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“Əli və Nino” romanı ilk dəfə Vyananın “Tall” nəşriy yatında 
alman dilində nəsr olunur; lakin o qədər də dikkəti cəlb 

etməyərək bir müddət unudulur. Sonralar Amerikada, Türkiyada və 
digər ölkələrdə tərcümə olaraq çap olunur. Bu kitab ədəbiyyatımızın 
ən məşhur və qalmaqallı əsərlərindən biridir. Dünyanın 33 dilinə 
tərcümə olunub və 66 ölkədə nəşr edilib. “Əli və Nino” romanı 
artıq udi dilinə də tərcümə edildi. Əksər avropa ölkələrində ƏSRIN 
ROMANI kimi dəyərləndirilib. Əsərdəki hadisələr Rusiya inqilabi, 
müstəqil və demokratik Azərbaycanın qurulması və Qızıl Ordunun 
Bakını işğal etdiyi dövrləri əhatə edir. Hadisələrin cərəyan etdiyi əsas 
məkan isə “tərəqqi etmiş” Qərb və “qeridə qalmış” Şərgin qovuşduğu 
Bakıdır.

Tarixi təlatümlü hadisələrin fonunda Müsəlman Əli və Xristian 
Ninonun məhəbbət hekayəsi heç bir oxucunu lageyd qoymayacaq. 
“Cəlb edici və gözəl tarixdir... Canlı baxış, mədəniyyətlərin toqquşması 
və ölməz məhəbbət”. Bu əsərin Azərbaycan dilinə populyar olan iki 
tərcüməsi var : Vəzirov qardaşlarının (türkcədən) və Mirzə Xəzərin 
(almancadan). Bir-birinə könül bağlayan iki gəncin qovuşmaq üçün 
heç bir məhdudiyyətə boyun əymədiklərini göstərən möhtəşəm 
romantik kitablardan biridir. Kimsə həddindən çox sevdiyinizi və 
dəyər verdiyinizi düşünürsünüzsə bu kitabı oxuduqdan sonra bu 
barədə birdə düşünməli olacaqsınız.

Robert Mobili
BDU böyük elmi işçisi,

Alban-Udi xristian dini icmasının sədri 
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“Əli qʹa Nino” romanen Avropʹin śamkʹalxoy tərəfəxun 
kala qʹiymətxone haqʹi.

Romana śampitʹay əsəs sʹi – Məhəmməd Əsəd-bəye . Şo 1905-
ci usena təngələ sa ailina nanaxune bake. Şotʹay bava – İbrahim 
Arslan Səmərkəndaxune. İz nana usum pʹurene, şotʹaynakʹal içu 
nemeśi çuğone kalabe. Əsəd bəy qosʹsʹe yəştʹə bakatʹan məcburbaki 
iz bavaxun saal nemeś çuğoxun həmişəluğ Germaninane taysa.

Metər suale cʹeysa: pʹoy “Kʹurban Səid” sʹi kʹə upsuna?!
“Kʹurban Səid” – ko nemeśi baronessa Elfrid fon Bodmersxofi 

ləğəb sʹine. Şotʹin Əsəd bəyəxun irəzi baki ke sʹiyen girkə fasistxoy 
śenzurinaxun qʹorişebe.

Faşistxoy śenzurina ferestʹeynakʹ M. Əsəd bəyen qʹa baronessan 
metʹar sa əştʹun biqʹsa: girke çˇoyel “Kʹurban Səid” śameśiyal bakayin, 
girkə qaykʹatʹan, kʹalkʹalen əsil śampitʹay şikiləne aksa – M. Əsəd bəy 
çurpene pʹapʹurusʹ iz kiyel. Süftʹin girken romani hake formina 1937-
ci usena nemeśi muzin cʹeri kʹinə akʹesestʹa.

Ke barada namakʹxoy boşe śam saal tʹe döörə baki śamkʹalxoy 
śamur, avropʹin saal amerikʹin kʹazetʹxoy boşe śameçe. Kotʹoğo 
avabakalatʹun tʹe amdarxon, matʹoğon ki, “Əli qʹa Nino” romana 
içoğoy kʹinə akʹestʹun çureğalxon. Ama me romana śampiyo XX 
əsrastʹa Azərbaycani śamkʹal – Məhəmməd Əsəd bəye.

Robert Mobili
BDU kala elmi əlpʹal,

Alban-Udi xristian dini icmin kalo
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1 Bul

– Güney, qʹuzey saal běğ batkʹala Avropʹin hərrəmina 
dənize. Güney Buzla okʹean, Araluğ dəniz saal 

Atlantʹikʹ okʹean tʹe kʹontʹinentʹi əsəs zaxmanxone. Běğ ceğalaç 
bakala Avropʹin zaxman Urusetʹi impʹerin oç̌alaxune cʹovaksa. 
Şo Ural buruğoxune śiysa, Kʹaspʹi dənizə pʹə̌ galane cöybsa, oşa 
Zakʹavkʹazinaxune cʹovaksa. Memiya hələ elmen iz axırınci əyitə tene 
pe. Sa hema alimxon Kʹavkʹazi buruğoy qʹuzey tərəfəl Avropʹatʹun 
hesabbsa, tʹe suntʹoğon isə hesabtʹunbsa ki, tʹe oç̌alxo Avropʹa tene, 
əsəs memiya yəşəyinşala camaati mədəniyətə běğatʹan. Bezi balox! 
Və̌xun asulune, beşi şəhərə inkşafbi Avropʹina hesabbaltʹun nəəl ki, 
qoş mandi Asina.

Pʹrofessoren, urusi gimnazin məlimxoynakʹ ěběśi qʹızılen 
mundira lapi, irəzi axšumepi.

Bəkün urusi impʹeratʹori humanitʹar gimnazin xibimci sinifi qʹırx 
əyel haqʹeśi mantʹundi elmi bə̌ğə̌loyluği qʹa beşi ə̌mna bel bakala yükə 
görə.

Samal vaxt yan bütüm şipʹ çuryanpi. Yan – otuz musulman, bipʹ 
armi, pʹə̌ pʹolyakʹ, xib sekʹtʹant, sa urus. Tʹe vədə axırınci pʹartʹaxun 
Məhəmməd Heydəren iz kulane alabi.

– Bağıxlayinşanan, pʹrofessor, ama yan Asina manstʹunyan 
çuresa.

Sinif ǰıkʹeśi. Məhəmməd Heydər pʹə̌mci usene ki xibimci sinifane 
arstʹa, hələ ki, Bəkü Asiyane hesabbaksa, akʹesa ki, ko kʹalastʹa 
xibimci usenal běš tene tağal, şotʹo görə ki, Urusi impʹerina bakala 
asiyin ölköğo nazirliyen əmire tade ki, tʹe gane kʹalkʹala əyloğon hatʹe 
sinifə heqʹədər çureğaytʹun kʹalpʹes batʹunkon.

Pʹrofessor Saninen iz kʹodoğo šarpsun fikirəne taśi.
– Ketəre! Akʹesa, və̌n, Məhəmməd Heydər, çurnansa Asina 

manstʹun? Sa miya ekinan. Efi fikirə pʹes banankon?
Məhəmməd Heydər cʹapʹ-čʹočʹa baki çurepi, sa dənə əyit pes 

tene baki. İz ǰomo ə̌m, kʹodoğ bari, iz pulmoğo śıxə̌mpi çurpeney. 
Musulman nu bakala əyloğon həztʹun haqʹsay. Me vəziyətəxun cʹeysun 
lazımey, zu bezi kula alabi pizu ki, zuval Asina manstʹunez çuresa.

– Əli xan Şirvanşir! Və̌nal? De şaatʹ, miya cʹeki!
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Pʹrofessor Saninen iz ǰomo curpi, içu Kʹaspʹi dənizi tʹǒğǒl eçeri 
ğina lənətləyinşebi, oşa qǒqʹpʹi, umuden pine:

– Və̌n efi fikirə düz pes banankon?
– Hoo. Zu Asina za gele şaatʹez hisbsa.
– Ketəre. Və̌n he vaxtʹesa əsil ə̌qna asin ölkinə bakenan, ukʹen 

İrana?
– Hoo. Esen yəynul.
– Şaatʹ! Ketəresa, tʹetiya və̌n avropʹin mədəniyəti kala əşurxoxun, 

məsələ maşin akʹenan?
– Hoo, lap kalatʹu. Otuz tanluğ, banekon samalal gele. Şorox 

şəhəri boş tetʹun əşbsay, ama sa şəhərəxun tʹe soğo şəhərətʹun taysay.
– Və̌n avtʹobusaxunnan exlətbsa, şotʹoğo dəmir yaqʹe nu 

pʹoyesunentʹun əşpʹestʹa. Moval – qoş manstʹuni əlaməte. Arśanan, 
Şirvanşir!

Həysə musulmani mǔqluği vədəne baki. Zu bezi gala arstʹa 
tağatʹan axšumkʹa cʹovakestʹundi.

Pʹrofessor Sanin běğsun manedi. Şotʹay əş iz şagirdxo əsil 
avropʹalu kʹinə tərbiyə tastʹuney.

– Efi aranexun Berlina şuva bake? – şotʹin xavare haqʹi.
Tʹe ği pʹrofessoreynakʹ pis ğimxoy soğoney, sektʹant Maykʹov 

iz kula alabi pine ki, misʹikʹ hamaqʹun Berlina bakene, ama həysə, 
vagzali eğarixaxun, metroyi ostʹaar səsəxun saal iz nanan şotʹaynakʹ 
həzirbi yeqʹla šumaxun qʹerəz iz eyex hikʹkʹal tene.

Beşi, otuz musulmani köfel gelene laftʹi şotʹay exlət. Seid 
Mustʹafan icaza haqʹi cʹöşe cʹeri, sotʹo görə ki, şotʹay ükʹe əreśi bǒqʹe 
yeqʹe sʹiya ibaki. Metərluğen, Bəkü bakala gane exlət çarekʹi.

Zəng duğeśi. Pʹrofessor Sanin bə̌ğə̌loy nəfəs haqʹi sinifəxun cʹere, 
yanal, qʹırx tan iz bačʹanexun tʹistʹun cʹeryan. Mo kala tənəfüsey, hər 
suntʹin iz çureğala xib əçinəxun cʹəkʹpʹes banekoy: məəlne tʹitʹeri tʹe 
soğo gimnazin əyloğoxun davabsun, sotʹaynakʹ ki, şotʹoğoy mundiri 
loxol qʹızıli ülməy, qʹızıli kʹokʹardano, beşi isə ülməyxo saal kʹokʹardox 
gümüşiney; nəəl ostʹaar sun-sunaxun azərbaycani muzin əyitpsun, 
sotʹaynakʹ ki, urusxon ke muza tetʹun qʹamişaksay, gimnazina dərse 
vədine azərbaycani muzin əyitpsuna icaza tenoy; axırda ç̌oba-ç̌o ǐvel 
kraliça Tʹamara sʹiyen bakala xuyərmoğoy gimnazina tayes bayankoy. 
Zu xibimcinaz cʹəkʹpʹi.

Gimnazin xuyərmux göyin dərgələ, masʹi döşlülə baxçina 
taratʹunney. Şotʹoğoy tʹǒğǒl bezi xalay xuyər Ayşəl buney. Şo, dünyəni 
ən gözəl xuyərmoğoy soğo, Nino Kʹipʹianin kula biqʹi taranney. Za 
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akʹi Ayşən iz kulane alabi. Zu şotʹoğoy tʹǒğǒl taśi geografin dərse boş 
baki exlətə şotʹoğoynakʹ exlətezbi.

