildə Bakı 
Baza Energetika Texni-
kumunu, 1997-ci ildə 
Bakı Dövlət Universi-
tetini bitirib. 1999-cu ildə Kanadada İnsan Haqla-
rı Məktəbini bitirib. Mərkəzi qərargahı Vyanada 
yerləşən Uluslararası Mətbuat İnstitutunun üzvü-
dür, bu qurumun Azərbaycan Milli Komitəsinin qu-
rucusu və ilk başçısı olub. Jurnalistlərin Həmkarlar 
İttifaqının qurucusu və başqanı olmuş A.Həsrət, 
Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının da qu-
rucularından biri və ilk baş katibi olub. Habelə, 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının qurucularından və 
İdarə Heyətinin ilk üzvlərindən biri olub. Hazırda da 
onlayn media təmsilçisi olaraq MŞ İdarə Heyətinin 
üzvü kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan jurnalistika-
sını aparıcı uluslararası jurnalist təşkilatları - Ulusla-
rarası Jurnalistlər Federasiyası (Brüssel), Uluslararası 
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Mətbuat İnstitutu, Uluslararası Xəbər Təhlükəsizliyi 
İnstitutu və Uluslararası İfadə Azadlığı Mübadiləsi 
(Kanada) şəbəkəsində təmsil edən ilk Azərbaycanlı 
olub. 2001-ci ildə sonuncunun idarəetmə orqanı olan 
Şurasına üzv seçilməklə həm də beynəlxalq jurna-
list qurumlarının rəhbərliyində təmsil olunan ilk 
Azərbaycanlı jurnalistdir. 2003-cü ildə qurduğu Orta 
Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin 
başçısıdır. 2012-ci ildə dərc edilmiş “Bir əsgərin ya-
şantıları” adlı memuar-romanın müəllifidir. 

Evlidir, iki uşağı var.
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