– Əli xan, hun düz ten nex, – iz ǰomo cʹurpi dünyənin ən gözəl 
xuyəren pine. – Buxačuğo şükür ki, yan Avropʹinayan yəşəyinşbsa. 
Yan Asina bakiyaniy zu çadrinen butʹbakalzuy, hunal sal sa vədine 
bezi ç̌oya ten akʹaliy.

Zu bezi sərfə qʹamişezbaki. Bəkü şəhər qʹərərsuz biqʹesuna görə 
dünyənin ən gözəl pulmoğo akʹes basksay.

Dilxorbaki, tʹe soğo dərsurxo tez taśi, buresqi küçəmoğo tarapsa, 
buşurxoz tamaşabi, oşa dənizi tʹǒğǒlez çurpi, Avropʹina, Asina saal 
Nino Kʹipʹianin gözəl pulmoğo eyex badi fikirəz taśi.

Bürdən bezi běš yara baftʹi sa pay girbale cʹeri. Zu şotʹay 
běš təngəz bosi. Şotʹin bezi kula biqʹi muçpsune çureśi. Qʹǐbi bezi 
kula qoşezbi. Oşa pešman baki pʹə̌ saad şotʹo qə̌vězśi, sotʹaynakʹ 
ki, sotʹo bezi kula muçpsuna barkʹalzuy. Zaynakʹ tʹetəre hari ki, 
iz köfelez laftʹe, ke fikirenal za narahatebi. Ama sotʹo qə̌věsʹi tez 
bə̌ğə̌bi.

Şotʹoxun oşa qo usen cʹovaneki.
Me usenxoy arane gele əşurxone cʹovaki. Beşi gimnazina təzə 

direkʹtʹore hari, sotʹay gele çureğala şey əyloğoy paltaraxun biqʹi 
ǰıkʹsuney. Gimnazistxo tʹapsun qʹadağaney.

Me qo useni boş şəriyət məlimen yax qʹandrişebi ki, Buxačuğon 
yax gele çuresunen me dünyəne musulmanyan hare. Beşi sinifə pʹə̌ 
armi saal sa uruse hari. Ama pʹə̌ musulman gimnazinaxun cʹertʹun, 
sotʹoğoxun soğo ǔqesʹsʹe yəştʹə laškʹoye baki, pʹə̌mcitʹu isə ǰoğula 
melayinşi bestʹunbi.

Zu isə, Əli xan Şirvarşir, xib kərə Dağıstʹanaz taśi, pʹə̌ kərə – 
Tiflisə, sa kərə Kʹislovodskʹa, sa kərə İrana bakala bezi əmin kʹoyaz 
qʹonağ baki.

Male mandi pʹə̌mci usen sinifə mandaz gerundiyuma 
gerundivumaxun nu cʹəkpsuna görə. Bezi bava tʹe vədə mecitʹə taśi 
mollaxune exlətʹpʹi, şotʹinal latın muza görə hay-küy mənasuze 
hesabbi. Bavan iz türk, urusi, irani ordenxo lavkʹi gimnazin direktʹori 
tʹǒğǒl hari, gimnazina lazımlu şeye tadi. Şotʹoxun oşa hikʹkʹalsuz 
sinifəxun sinifəz cʹovaki.

Me usenxo gimnazin barin loxol təzə elantʹun surukʹpʹi, elani 
boş śameśene ki, gimnazina tapançala eysun qʹadağane.

Me qo useni boş şəhəre telefontʹun zapi, pʹə̌ təzə kʹinotʹeatre 
qayeśi, Nino Kʹipʹiani isə tʹevərin kʹinə ən gözəl xuyərmoğoy soğoney.
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Sa hema vədə oşa hər şey çarkʹalaney: imtahanxoynakʹ sa şamatʹe 
mandey, bezi otağa arśi fikirezbsay ki, Kʹaspʹin tʹǒğǒl yəşəyinşi latıni 
muza zombaksun axmağluğe.

Beşi pʹə̌ etʹajla kʹoya ən şaatʹ otağ beziney. Bariğoy loxol Buxarin, 
İsfagani saal Kʹeşandani gözəl xalçoox surukʹey.Gele gözəl nəzik 
naxışxon xalçin loxol baxça saal göl, çölmux saal çəyləğxo, ə̌lditʹin 
çureśi kʹinəney. Me əşurxo nu qʹamişakala amdaren tʹetər vacib şey 
miya atenekʹal, ama qʹamişakaltʹaynakʹ – morox gözəl təsirxone.

Mayanesa ə̌xil beyvən ganxo köçəri əsiləxun bakala çupuxxon 
vardla otʹun qə̌věsa, kotʹo həzirbsuni sir nəsiləxun nəsiləne cʹovaksa. 
Me naxışxo bex pʹapʹesbseynakʹ ə̌ldaleynakʹ visʹ usen vaxtʹe lazım. 
Metərluğen, xalçin loxol ǒxə̌lbsuni saal qʹoççağxoy buşurubsuna 
akʹestʹala naxışxone baksa, tam simvolen saal işarox, sa börine 
Firdosin şeyir nəəl Saadi müdrik əyitmux.

Xalçoox geleney, otağal kotʹo görə bayinqʹe akʹesay. Xalçoğoxun 
başqʹal bezi otağa oqʹoloy divan, lakʹlayinşi misʹikʹ istʹol, gele cügi 
berurxo, motʹoğoy qʹate gele lazımsuz girkürxonoy, avropʹa elmi 
girkürxo – ximiya, latın, fizikʹa, tʹrigonometriya – varvarxon içoğoy 
qʹammazluğa cʹapbseynakʹ bakala girkürxo.

Girkə butʹkʹi otağaxun cʹeriz. Qʹacʹ seyvanen taśi üğülez laśi, 
tʹetʹiyin bezi turin oqʹa bakala dünyənəz akʹi: İçəri şəhəri möhkʹəm 
bariğo, śareśi sarayi ǰeyurxoy loxol ərəbi muzin śamurxo, qʹacʹ 
küçəmoğon tağala buşurxo. Tʹağaycəl yekə Kʹız qʹalano. Şotʹay beş 
tʹuristxonoy. Kʹız qʹalinaxun samal tʹağay Kʹaspʹi dənizey. Dənizi 
börinen dərgəney – qʹayaney, qʹum saal śaśuruxey – mo təbiəti nu 
akʹeśi gözəlluğey.

Üğül boxoy arezśi. Za lazım tene qʹezər şəhərmux, qʹeytʹay 
üğürxo, qʹertʹay hava. Zu çurezsay me dənizə, dərgənə saal damna 
şəhərə. Miya neft qə̌věsa eğala amdarxon varlayinşaki me dərgənə nu 
çureśi qaybaki tatʹunsay.

Nökəren çəye eçeri. Zu üğül arśi çəy üğsun imtahanxoxunez 
fikirbsay. İmtahanxoxun əyitsuz cʹovakoz. Botʹalbakayiz imtahanaxun 
– dünyə tene śareğal. Tʹe vədə beşi bakala gane ayizluğon ukʹaltʹuniy 
ki, zu kʹala gelez çuresay, kotʹo görəl gimnazinaxun cöybaksun tez 
çuresay.

Həgigiyal dirxorezbaksay ki, gimnazina bezi kʹal çareksay. 
Gümüşi ülməyla, pʹagonla saal kʹokʹardla beşi gözəl formanoy. Me 
paltari boş za narahatez hisbsay. Zu me paltara gele boxoy tez lakʹaliy 
– tək sa xaş. Oşa Moskʹvina kʹalpsa tağoz, Lazareviç sʹiyen bakala 
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İnstʹitʹutʹa. Ke qʹərərə zucaz hare. Zu urusxoxun gele şaatʹ kʹalkʹoz, 
sotʹaynakʹ ki, şotʹoğon zombakaltʹoğo zu əyel hamaqʹun avazuy. 
Lazarev İnstʹitʹutʹi tələboğoy ən gözəl mundiroy: qʹızıli varatʹnikʹla 
čʹočʹa pʹencək, qʹızıli xena çəpʹeśi nəzik xançal, cügi əlcəyxo, 
manu ki, şamati axırastʹa lapes banekoy. Tələboğon formina mütlək 
lakʹalatʹun, tene urusxo şotʹoğo hörmət tetʹunbal, zuval urusi hörmətə 
nu qʹazayinşayiz Nino za işqʹara tene eğal. Ama zu Ninoyaxun laškʹoy 
bakiz buqʹon, şo kıštʹon balkayin. Gürci xuyərmux dünyəne ən 
gözəltʹun. Zu avazuy kʹə boz, şo za nu eğayin. Zaxun sa hema qʹoçağ 
extʹi taśi Ninoya ěkě baç̌ane arśevkʹi taşoz İrana. Tʹe vədə Nino irəzi 
bakale, şotʹaynak ki, içeynakʹ qʹerəz yaqʹ tene bakala.

Hoo, me beşi bəkün kʹojin belxun běğatʹan, yəşəyinşbsun hasand 
saal gözəle akʹesay.

Beşi nökər Kərimen za tʹukʹedi.
– Vaxtʹe!
Hayizzeri bez ganuxun. Tağala vaxtʹey. Nargini tərəfəxun gəmi 

akʹesay. Kıštʹon tʹelegrafistʹen tʹelegrame eçeri ki, me gəminen bezi 
əmine eysa izi xib çuğoxun saal nökərxoxun. Kotʹoğoy běš cʹeğalazu. 
Zu tʹistʹun piləkəni muxurxoxun śiri, fayetʹona arśi pʹortʹaz taśi.

Bezi əmi çalxeśi amdarey. Nəsrəddin şaxen şotʹo “Assad-ad 
Dovlya” – impʹerin Pələng sʹine tade, tʹe ğinaxun şotʹo ketərtʹun kʹaley. 
Bezi əmin xib çuuxoy, gele nökərxo, Tʹegerana saray, Mazandarana 
gele oç̌alxo.

Bəkünə iz xibimci çuux Zeynaba görəne eysay. Sotʹay muğesʹsʹe 
yəşoy, əminen şotʹo tʹe suntʹoğoxun gelene çuresay. Ama Zeynab 
ərəmikʹey, əminen ama əyela şotʹoxune çuresay. Şotʹin Zeynaba 
Xamadanal taşereney. Tʹetʹiya beyvan gala čʹočʹa ǰenaxun düzbi Şiroy, 
manu ki, Şire běğsunen çupuxxo qʹolaytʹun baksay. Şir düzbestʹi 
padçağxoy sʹi gele vaxtʹaxun eyexun cʹerene. Gele əsirxone ki, 
çupuxxo heykəli tʹǒğǒltʹun eysay, hari Şire kala ç̌oya muçtʹunney, oşa 
nana baksuna umud baki yaqʹtʹun beğsay. Ama Şirenal Zenaba tene 
köməybi. Tene köməybi afırınen, nə kərbalayi dərvişxon, nə məşxədi 
müdrikxon, nəəl tʹegerani qʹoja çupuxxon.

Kotʹo görəl əminen Zeynaba Bəkünəne eçeri ki, miya bakala 
doxtʹurxon köməybale, manu ki, azina bakala müdrikxo zəyiftʹuniy. 
Gorox əmi! Şotʹin məcburbaki iz tʹe pʹə̌ qʹoja, lazımsuz çupuxxoval 
eneçeri. Ədətə görə “hun sa, pʹə̌, xib nəəl bipʹ çuux haqʹes bankon” 
şotʹoğo bütümə sa běğalanu.

“Sa běğalanu” – şotʹo görəl çupuxxo bütümə Bəkünə eçerene.
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Ədətə görə şotʹoğoxun bezi əyitkʹala extʹiyər tenoy.
Çupuxxoy mandala ga bonin otağxoney. Tərbiyəlu amdaren 

qʹertʹay çupuxxoxun tene exlətpsa, hikʹkʹal tene xavar haqʹsa, 
diristtʹuğal tene yaqʹabon. Çupuxxo işqʹarxoy xojinatʹun yəsəyinşbsa. 
İsqʹarxonal kʹe xojiluğa içoğo şaatʹtʹun hisbsa. Zu hesabezbsa ki, ko 
düz saal haqʹullu sa əşe. Beşi tərəf nextʹun: “Çuğoy haqʹıl kʹokʹosʹi pope 
hamane”. Haqʹıl bel nu bakalatʹoğoy bačʹanexun běğan, şotʹaynakʹ ki, 
şotʹoğoyal, içoğoy išatʹoğoy belal pis əşuruxe eğon. Bezi fikiren ko 
gele şaatʹe.

Misʹikʹ gəmi hari pʹanepʹi. Popla, zorba gəmiçiğon kʹasʹkʹala 
boxotʹundi. Hariyirox usum burtʹunqi śiysa, urusxo, armiyox, əbraniyox 
– şorox tʹetʹər kaptʹunney oç̌ala pʹapseynakʹ, unkʹoy qʹǐtʹunbsay gəmin 
boş sa dəyğa avuz mandatʹun. Əmi hələ aktenesay. Şo kapkʹala amdar 
teney. “Kapsun – şeytani əməle” – həmişə nexey. Şotʹaynakʹal goğan 
impʹerin Şir akʹeśi gəminəxun axırda śiri amdaraxun oşa.

Əmin loxol boxoy pʹencəkʹoy, iz bel mə̌yin papaqʹoy, boç̌u 
saqʹqʹal qʹa iz muxurxoval imam Hüseyna bul kʹosʹbsuna görə 
xinəne duğe, tʹe imamen hazar usen běš věluğeynakʹ iz pʹiyane śipe. 
Əmin, dünyəne běğala xuri pulmux mandakʹe akʹesay. İz bačʹanexun 
tağala xib tane ç̌o belxun turel śirikʹ çadrinen butʹey – iz çupuxey. 
Oşa eğalorox evnuxxoney – samciyo alimi sufaten, pʹə̌mciyi goğan, 
derevala oşqʹardalo. Xibimciyo misʹikʹ boyen, ama içu gele kalane 
taştʹay, şotʹaynakʹ ki, əminə qʹorişbsun içeynakʹ kʹala sa əşe akʹesay.

Əmi yavaş-yavaş śire oqa. Zu qʹujbi muçespi şotʹo, ama camaati 
boş ketər nu bes baskoy. İz çupuxxoy loxol sal bětezği. Yan fayetʹona 
aryanśi, çupux saal nökərxo beşi bačʹanexun eğala butʹ fayetʹonatʹun 
arśi. Beşi taysun tʹe qʹədər şaatʹey ki, fayentʹonçina pizu ki, yax 
bulvarenqʹan taşeri: barta dirist şəhəren akʹeqʹan, bez əmi heqʹədər 
varlune.

Ninoyaz akʹi, bulvara çurpeney, axšumkʹa bez loxole běğsay.
Əminen iz saqʹqʹala sığallayinşi xavare haqʹi:
– Şəhəre kʹə təzə xavarxova bu?
Zu şaatʹez avay bezi əşlə. Təzə xavarxo exlətpʹatʹan gərəy misʹikʹ 

xavarxoxun burqan, oşa yavaş-yavaş əsəs xavarxo cʹovakan.
– Tʹetər hikʹkʹal teno, – zu pizu. – Cʹovaki şamatʹ Dadaş bəyen 

Axundzadəne bespʹe, şotʹay çuğo muğ usen běš başqʹi, isəl şəhərene 
akʹeśe. İsəl polisen şotʹo qə̌vesa, ama bə̌ğə̌bala tene, şəhəre bütümtʹin 
avatʹun ki, şo Mərdəkənəne cʹapʹpʹaksa. Haqʹullu amdarxon nextʹun 
ki, Dadaş bəyen düz əşe biqʹe.
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– Əminen sal xavare haqʹi:
– Ene kʹə xavaro?
– Urusxon Bibi-Heybata gele nefttʹun bə̌ğə̌be. Nobelen şəhəre 

nemeśi kala maşine eçere. Nextʹun, şotʹin dənizi sa tʹǒğə buybi neft 
qə̌veğale.

Əmi haqʹeśi manedi.
– Ay Buxačux, ay Buxačux, pi ene əyit tene bə̌ğə̌bi.
Kʹoya hər şey iz galane, Buxačuğoy köməyenal zu eğala şamatʹ 

kala çarezksa.
Haketər bütüm yaqʹ exlətezbi, əminenal za şip ǔmǔxe laxi. Kʹoya 

pʹapʹi vədine oqʹa běğsun pizu:
– Şəhəre Urusetʹaxun sa çalxeśi doxtʹure hare. Nextʹun, şo gele 

şaatʹ doxtʹure. Amdari ç̌oye běği şotʹay cʹovaki, həysətʹin saal oşin 
yəşəyinşaxun exlətebsa.

Me exləten əminə sal təsir tenebi. Şotʹin doxtʹuri sʹiyane xavar 
haqʹi, qʹamişezbaki ki, me exlətxo əmin xoşele hari.

Metər əşurxo “amdaren içu şaatʹ taştʹun saal tərbiyəlu baksune” 
nextʹun.

2 Bul

Yan xib tan, bava, əmi saal zu, beşi kʹojin bel aryanśi. Eğarix 
havanoy. Kʹojin bel cügü, śampi kʹarabaği xalçoxoy, tʹe 

xalçoğoy loxol beşi turmoğo girbi arśeyaniy.
Beşi běš sulfin loxol běğ batʹkʹala ölköğoy mučʹa ukunxonoy – 

ucʹla kətə, qʹaribi meyvə, kəbab, kʹokʹośi döşəmələ kişmişlə xupʹ.
Hər dəfə bavay qʹa əmin uksuni yönə běğatʹan, bezi xoşel 

eysun tamaşazbsay. Tərs kula galdinut hatʹe kiin kʹəşəmoğon šume 
kʹotʹora çutʹunksay. Hatʹe kʹotʹorenal sa tikə yeqʹtʹun exstʹay, šumen 
yeqʹa bə̌cʹürpi içoğoy jomotʹun laxsay. Oşa əminen yavaşcʹə iz xib 
kʹəşinə cʹəyinəx , mucʹa adeğala xupʹe boş badi sa xeylək birinsʹə 
iz kʹəşəmoğoy qʹate extʹi yeqʹe bačʹanexun iz jomo lanexsay, tʹetəre 
uksay ki, sa dənə birinsʹ oqʹa tene bistʹay.

Buxačuğo elasezne, urusxon amsʹi galatʹun forssa, çəngəlen qʹa 
menen uksuna bacarbsuna. Kotʹo bitotʹin sa xaşen zomebakon. Zuval 
şaatʹ bacarezbsa menen qʹa çəngəlen, avropʹin istʹolin bačʹane hetər 
arstʹuna şaatʹ avazu. Ama bezi me muğesʹsʹe yəşəstʹa tez baki zombakes 
uksuna bezi bava qʹa əminen ukala kʹinə. İçoğoy xib kʹəşinen şotʹoğon 
běğ batʹkʹali ölköğoy bitov ukunxo ukes batʹunksay.
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Ninoyen beşi bütüm uksuni yönurxo qoş mandine hesabbsay. 
Kʹipʹiyaniğoy kʹoya avropʹalu kʹinətʹun uksay, istʹoli bačʹane arśi. Yan 
isə istʹoli bačʹane aryanstʹay, beşi qʹonağxo urusxo bakaytʹun. Nino 
gijebaksay iz fikire eçatʹan, hetərez arśi xalçin loxol kulmoğonal 
uzksa. Tʹe vədine kotʹin izi eyexun cʹeveksa ki, iz bavan samci kərə 
qʹa yəştʹə iz kiyel çəngəle extʹe.

Kəyi çaryankʹi. Beşi kulmoğo osʹyankʹi, oşa əminen afırınane 
kʹalpi. Nökərxon qʹavurxo mandi ukunxoxun sagala girtʹunbi, misʹikʹ 
əyəqʹxoy boş çəytʹun eçeri. Oşa həmişəni kʹinə, yöni ukunaxun oşa, 
əminen bureqi tʹeyin meyin exlətʹbsa. Bavan gele tene exlətʹbsay, zu 
isə, bezi şotʹoğoy exlətə gərbakala extʹiyər tenoy. Ko beşi ədətxone. 
Saycə əminene əyitey, geloo Nəsrəddin şaxe döörəxun, şotʹay saraya 
əminen kala əşuruxe biqʹe hələl bezi nu qʹamişakala.

– Otuz usen şahinşaxe hörmətəz qʹazayinşe. Xib kərə içuxun 
xaricəz taśe, tʹetʹiya kafurxoy dünyənəz zombaki. Yan impʹeratʹorxoy, 
padçağxoy sarayxoyan taśi, ən gele çalxeśi kıštʹonxoxunyan 
exlətʹpʹi. Maraxlune şotʹoğoy yəşəyinş – ən maraxluval şone ki, 
içoğoy çupuxxo, padçağiyal, impʹeratʹoriyal, sarayxo çupʹlağ kʹinəkʹ 
taratʹunney, şukʹkʹalenal kotʹo fikir tene tastʹay. Akʹesa kıštʹonxo 
işqʹar tetʹun nəəl ki, qʹerəz şeyo. Ama amsʹi əşurxoynakʹal içoğoxun 
cʹetʹunsa. Sa kərə şahinşaxa sa padçağen qʹonağe kʹale. İz tʹǒğǒl 
kʹraliçane arstʹa. Şahinşaxe tʹalikʹi boş sa yöni tikə kʹokʹosʹi yeqʹoy. 
Şotʹin iz xib kʹəşinen tʹe tikinə extʹi kʹraliçay tʹalikʹəne laxsa. Şotʹay 
irəng tʹinestʹa, qʹıbi, suspʹakala ganuxun çareksa.

Oşa avayanbaki ki, sarayin amdarxo saal pʹrinśxo padçaği ükʹ 
bokʹospʹal baksaxun, xarabbaketʹun. De běğanan, avropʹaluğon 
çupuxxo heqʹədər oqʹatʹun saksa! İşqʹarxon bütüm dünyənə içoğoy 
çupuxxoy çupʹlağ bədənətʹun akʹestʹa, ama şotʹoğoxun yöni rəftʹarsuna 
tetʹun zombaki. Šum kəyitʹuxun oşa franśuzi pʹosolen kʹraliça qʹujbi 
axmağ sa faren əçinepi. Padçağen qʹa iz generalxonal şipʹ şotʹoğo 
tamaşatʹunbi, şukʹkʹali haqʹılenal tene botʹi ki, içoğoy padçaği namusa 
qʹorişatʹun. Berline bakatʹan sa tʹeatʹral tazśi. Tʹe tʹeatʹr opʹeraney. 
Tʹetʹiya sa kök çuğon axmağ sa mə̌ğe mə̌ğey. Tʹe opʹerin sʹiyal 
“Afrikʹankʹaney”, mə̌ğkʹaltʹay səs şahinşaxe xoşel tene hari. Vilgelm 
İmpʹeratʹoren kotʹo qʹamişebaki, oşa əmirebi ki, hatʹetʹiya mə̌ğkʹala 
cəzalayinşeqʹatʹun. Axırda negrxone hari tʹiya aruxtʹunbi. Mə̌ğkʹali 
kulmoğo, turmoğo ğaçpʹi aruğoy loxol latʹunxi, oşal yavaş bokʹala 
aruği loxol bokʹostʹunbi. Şahinşax irəzine mandi. Düze, oşa sa amdaren 
yax pine ki, ke arux həgigi arux tene, ama yan kotʹo vě teyan baki, 
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sotʹaynakʹ ki, tʹe mə̌ğkʹalen tʹetʹəre hareyey ki, şotʹay haray Tʹegerana 
şahe əmiren bokʹospʹi kafır Hurriyət –ul-Ayini səsəne oşqʹardi.

Əmi fikirə taśi şipʹ çurepi. Oşa bə̌ğə̌loy nəfəse haqʹi.
– Sa şeya zu tez qʹamiş kıštʹonxostʹa, – əminen pine, – şotʹoğostʹa 

ən şaatʹ silaxxono, ən zorba qʹoşuno, silaxi zavodxono, tʹe zavodxon 
düşmənə qalib eyseynakʹ hər şey cʹevekʹsa. Gele düşmənə hetər 
usum məhvbseynakʹ fikirbala amdaren təngə saal ordenxone haqʹsa. 
Ko düz əşe. Şotʹaynakʹ ki, dava lazımlu şeye. Ama, sa tərəfəxun, 
avropʹaluğon bolinśoxtʹun biqʹsa, alimxonal amdar nu biseynakʹ 
dərmənxotʹun bə̌ğə̌bsa, doxtʹurenal davin döörə düşməni əskʹərxo 
köməybsunen bütümtʹay hörmətətʹun qʹazayinşbsa, kotʹaynakʹal 
şotʹoğoval ordenxotʹun tastʹa. Şax ke əsurxoy loxol həmişə haqesay: 
Hetʹaynakʹ amdarxon cür-cür əşurxoynakʹ hatʹe sa cürə ordenxotʹun 
haqʹsa? Venina şotʹin hake məsəlinə impʹeratʹoraxun xavare haqʹi, 
ama şotʹinal sal coğab tades tene baki. Hələ avropʹaluğon yax aksunal 
tetʹun çuresa, şotʹaynakʹ ki, yəynakʹ düşmən – düşməne, yanal şotʹo 
bespʹalayan. Şotʹoğon yax aksun tetʹun çuresa, şotʹaynakʹ ki, yan 
hərtʹin bip çuux efesyan bakon. Ama şotʹoğon geletʹin kotʹoxunal gele 
çuuxtʹun efsa. Saal kotʹoğon yax aksun tetʹun çuresa, şotʹaynakʹ ki, 
yan Buxačuğoy buyruğxo əməlbsun yəşəyinşyanbsa.

Əmi pʹurumal şip çurepi.
Batʹkʹala běğě işiğastʹa şotʹay xoji qʹoja, goğan, qʹuşe xojinane 

oşqʹarstay. Bürdən əmi çəçəyinşebaki, oşa qǒqepi.
– Yan bütümə Buxačuğon yaxun çureğala kʹinəkʹyanbsa, – 

əminen qǒqpi çarkʹi pine. Ama avropʹaluğon içoğoy Buxačuğon 
ukʹaltʹoğo tetʹunbsa. Ama Buxaçuğon şotʹoğo gele zore tastʹa, yaxun 
isə kotʹo ěxestʹa. Şina za pes bakon, hetʹaynakʹa metər baksa?

Yan me exlətə hikʹkʹal pes teyan baki. Qʹoja, mandakʹbaki əmi 
hayzeri yavaş-yavaş iz otağane taśi. Bez baval iz bačʹanexun taneśi. 
Nökərxon əyəqʹxo girtʹunbi, zuval tək kʹojin bel manezdi. Basksun 
tez çuresay.

Bayinqʹbaksunen me şəhər cʹapʹbaki cupʹsuna həzirbaki sa 
heyvanane oşqʹardi. Bez běš sa şəhər teney, pʹə̌ şəhəre akʹesay, ereqʹ 
kʹinə suna ləçəqʹeśi.

Şəhəri sa tərəf damna qʹalın tʹe soğo tərəfey. Küçəmüx tʹe şəhəre 
gengey, kʹojurxo – alloyey, amdarxoval puldeşi, paxıltʹuniy. Əsəso tʹe 
şəhərə yəşəyinşəstʹa beşi dərgəne cʹeğala neftʹey. Şoney əsəs varluğ 
tadalo. Tʹe şəhəre tʹeatʹrxo, kʹoledjxo, bolinśoox, kitubxanox, polisxo, 
içoğoy ə̌mnabul qay gözəl çupuxxo buney. Tʹetiya dǒpe səs cʹeğayin, 
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şo tənginə görəne. Avropʹin qʹa asiyin zaxman tʹe şəhərexune cʹovaksa. 
Əsəso şoney ki, Nino tʹiyane yəşəyinşbsay.

Şəhəri me soğo tərəf isə küçəmux qʹacʹey, kʹorine, xançala 
oşqʹardalaney. Şəhəri tʹe tərəf göynul pʹapʹamu Nobeli neftʹe külloxey, 
memiya isə göynul pʹapʹala meçiti minaratxone. Memiya damna 
şəhəri tʹǒğǒl Qʹız qʹalano, ke qʹalina damna döörəstʹa Bəkün kalatʹin, 
Məhəmməd Yusif xanen biqʹesedey. Xuyəren küllin belxun içu 
bonestʹa, sa kala ǰěne loxole bistʹa. Binxon laškʹoyaxun běš me ǰěne 
loxol eçeri vardtʹun laxsa.

Me cʹovaki sabaç usenxostʹa beşi şəhəri küçəmoğo gele pʹine 
bare.

Beşi kʹojaxun ç̌oba-ç̌o kʹnyaz Śiśianişvilin darvazoxe akʹesa.
Gele usenxo běš Bəkü hələ İrani kiyeley, Azərbaycani kalatʹin 

şaxa nalog tadalaney. Bəkün kalo Həsən Gulu xaney, kʹnyaz 
Śiśianişvilial Bəkün běš çurpi impʹerin qʹoşuni generaley. Həsən Gulu 
xanen pine ki, şəhərə tastʹuna irəzine, darvazoğo qʹayepi, kʹnyazal 
baneśi. Kʹnyazal Bəkünə sa hema ofiśeraxun baneśi. Şəhəri meydane, 
hatʹe darvazoğoy tume kala qʹonagluğtʹunbi, aruğtʹunbi, yeqʹurxotʹun 
čʹočʹabi. Mandakʹ, arxayin baki kʹnyazen Həsən Gulu xane ə̌mna bel 
iz bula lanexi. Tʹe vədə bezi kalbay kalban, İbrahim xan Şirvanşiren, 
Həsən Gulu xana kala sa xançale tastʹa, şotʹinal şipʹcʹə knyazi 
qʹoqʹexun iz bula bonestʹa. Generali bula elaxpʹi möşikʹətʹun laxsa, 
bezi kalbay kalbanal şotʹo Tʹegerana şahinşaxeynakʹe taştʹa.

Kʹe qʹısasa haqʹseynakʹ padçağen Bəkünə kala qʹoşune 
yaqʹabsa. Həsən Gulu xanen darvazoğo ostʹaar butʹksuna əmirebsa, 
içal saraya cʹapʹebaksa, tʹetʹiya biyəbakamun Buxačuğone kʹale içu 
çarkʹestʹeynakʹ. Padçaği qʹoşunxo şəhərə hücümbatʹan, Həsən Gulu 
xan oç̌alin oqʹa bakala cığıren dənizi tʹǒǒx cʹeri İranane tʹistʹa. Ama 
tağamun běš şotʹin oç̌alin oqʹa bakala cığırin darvazin loxol sa kəlməne 
śame: “Şin əycʹin ğina fikirebsa, şo sal sa vədine qʹoççağ tene bakal”.

Həysə tʹe oç̌alin oqʹa bakala yaqʹ butene.
Gimnazinaxun qaybakatʹan zu həmişə tʹe śareśi sarayi tʹǒǒxunez 

cʹovaksa. Şotʹay kakala mavritani sütünxo bakala divanbala otağxo 
həysə amsʹine. Düzgünluğ qə̌věğalo isə urusi divanbali tʹǒǒx tağalane, 
şoroxal şəhəri qʹalin tʹe tərəftʹun. Ama şotʹoğoy tʹǒğǒl tağalorox 
gele male, şotʹaynakʹ tə ki, şorox pitʹun nəəl düzgün tetʹun. Ama 
tərsinə, şorox gele düzgün, mučʹa muzintʹuniy, şotʹoğoy düzgünluğa, 
mučʹa muzluğa camaat tene qʹamiş, içoğoy xoşelal tene eysa. 
Urusi divanbalxon oğriğo türminətʹun bastʹa, tʹetʹiyal şotʹoğo təmiz 
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otağxotʹun efsa, ukestʹunstʹa, çəy, qʹəndtʹun tastʹa. Ko şukʹkʹali xeyirə 
tene, əsəs başqʹeśitʹaynakʹ.

Camaat nərəzine kotʹoxun, içənal içoğo qʹoriştʹunbsa. Şikəyət 
balxo berezəri ukuna kəyi meçitʹatʹun eysa, tʹetʹiya kʹoja, müdrik 
amdarxo arśi Buxačuğoy saal şəriyəti kanunen məsəloğo həltʹunbsa: 
“Pule gala pul, uluğoy gala uluğ”.

Bayinqʹun küçəmoğoxun maskʹala amdarxo xançal içoğoy kiyel 
cʹovaki, fə̌ldi şunesa bestʹunbsay.

Pʹiye qʹısas sa kʹoyaxun tʹe soğo kʹoyane cʹovaksay, şukʹkʹalal 
urusi divanbali tʹǒğǒl tene taysay. Ketər amdaraxun qʹojoğon içoğoy 
ç̌oyatʹun tarastʹay, əyloğonal şotʹoğo içoğoy muzatʹun akʹestʹay.

Arane küçəmoğoxun möşükʹtʹun xorkʹa taştʹa, tʹetʹiyin şinesa 
səsuruxe cʹeysay. Möşükʹəl dənizətʹun bostʹa, şoval şipʹcə dənizi 
tumene taysa. Əycʹindəri şinesa ǒnǒnney, iz paltarana zığzığbsa, ama 
Buxačuğoy ukʹalo baneki – pis əşurux biqʹi çuğo bestʹunbi.

Beşi şəhər bul-oš sirləne, tʹe sirurxo küçəmoğoy dönboğo 
cʹapʹpʹaltʹun. Zu me sirurxo çurezsa, me dönboğoval çurezsa, 
bayinqʹun üşeni səsurxoval çurezsa, ğenaxun meçitʹi məline bakala 
səsurxoval çurezsa. Çurezsa şotʹaynakʹ ki, Buxačuğoy köməyen me 
dünyəne amdar kʹinəz hare, şiitʹzu, İmam Cəfəri yaqʹen tağalozu.

Əgər Buxačuğon za çuresasa, imkan tadeqʹan bisuna hame 
küçinə, hame kʹoya, maya ki, nanaxunez bake.

Buxačuğon imkan tadeqʹan za saal kıštʹon bakala gürcü xuyərə, 
matʹin ki, çəngəlen qʹa menene uksa, nəzik çulkʹine laye, şiki, 
pulmoğon həmişə axšumene, – Nino!

3 Bul

Gimnazina çarksuni imtahanxoy samci ğine. Qʹızıli 
varatʹnikʹxon sʹalestʹa, işiğe saksay gümüşəxun bakala 

qʹayinşxon saal ülməyxon. Jeqʹe irəngen bakala şalvarxo qʹəşəng ütü 
bakiney. Furaşkʹoğo beşi kiyel biqʹi şipʹ çurpeyaniy kala zala urusi 
Buxačuğoxun köməy çuresun, beşi qʹırx tane boştʹan pʹravoslavxo pʹə̌ 
taney.

Qʹızıli xena çəpʹaśi paltaren, kala qʹızıli xaç iz kiyel běyinšen 
bureqʹi iz afırına. Zala ladani aden haneqʹi. Məlimxo saal pʹə̌ 
pʹravoslavxo dize loxol çöktʹundi.
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Yan běyinši məğkʹa ukʹaltʹoğo ümüx teyan saxlay. Yan axırınci 
muğ usena geleyan ibake ke əyitmoğo.

– Xeyir-bərəkətqʹan tadi Buxačuğon beşi gelezorba, bacaraxlu 
kıštʹon padçağ Nikʹolay Aleksandroviça, bütümə, dənizə saal oç̌ala 
bakaltʹoğo, azaritʹoğo saal köruğ akʹaltʹoğo, bütümə, Buxačuğoy, 
padçaği, ölkin śiyen davina pʹuritʹoğo, bütüm pʹravoslav kıštʹonxo.

Zu tarıxmişaksaxun barinaz tamaşabsa. Tʹetʹiya pʹə̌bulla kʹartali 
oqʹa kala qʹızıli ramkʹin boş turel çurpi “gelezorba, bacaraxlu padçaği” 
şikiloy. Tʹe şikil vizantʹiin ikʹonxone oşqʹarstʹa. İz ç̌o boxoy, popurxo 
nešum, qay, çax pulmoğon běše běğsa. İz döşe gele ordenxono. 
Me muğ useni boş çurezśi şotʹay ordenxo bǒqʹəlkʹaz, ama hər dəfə 
çəşmişezbaksay.

Süftʹə ke şikili tʹǒğǒl kʹraliçay şikiləl buney, ama oşa ěxtʹundi. 
Musulmanxoy, geloo ayizexun bakaltʹoğoy xoşel tene eysay ki, şikili 
boş kʹraliçay ə̌murxo qʹa döş qayey. Kotʹaynakʹal içoğoy əyloğo 
gimnazina tetʹun barey. Şotʹaynakʹal direktʹoren tʹe şikilə tʹetʹiyin 
ěxestʹa.

Beşi kef kökey. Gele təsirlu ğiney. Me mǔq ğine, fikirezbi ki, 
za həmişəni kʹinə ma taşaz. Za əyit tazdi ki, bacarbamu tərbiyəlu 
bakoz. Ama savaxtʹinaxun kotʹo bsun zu fikirbitʹuxun çətine baki 
– kʹoya hələ bütüm baskʹetʹuniy. Gimnazina tağatʹan za irəst eğala 
dilənçiğo pay tastʹunez taśi. Hatʹetər, payez tadi. Tʹetər fikirlizuy 
ki, suntʹu qo köpiin gala sa manatez tadi, dilənçinen za diristbakane 
pi.

– Za ma diristbaka upa, – zu pizu, – Buxačuğo upa, bezi ükʹ 
bokʹosbsuneynakʹ xeyir-bərəkəte tade. İmtahanaxun ene botʹtezbakon.

Afırıbsun çarekʹi. Oşa yavaş-yavaş imtahani istʹola 
işalayinşyanbaki. Kʹomisiin üzviyox Noye iz gəmin boş bakala 
eybəcərxone oşqʹarstʹa: ç̌oyurxo saqʹqʹalla, pulmux tutqʹun, qʹızıli 
mundirla. Me vəziyətəxun samal naraharçiluğoy, ama kotʹayna 
mənə tenoy: urusi məlimxon imtahanaxun müsəlmanxo tetʹun bostʹa. 
Şotʹaynakʹ ki, beşi dostʹurxo gelene – qʹoççağ ğarmux, içoğoy kiyel 
silah saal me. Məlimxon kotʹo avatʹuniy, şotʹaynakʹal mal tetʹun 
qʹıbsay tələboğoxun, hetər tələboğon şotʹoğoxun. Geletʹoğoynakʹ 
Bəkünə əşlə eysun Buxačuğoy cəzaney, şotʹaynakʹ ki, üşe məlimi 
loxol hücümbsun adi əşey. Axırda hücümbiyorox bə̌ğə̌tesay, tʹapʹeśi 
məliməl yaqʹatʹunbsay qʹerəz gala əşlə. Şotʹaynakʹal, məlimxon nu 
akʹsunatʹun laxsay tʹe vədə ki, tələbə Əli xan Şirvanşiren iz tʹǒğǒl arśi 
tələbə Metʹalnikʹovaxun dərsəne köçürüşbsay. Ən şaatʹ köçürüşala 
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vədine məlim bezi tʹǒğǒl hari şipʹcə pine: “Ketər qay batenekon, 
Şirvanşir, yan axri tək teyan”.

Hesabaxun śame imtahana hasand tayandi. Oşa yaxun irəzi, 
fikirsuz tayanśi Nikʹolayevskiy küçinen, unkʹo gimnazina çarkʹeyaniy. 
Əycə urusi muzaxun śame imtahanoy.

Direkʹtʹoren Tiflizaxun hari namakʹa qaypi ostʹaar pine:
– Tʹurgeneven iz romanxoy boş akʹestʹi gözəl çupuxxoxun.
Hasandey, kʹə ukʹayin śampes baneko. Urusi çupuxxo 

tərifbsunen, bütüm şaatʹ bakale.
Gele çətino fizikʹin śame imtahane. Ama memiya nu avabakayin 

köçürüşes banekoy. Ketərluğen fizikinəl cʹovazki.
Kotʹoxun oşa imtahani kʹomisinen yax sa ği istirəhəte tadi.
İsəl şifayi imtahanxoy vaxtʹe hari. Memiya isə köçürüşbsunen 

əş tateneğon. Hasand suvalxo bacarbamu haqʹullu coğabxo tastʹun 
lazıme.

Samci imtahan Buxačuğoy kʹanunxoxune. Beşi molla, tʹe 
imtahanxostʹa bačʹane arśeneysa, isə istʹoli bačʹane əsəs galane arśe. 
Şo nəzikʹ xalaten, iz bǐyex yəşil qʹayinşen, me mollan içu Xavareçali 
şagird baksunane akʹestʹa. Şagirdxoxun mollay ara şaatʹey. Zu 
pizu: “Allahaxun qʹerəz Buxačux tez çalxsa, Məhəmmədəl Şotʹay 
Xavareçale, Əliyal İz köməyçi”, oşal za ən kala qʹiyməte tadeśi, 
şotʹaynakʹ ki, mo şiitʹxo qʹa sünniğo cʹəkʹkʹala kəlmoxey. Me əyitmoğo 
yax mollane zombey, saal şotʹin peney ki, sünniyox düz yaqʹaxun 
cʹeriyal bakaytʹun, Buxačuğon şotʹoğo tʹǒǒx tene efi. Beş molla gele 
şaatʹ amdarey.

Ama tarix məliməxun ketər pes tene bakoy. Biletʹa exti suala 
kʹalpi: “Madatʹovi Gəncinə haqʹsun”, zu pisezbaki. Memiya exlət 
Gəncinə baki davinaxune taysay, maya ki, urusxon İbrahim xan 
Şirvanşiri qʹoşuna śarpetʹun, şin ki, Həsən Gulu xana Śiśianişvilina 
bespʹatʹan köməyebe.

– Şirvanşir, – məlimen bezi çəşmişəksuna akʹi mučʹa muzin 
pine, – efi extʹiyəro biletʹa badalbala.

Zu fikirbsun, bə̌ğə̌loy came boş bakala biletxoy loxolez beği. 
Hər şagirdi extʹiyəroy sa kərə biletʹa badalbala, ama ketər batʹan əla 
qʹiymət haqʹes ten bakoy. Hetʹaynakʹ naxışa şinəyinşaz? Əslində bez 
kalbay kalba hetəre pʹure şaatʹez ava, ama came boş qʹerəz sualxonoy, 
maninesa Fridrixaxun, Vilgelmaxun, Fridrix-Vilgelmaxun, Amerikʹin 
Ştatʹxo baki davinaxun. Tʹetʹiya gele çətin bakaley!

Zu bez bulaz ǰıkʹpʹi.
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– Təə, zu bez biletʹa coğab tadoz. Bez fikirxo toppʹi, burezqi 
exlətbsa, hetər irani şahzadə Abbas Mirzən qʹırx hazar qʹoşun extʹi 
Təbrizə taśi urusxo Azərbaycanaxun şəpʹesune çureśi. Gəncin tʹǒǒx 
şotʹay běš qo hazar tanlu qʹoşune cʹeri, şotʹoğoy kaloval padçaği 
general, armi Madatʹovey. İz tope dǒpen irani qʹoşuna kʹaśepi, 
mandiyoroxal qoştʹun tʹitʹeri. Abbas Mirzə ěkaxun biti qʹandaği xena 
baftʹi tʹetʹiya davin axıral śirikʹ manestʹa. İbrahim xan Şirvanşir iz 
qʹoşinaxun oqe tʹe soğo tərəf cʹovaksune çureśi, ama əsire baftʹi, içu 
dǒpʹtʹi bestʹunbi.

– Axırda zu pizu: me qʹələbə saycə urusi əskʹəri hünəren tene 
bake, heqʹədər ki, Madatʹovi qʹoşuni silahi hünəren. Urusxoy me 
qʹələbinəxun oşa Türkʹmənçay irəziluğatʹun ğačeśi, me irəziluğen 
iranluğon kala sa haqʹ tadalatʹun. Kotʹo taditʹuxun oşa İrani qo vilayət 
tamam śareśi.

Zu qʹamişzuy ki, me exlətxon oşa yöni qʹiymət haqʹes tez bakal. 
“Qo” haqʹseynakʹ zu gərəy piyzuy: “urusxon kala möcüzooxtʹun 
akʹestʹi, düşməni qʹoşuna şəpʹeśi davina tatʹunşeri. Me qʹələbinaxun 
oşa Türkʹmənçay irəziluğe baki, iranluğo Běğ batʹkʹala ölköğoy 
mədəniyətə saal bazara išanebi”.

Ama bezi nəsiləxun exlət bakatʹan zaynakʹ mani qʹiymət bakale 
“qo” nəəl “bipʹ”, zaynakʹ fərg tenoy. Tarixi imtahan axırinciney.

Direkʹtʹoren mǔq exlətebi. Me əşurxoxun fərəxləyinşaki pine ki, 
yan me cəmiyəti sa üzviyoxyan.

Şotʹin iz exlətə çarkʹala kʹinə yan türminəxun cʹeritʹoğollarikʹ 
piləkənxoxun tʹitʹeri śiryan. Běğ beşi piyele bistʹay. Məlin sa tʹǒǒx 
pʹolise çurpey, şotʹin muğ usen yax qʹorişebey. Şo yax išalayinşaki 
pulxaşluğe tadi, yanal hərtʹin şotʹo əlli köpiyan tadi, oşal şəhərin 
küçəmoğon haraykʹa tʹiyantʹeri.

Kʹoya pʹapʹatʹan tʹetərtʹun bezi běš cʹeri ki, unkʹo Alekʹsandr 
Makʹedonskʹi farsurxo davina taşerine hare. Nökərxon mǔqbaki bezi 
loxoltʹun běğsay. Bavan za muçepi, əyite tadi ki, bezi xib arzuna 
əməlbale. Əminen tʹe vədə pine ki, metər savadlu amdar mütlək 
Tʹegerani saraya taśine buqʹon, tʹetʹiya şotʹay kala gələcəyo.

Bütüm şipʹ çurpitʹuxun oşa, zu şipʹcə tʹelefoni tʹǒğǒlez taśi. Pʹə̌ 
şamatʹe ki Ninoyaxun əyit tezpey. İşqʹarxon vacib əşurux biqʹatʹan 
çupuğoxun samal ə̌xil bakalatʹun – mo bavoğoy müdrik qʹərərxone.

Tʹelefona ěxtʹi zəngezbi.
– 33-81 zəngnanbon?
– Əli, imtahanxo tandii? – Ninoyen xavare haqʹi.
– Hoo.
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– Vi pulxaş, Əli!
– Maya, hevədə, Nino?
– Saadi qo, Gubernatʹori bağa bakala ovuzi tʹǒğǒl.
Kʹoya bakala bütümtʹin itʹunbaksay, şotʹaynakʹal ene əyitpes tez 

baki. Ninoyi bačʹane yağın ki, iz nanane çurpey.
Ala laśi bavay otağaz baśi. Bavan divani loxol arśi çəye ǔğsay, 

əmiyal iz tʹǒǒx arśeney. Barin tumen, bez loxol běğsun nökərxone 
çurpey.

İmtahan hələ çarkʹi tene. Bavan ğare běš bakala yəşəyinşi 
müdrikluğa şotʹaynakʹ qaykʹalane.

– Bezi ğar, – bavan exlətə bureqi, – vi yəşəyinşi yaqʹa burqatʹan, 
musulmani kʹanunxo salal vi eyex bastʹunez çuresa. Yan yəşəyinşala 
ölkinə Allahi xavareçala tetʹun vě. Əfçi nu bakseynakʹ yan beşi damna 
ədətxo saal yəşəyinşbsuni yönurxo qʹorişiyan buqʹon. Bez ğar, usum-
usum afırıpa. Ǔmə̌ğə̌, qʹertʹay çupuxxoxun arśi haymaza, həmişə 
kəsibxo qʹa azariğo köməyba. Həmişə seri věluğa ğorə davabsuna 
saal bisuna həzir baka. Hun davina biyain, zu gele pis bakoz, ama 
hun dirist mandi, vi namusa ačespʹayin, vi bava biyaburbakale. Vi 
düşmənə aman ma tada, yan kıštʹon teyan. Əycʹin ğinə ma fikirba, 
qʹǐluğen yax qʹǐbalepsa. Axırdanal: şiitʹluği ədətxo eyexun cʹevmakʹa 
– imam Cəfəri qʹa xavareçal Məhəmmədi zombaltʹoğo.

Əminen qʹa nökərxon tʹetərtʹun bava ǔmǔxlaxsay, unkʹoy şotʹay 
əyitmoğostʹa buxačuğoy əyitmuxo.

Bez bavan hayzeri bez kula biqʹi za pine:
– Xoyišezpsa, pʹolitʹikʹinəxun məxqʹul ma baka! – iz səs bürdən 

badalebaki. – Hikʹə çurensa ba, ama pʹolitʹikʹina ma gərbaka!
Kotʹo zu ükʹin bava əyitez tadi. Pʹolitʹikʹinaxun zu gele ə̌xilzuy, 

bez qʹamişaksuna görə Nino – ko pʹolitʹikʹa teney. Bavan sal za qʹujebi, 
azkʹi ki, ene zu kalabakezu.

Bez mundira lapi qoaray qǐ yavaşcə darvazinaxun cʹeri dənizi 
tʹǒğǒlez taśi. Gubernatʹori kʹojin tʹǒǒxun yönd fırıpı baxçinaçez taśi.

Za me azadluğen finiğoyebsay. Bezi tʹǒǒxun şəhəri kalatʹay 
fayetʹone cʹovaki, zuval me muğ useni boş əskʹər kʹinə samci dəfə 
“düz” nu çurpes baskon. Zu bez furaşkʹin looxun gümüşi kʹokʹardina 
cʹevkʹi ükʹin şotʹo ə̌xil bossi. Çarekʹi, zu ene adi amdarzu! Me azadluğa 
hissaxun pʹapʹurusʹ zapʹsunez çureśi, ama tez zapi, şotʹaynakʹ ki, me 
azadluğ tütünəxun şaatʹey.

Gubernatʹori baxça gele kalaney. Yaqʹmux asvaltʹey, yaqʹe 
tʹǒğurxo şame xodurxon içoğoy taymoğo kʹosʹpʹetuniy. Xodurxoy oqʹa 
arśala taxtʹurxonoy. Xib dənə xodin loxol haciləlləyi mesurxonoy.
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Sa tərəf damna qʹalin bariyox, bǐyexal şəhəri kʹlubin masʹi 
mərməri sütünxo. Kʹlubaxun samal oqʹa, iz hərəminə ǰenen tʹakʹeśi 
kala, bə̌ğə̌loy ovuzoy. Tʹe vaxt şəhərin kalatʹin me ovuza masʹi 
qʹazurxo miya tərbseynakʹe biqʹey. Ama me əş bex tene cʹeri. 
Samci xe gele toyexey, pʹə̌mciyal me ölkinə sa dənə masʹi qʹaz tene 
bə̌ğə̌yeśi. Me ovuz amsʹi manedi, pʹuri deve sa pul kʹinə göynule 
beğsa.

Zu me taxtʹurxoy suntʹay loxol arezśi. Kʹojurxoy loxolxun 
běğě işiğe bistʹay. Xodurxoy xojiyox taysun boxoyebaksay. Bez 
tʹǒǒxun iz çüstʹurxon səsbsun, sa çuuxe cʹovaki, belxun ošel çadrinen 
bacʹüreśiney. Çadrin oqʹaxun qʹırğin dündükʹə oşqʹardala boxoy 
bǒxmǒğe akʹesay. Bǒxmǒğ yavaş-yavaş zacʹe fırıpi. Zu usum bezi 
ç̌oya tarazdi.

He şaatʹe ki, Ninoyen çadra tene laye, saal şotʹay bǒxmǒğ şaatʹe 
ki, metər kala, kʹoritene! Təə, təə, zu sal sa vədine bez Ninoya çadrin 
oqʹa tez cʹapʹpʹon. Ama, şin kʹə ava?

Batʹkʹala běğě işiği boş bez piin běš Ninoyi gözəl ç̌one akʹeśi. 
Nino Kʹipʹiani – he gözəl gürcin sʹine! Ninoyi hörmətlu bava, nana 
Avropʹina çureğaltʹun. Ama morox bütüm za lazım tene. Nino map-
masʹine, iz pulmuxal kakala, axšumkʹala, box-boxoyal netʹurxono. 
Saycə gürcin xuyərmoğoy ketər gözəl, ketər axśumkʹala pulmuxe 
bakon.

Ninoyi gözəl sufaten Mariya xuyəri sufatane bez eyex badi.
Metər oşqʹarstʹun bezi xoşele hari. Běğ batʹkʹala ölköğo çupuxoy 

gözəlluğa – xuyər Mariya oşqʹarstʹunatʹun akʹsay. Zu bez bula kʹosʹpi 
oşa bez pula qʹıcʹespi – qʹume nešumluğen sʹaldi bezi pula taneştʹay.

Bürdən bez tʹǒǒx ostʹaar axšumi səse cʹeri:
– Ǐvel Georgi! Běğanan me Romeoni loxol! Nepʹaxeśi, iz 

Juletʹtʹay yaqʹa běği.
Bezi běš Nino çurpeney ǐvel Tamari sʹiyen bakala liśeyi formala. 

Nino gele goğaney. Ama kotʹay goğanluğ gele bezi xoşele eysay. 
Həysə Ninoyi vüğesʹsʹe yəşoy, ama zu Ninoya samci kərə liśeya taśi 
ğinexunez çalxsay.

Nino bezi tʹǒğǒl areśi.
– Axırinci imtahana tandi? – şotʹin, iz gözəl pulmoğon bezi loxol 

běği xavare haqʹi. – Zu samal narahatzuy.
Bezi kula şotʹay ə̌mnabel lasxi.
– Samal dirxorezbaki, ama Buxačuğon həmişənin kʹinə 

köməyebi.
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– Sa usen oşa hun zaal köməybalnu, – axšumkʹa Ninoyen pine. – 
İmkan bakiniy, imtahanxoy vədine bez pʹartʹe oqʹa arśi za köməyenboy.

Kotʹoxun yan hema usene exlətyanbsa, tʹe ği, Ninoyi pʹasʹsʹe 
yəşoy, ǒnekʹa za iz sinifəne taşeri, tʹiya bütüm dərsə iz pʹartʹe oqʹa 
arśi tapşırığa həlbsuna köməyezbi. Tʹe ğinaxun Ninoyi piin běš sa 
qʹoççağzuy.

– Vi əmi saal iz çupux hetəre? – Ninoyen xavare haqʹi.
Bez sufat badalebaki. Əmin çupuxxoy barədə exlətbsun tez 

çureśi. Ama Ninoya nu coğab tades tez baki. Şotʹay cügi, mə̌yin pope 
loxol bez kula lasxi.

– Bez əmin çupuxxo içoğoy vətənə tayseynakʹtʹun gir-giresa. 
Běğ batʹkʹala ölköğoy doxtʹurxon akʹesa əmin çuğo köməyebi. Hələ 
hikʹkʹal avateyan, ama əmi gele umudlane.

– Ko bitov gele pise, – Ninoyen, iz kʹodoğo śipi, pine. Bez bava, 
nana kotʹay əleyinətʹun. Gele çupux haqʹsun əyib əşe, şotʹin pʹurum 
pine.

– Nino, věbaka, bezi gele çuux tene bakal.
– Ama vi çuğo hun çadrin oqʹa mütlək cʹapʹpʹalnu!
– Lazum bakayin, vəziyətə běği. Çadrin gele xeyiro. Şotʹin çuğo 

běğaxun, tozaxun saal pis pulmoğoxun qʹorişebsa.
– Hun həmişə asiyalu bakalnu! – čʹočʹa baki Ninoyen pine. – 

Va kʹə baksa qʹertʹay běğsunaxun? Kʹə baksa ki, çuux qʹertʹayal xoşel 
eğane?

– Çuux saycə iz işqʹari xoşel eğalane, qʹertʹay tə. Ç̌o qay, ə̌mnabul 
qay, döş qay, turel nəzikʹ çulkʹi – metər lakʹala çuğon kʹənesa upsune 
çuresa. Kotʹo görəl, kʹetər çupuxxo akʹala işqʹaren qʹerəz kʹanesal 
akʹsune çuresa. Kotʹaynakʹal, işqʹarxoy ketər fikir nu bakseynakʹ 
çadrane lazum.

Nino haqʹeśi manedi.
– Hun kʹən fikirbsa, Avropʹina bakala vüğesʹsʹe yəştʹə xuyəren 

qʹa vuyesʹsʹe yəştʹə ğaren ketər exlətxo exləttʹunbsa?
– Təə!
– Tʹe vədə yanal teyan exlətpʹal, – Ninoyen bəyic pi, iz jomo 

ostʹaar butʹekʹi.
Zu iz popa sığallayinşezbi. Şotʹin iz bula alanebi. Batʹkʹala 

běğě işiğ iz piyele biti. Zu kʹosʹbaki iz cicirxo muçespi. Ninoyi nəfəs 
çurepi. Pulmoğo qʹicʹepi. Bürdən cupi hayzeri za likʹedi. Samal vaxt 
bayinqʹluğa běğsun şipʹ aryanśi. Oşa, otʹbsun hayzeri sun-sunay kula 
biqʹi baxçinaxun cʹeryan. Cʹeğatʹan Ninoyen pine:
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– Zuval gərəy çadra lakʹaz. Şotʹin otʹbsun axšumepi. İsə hər şey 
iz galaney. İçoğoy kʹojal śirikʹ cʹovakesezdi.

– Zu mütlək efi gimnazin çarkʹsuni axsibaya eğoz.
Zu iz kula bizqʹi.
– Yəynul pʹoy hun kʹə balnu?
– Yəynu? Yan Qʹarabağa tağalyan, Şuşana. Ama hun fikir maba 

ki, Şuşana eğalanu.
– Baneki, yəynu Şuşana irəstyan eğon.
– Hun kʹən əyite. Sal tez ava hun hetər amdarnu?
Ninoyi bačʹanexun ç̌omo butʹeśi. Zu kʹoyaz taśi. Əmin nökəren 

iz jomo gıjdi pine:
– Gürci xuyərmux gele gözəltʹun, xan. Ama şotʹoğo baxçina 

muçsun batenekon, tʹetʹiya camaat gelene baksa.
Zu şotʹay ç̌oya kʹisʹımespi, şotʹin hikʹə çureğayin bes banekon. 

Şotʹaynakʹ ki, şo nə işqʹar nəəl çuux tene.
Zu bez bavay tʹǒğǒlez taśi.
– Hun za bez xib arzuna bsuna əyiten tade. Samci arzu Qʹarabağa 

taysune me yəynul.
Bez bavan bez loxol běği axšumpi iz bula ǰıkʹepi.

4 Bul

Zeynal ağa Bəkün Binagadi ayizexuney. İz sa kʹotʹor oç̌alo, tʹe 
oç̌alenal kʹə tanestʹay, şotʹine yəşəyinşebsay. Oç̌al galkʹatʹan, 

şotʹay oç̌al tʹǒpene, tʹetʹiyinal neftʹe cʹeysa. Tʹe ğinaxun Zeynal ağay 
üşe-ğena əşbsuna ene eytʹiyac tene baksa. Təngə oq kʹinə şotʹay 
cunune baysay, qoş-běš běğinutʹ xaşlayinşebsay, şotʹay var-dövlət 
ğiba-ği gelene baksay, ama içu gelene narahatʹbsay. Şotʹin avaney ki, 
tʹetər sa vaxt eğale, me mǔqluğ çarkʹale. Zeynal ağan iz cazin yaqʹane 
běğsay. Bureqi xeyirlu əşurxo bsa, meçit, balinśa, türməne biqʹi. Oşa 
Məkkʹinəne taśi, tʹetʹiyin hari yetimxoynakʹ kʹoje biqʹi.

Ama naxışa ten bakon feretʹtʹes, pis əş bakalesa tʹitʹes tene bakon.
Sa ği, Zeynal ağay yetmiş yəş bakatʹan, iz çuğoy – muğesʹsʹe, 

şotʹin işqʹari namusane ləkələyinşi.
İçu biyaburbsuna görə, Zeynal ağan iz kʹisasa haneqʹi, kotʹoxun 

oşa azarişaki halnuxun bineti. İz ailə śareśi: sa ğar iz tʹǒǒxun cʹeri 
taneśi, tʹe suntʹinal bava buyaburebi – içu besebi.
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İsəl tʹe azari, bədbaxt qʹoja işqʹar izi Bəkün kala qʹırx otağla 
kʹoya savsa yəşəyinşebsa.

İz tʹǒğǒl mandi sa ğar İlyas bəy yaxune kʹaley, şotʹaynakʹal beşi 
gimnazina çarkʹsuni axırınci şunə cʹovakestʹeynakʹ Zeynal ağan iz 
kʹojin kala zala yaxe tadi.

Biyəsin saadi muğarastʹa zu kala mramor pilləkənen lasśi şotʹay 
kʹoya. İlyas bəy pilləkəni loxol qʹonağxoy běše cʹeri. Şotʹinal, zallarik, 
çerkʹes paltara lapi, iz bǐyex xalçale surukʹpʹey. Şotʹinal, zallarik, iz 
belxun tene cʹevkʹey eğeli tʹolaxun bakala papaqʹa, şotʹaynakʹ ki, ko 
beşi damna döörəxun mandi ədətey.

Bezi yön kula papaqʹaç taşeri pizu:
– Usumez akʹi va, İlyas bəy!
Tʹe vaxtʹin ədəten pʹurannanal beş pʹə̌ kula boxodi görüşyan baki.
– Ğe cuzamxana ğaç̌eğale, – zuval irəzi baki bez bula jıkʹespi.
Cuzamxana beş sinifin əyloğoy sa sirey. Urusi məlimxon şəhəre 

usenxon yəşəyinşitʹoğon, Bəkünə çaltetʹunxsay. Şotʹaynakʹal yan 
şotʹoğo əfçiyan duği, piyan ki, Bəkün tʹǒğ gala cuzam azaritʹoğoynakʹ 
kʹojebu. Yaxun şinesa dərsəxun tʹistʹun çureğatʹan, şotʹin sinifi əyloğoy 
suntʹu nexey. Şoval oşa taśi beşi məlimi tʹǒğǒl qʹıbsun nexey ki, 
cuzamxanaxun azarine tʹitʹere, polisen şotʹo qə̌věsa. Tʹe tʹitʹeri azari 
şagird yəşəyinşala peysərene cʹapʹpʹaksa, məlimenal qʹıbi şagirda 
icazane tastʹa dərsə nu eyseynakʹ şotʹo biqʹamu. Metər kʹoya çurpsun 
şamatʹurxon zapʹeney. Məlimxoxun saycətʹay fikirə tene eysay, taśi 
avabakatʹun ki, metər cuzamxana buva-tiyavu. Ğe kotʹay ğaç̌eğala 
ğiney.

Camaaten buy zala bassʹi. Ən hörmətlu gala beşi gimnazin 
direktʹor Vasiliy Grigoryeviç Xrapʹkʹo arśeney. Direktʹori hərəminə 
məlimxone çurpey.

Direktʹori tʹǒğǒl taśi şotʹo bulez kʹosʹpʹi. Gele muz avabaksuna 
görə, zu sinifə şaatʹ əyitkʹal depʹutʹatʹzuy musulman şagirdxoxun. 
Beşi sinifəxun suntʹin urusin sa dənə əyit ukʹayin hatʹetʹiya avabakes 
baneksa ki, mo urus tene. Zu işə sa hema urusi dialektʹen əyitezney.

Direktʹor Pʹetʹerburgaxuney. Şotʹoxun əyitkʹatʹan gərəy 
pʹetʹerburgi dialektʹen əyitkʹan. Metər əyitpsun pisal cʹeğayin, ama 
aristʹokratʹ kʹinəkʹey. Direktʹoren tene akʹsay ki, içu lağatʹun haqʹsa, 
ama iç mǔqebaksay ki, urusi muzatʹun zombaksa.

– Biyəsin xeyir, cənab direktʹor, – şipʹcə zu pizu.
– Biyəsin xeyir, Şirvanşir, val harenu imtahanxoxun oşa?
– Hoo, cənab direktʹor. Ama zu tʹetʹiya pis əşez akʹi.
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– Kʹə bakey ki?
– Zu cuzamxani baradanez əyite.
– Kʹə bakey ki, cuzamxaninaxun?
– Hetər ki, cənab direktʹoren avatene? Nəyni azariyox tʹetʹiyin 

tʹitʹeri bitov şəhəretʹun taśe. Şotʹoğoy loxol pʹə̌ qʹoşuntʹun yaqʹabe. 
Tʹitʹeritʹoğon pʹə̌ ayiza içoğoy kiyeltʹun haqʹe. Əskʹərxon tʹe ayizmoğo 
hari şotʹoğo bitova döbtʹi bespʹetʹun. Kʹojurxoval bokʹospʹetʹun. 
Cuzamxana ene butene. Azariğoy qıyo hələ diristʹe. Yara baftʹi şorox 
şəhəri darvazin tume baretʹun, içoğoy loxol nöyit lapi bokʹostʹunbsa.

Direktʹori irəng tʹinetʹeri, iz pulmux śıxə̌meśi. İz ç̌oyel sa fikire 
akʹeśi – usumluğen memiyin qʹerəz sa śivil gala tʹistʹun.

– He pis ölkəne, he pis amdarxone, – fikirlu şotʹin pine. Ama 
memiya, bez balox. Amdaren qʹamişe baksa ki, heqʹədər vacibe 
hökməten usum hönbəri əşurxo biqʹsun.

– Yan direktʹori hərəminə gireśi şotʹay exlətxoyan ǔmǔxlaxsay. 
Cuzamxana ene butene. Oşin nəsili gimnazisxon qʹerəz sa təzə şey 
fikirbatʹun.

– Bürdən bez bel sa fikire hari:
– Cənab direktʹoren avane, pʹə̌ usene ki, beşi gimnazina 

Məhəmməd Heydəri ğarene kʹale?
– Kʹəə? Direktʹori pulmux iz təpinene laśi.
Məhəmməd Heydəren beşi gimnazina biyaburbeney. Hər sinifə 

şo sa xib usen areśe. Ǔqesʹsʹe yəştʹə laškʹoye bake. İz ğare vuy yəş 
bakala kʹinə gimnazinane taśi. Bavan süftʹə kotʹo cʹapʹsune çuresay, 
ama sa kərəm sa əyel şotʹay tʹǒğǒle eysa.

– Bava, – tʹe gözəl balan pine, – hun za şakʹalad haqʹseynakʹ qo 
köpi nu tadayin, zu nanay tʹǒǒx ukʹoz ki, hun dərsə köçürüşenbe.

Məhəmməd Heydər čʹočʹane baki, usum əyela tʹǒǒx zapʹepi, 
yaxal əyite tadi ki, direktʹori tʹǒǒx iç bava baksuna exlətpʹale.

– İsə və̌n upsunnan çuresa ki, beşi üqümci sinifi şagirdi, 
Məhəmməd Heydəri beşi gimnazin pʹə̌mci sinifə kʹalkʹala ğaroo? – 
direktʹoren saal xavare haqʹi

– Hoo, cənab direktʹor, ko ketəre, şotʹinal və̌xun bağışlamane 
çuresa. Kotʹaynakʹal şotʹin çuresa ki, iz ğar içullarikʹ yöni kʹalkʹal 
bakane. Ko pis əşe ki, usen ba usen şotʹin samalal gele elma 
zombaksune çuresa.

Direktʹor əcoğon biqʹi čʹačʹane baki. Şo şipʹ çurepi, fikirəne taśi 
– mo düz əşe ki, bavan qʹa ğaren sagala gimnazina kʹalkʹatʹun. Ama 
şo sa qʹərara eyes tene baki, metərluğen bavan qʹa ğaren meyin oşal 
sagala kʹalkʹalatʹun.
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Börine bakala misʹikʹ ç̌omo qayeśi, visʹ yəştʹə ğar əyelen zala 
bipʹ mə̌yin popla kʹači işqʹare eçeri. Morox İranaxun hari farkʹalxone. 
Şorox xalçin loxol zale dönbine artʹunśi, damna irani farkʹala ətʹtəjxo 
cʹevtʹunkʹi. Zala bütüm şipʹtʹun çurpi. Tər farkʹalen bureqʹi iz fara.

Farkʹalxoxun suntʹin iz kula ǔmǔğoy tume laxi bureqi ostʹaar 
mə̌ğpsa:

Vi bədən – farse qʹılınce.
Vi cicirxo čʹočʹa rubine.
Türke sultan bakayiz, va zaynakʹ çuuxez haqʹon.
Zu vi uškʹunxoy qʹate mirvari tʹakʹezkʹoy.
Vu turmoğo muçezkʹoy.
Bezi ükʹə qʹızıli came boş vaynakʹez eçoy.
Şo şipʹ çurepi, oşa tʹe suntʹine burqi mə̌ğpsa:
Hunal, bez gözəl, měl kʹinə ,tʹinstʹa
Hər şü qʹonşin kʹoya.
Təren harayeney, kəmanen şıqʹkʹa ǒnenney, xibimci mə̌ğkʹalen 

bureqi mə̌ğpsa:
Şo sa şule, şo – kəfure
Ay bədbaxt! Ay biyaburçuluğ!
Şo şipʹ çurepi, təren samal farpitʹuxun oşa, bipʹimcitʹin mə̌ğepi:
Xib ği zu xançalez ğayinbi,
Bipʹimci ği zu bez düşmənəz šampi.
Zu şotʹo kʹotʹor-kʹotʹor kʹasʹespi.
Zu va, bezi gözəl, yəhəri loxolez laxi.
Bez ç̌oya mə̌yin çalminen ğačespi.
Vaxun sagala ěkěn tasśi buruxmoğo.
Zaxun samal tʹağay, sa pərdin tʹǒğǒl direktʹor qʹa geografin 

məlim çurpetʹuniy.
– Heqʹədər pis fare, direktʹoren şipʹcə pine. – Mo elemi 

angrlayinbsunane oşqʹarstʹa. Maraxlune, me mə̌ğurxostʹa sa mənə 
bune?

– Miya sa mənə teno, hetər ki, sa faral, – məlimen coğabe tadi.
Zu kʹəşin bel şotʹoğoy tʹǒǒxun ə̌xil baksunez çuresay, tʹe arane 

pərdin səsəz hisbi. Fırıpi masʹi bul, qʹoja işqʹarez akʹi, şotʹin cʹapʹpʹaki 
mə̌gurxone ǔmǔxlaxsay. İz pulmux neğen buyey. Şotʹin ǒnenney.

Mo İlyas bəye bava, Zeynal ağaney. Şotʹay kakala kulmoğon 
tʹutʹunney. Fikirbes tene bakon, me kulmoğon qʹələm biqʹi iz sʹiya nu 
śampes bakala amdari isə yetmiş million təngəno.

Bezi ç̌oya tarazdi. Zeynal ağa kəsib amdare bake, ama şotʹin 
mə̌ğə̌, fara beşi məlimxoxun gelene qʹamişake.
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Mə̌ğ çarekʹi. İsəl farkʹalxon kʹafkʹazi əçin farurxotʹun farey. Zu 
zala tarazney. Əylox coy-coy çurpi fitʹun ǔqʹsay, musulmanxonal. Zu 
fi tez ǔği.

Bez sinifi əyloğoy xunçimux saal dostʹurxo çurpi exləttʹunbsay. 
İçoğoy arane gele nešum bul, göyin pul, pudralayinşaki urusi 
xuyərmuxoy. Şotʹoğon urusxoxun, armiğoxun saal gürcüğoxuntʹun 
exlətbsay, ama şotʹoğo musulmanen əyitpʹestʹala kʹinə, tʹe xuyərmoğon 
axšumpi, kʹənesa pi ə̌xiltʹun baksay.

Şunesa pʹianinay tʹǒğǒl arśi, valse farpi. Direktʹoren gubernatʹori 
xuyərə əçinəne kʹalpi.

Buxačuğo şükür!
– Biyəsin xeyir, İlyas bəy, – pʹiləkəni tərəfəxun səzes ibaki. – Zu 

samal cʹəyiz baki. Ama bezi taxsır tene.
Piləkənəç taśi Ninoyaz akʹi, şotʹay loxol nə qavuna lakʹala dərgə 

teney nəəl liśeyi forma teney. İz loxol qʹac, gözəl dərgənoy. İz ə̌mna 
bel gödəy, məxmərəxun bakala qʹızıli üyməylə pʹencəkʹoy. Boxoy 
məxməri dərginen iz gözəl turmoğo butʹekʹsay. Saycə iz turinqʹavxone 
akʹesay. Ninoyi bel şlyapʹkʹane laxey, iz kʹodoğoy loxol pʹə̌ cörgə 
qʹızıli təngə ğačey. Nino həysə damna vizantʹiin angelane oşqʹarstʹay, 
gürcün kʹraliçay damna paltaren.

– Vi əcoğon maqʹan biqʹi, Əli xan, – angelen axšumkʹa pine. – 
Me dərgin loxol bakala bağurxo ğačkʹamu sa saade cʹovaksa, mo bezi 
kalnay dərgəne. Me dərginə çətinluğen va görəz lape.

– Samci əçi bezine! – İlyas bəyen ostʹaar pine.
Ninoyen bez loxole běği, zuval irəziz baki. Əçipsun bezi xoşel 

tene eysay, yöni əçipes tez baksay. Ama İlyas bəyə Ninoya extʹibərbes 
baskoy. Şotʹin avaney, içu hetər taşale.

– “Şamili afırına”! – İlyasen ostʹaar farkʹalxo pine, şotʹoğonal 
fartʹunpi.

İlyas zale bıyexe cʹeri, iz xançala cʹevekʹi. Bureqi bəyicʹ kʹavkʹazi 
əçinə, iz kiyelal xançal. Nino əçikʹa şotʹay tʹǒǒxe taśi. İz turmux binikʹi 
turmoğollarikʹ xuriney.

Şamili əçi burqeśi, Nino – bine, şotʹo başqʹalatʹun. Xançala 
iz uluxxon kašpʹi, iz kulmoğo qaypi, İlyas qʹızılqʹuş kʹinə 
xuyəri hərəminə fırınney. Ninoal əçikʹa şotʹoxun ə̌xile baksay. 
İz tərs kiyel çalmanoy. Şotʹay dirist bədənen əçinney. Saycə iz 
şlyapʹkʹin loxol bakala śepurux galtenney. Me əçinəstʹa haketərəl 
bakalane, ko ən çətinoney. Saycə gürcün xuyərmoğone bakon 
ketər əçipes, ke vədineyal śepurxo nu galpes. İlyas qʹırği kʹinə 
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xuyəri bačʹanexun əçikʹa tanesay. İz əçikʹala kulmoğon samalal 
ostʹaare əçiney, ama Ninoyi kulmux yavaşe galey. Nino çurepi, iz 
bədənen tʹutʹunney, oxə̌lbali tora baftʹi cüür kʹinə. İlyasen bureqi 
samalal bəyic cupʹkʹa əçipsa. Ninoi pulmoğon xoyinšebsay, 
kulmoğonal tʹutʹunney. Fare səs samalal ostʹaare baki. Oşa Ninoi 
tərs kul qayeśi, çalma oqʹa bineti, hatʹe saad İlyasen xançala 
çalmina tʹə̌qʹědi.

Əçi çarekʹi.
Zu bezi eyexun cʹeri sa şeya tez pi: əçinaxun běš yan İlyas 

bəyəxun beşi xançalxo badalyanbey. Ko bezi xançaley Ninoi çalminə 
tʹə̌qʹěśi. Şotʹaynakʹal vi əşlə həmişə düz biqʹalanu. Damna amdarxon 
duztʹun pe: “Vi buşa Buxačuğo tapşurbamun běš, çarvəndəxun ostʹaar 
ğačpʹa”.

5 Bul

– Beşi kalboğox me oç̌alxo eğatʹan, şotʹoğon buruxmoğo 
akʹi haraytʹunpe: “Ǐja běğanan! Tʹetʹiya ǐjo!” Oşa, 

buruxmoğo ǐşalayinşaki cʹələymoğo akʹatʹan, haraytʹunpi:”Kala 
baxça!” Tʹe ğinaxun oşa me oç̌ali sʹi baneki Qʹarabağ. Qʹarabağluğon 
şotʹo Sünikʹtʹunpe, şotʹoxun běš şotʹay sʹi Əgvana bake. Ay xan, 
avabaka ki, mo beşi gözəl, gele damna oç̌alxone.

Qʹoja Mustʹafa işqʹaren, şi kʹoya ki, Şuşana zu manestʹay, exlətpʹi 
çarekʹi. Şo iz exlətəxun gele irəzine mandi. Şotʹin sa qʹurtʹtʹun ğoğe 
ərəqʹi ǔği, sa kʹotʹor motali ğismine çuki.

– Beş tərəf Bayinqʹluğo saal Bayinqʹluği urufxone yəşəyinşbsa. 
Şotʹoğon miyani xəzinoğotʹun qʹorişbsa. Kotʹo hər əyelenal avane. Me 
buruxmoğo ǐvel ǰeyurxono, iz aranexun ǐvel xeyurxone taysa. Beşi 
hər şey bune. Hun taki şəhəre tarapa, běğa, běyin sa amdaren əşebsa? 
Suntʹinqʹa bakayin? Qə̌věki, běğa, sa dirxor amdar bune? Saycə tan! 
Sa tan nu ǔğə̌la bə̌ğə̌nbon? Saycə tan! Taki, ağa, běğa, çəşmişaka, 
fəxirba!

Qʹoja Mustʹafan hələ gele exlətxone besbakon. Bezi xoşel eğalo 
qʹarabağluğon içoğo gele tərifbsuney. Kʹə tetʹun fikirbsay içoğoy 
oç̌alaxun, hətər nağılxotʹun exlətbsay! Nəyni sa kök arminen za 
věstʹune çuresay ki, Şuşana bakala Maraş kisilin qo hazar useno.
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– Əfçi ma duğa, – zu şotʹo pizu. Kıštʹonluğ eysun hələ pʹə̌ hazar 
usen teno. İsus Xristʹos Nanaxun bakamin běš kilisəne bake?

Kök armi yaman incimişebaki.
– Hun kʹalpi amdarnu, hikʹkʹal pes bateskon. Ǔmǔxlaxa, beşi 

qʹojoğon kotʹoxun kʹətʹunne. Köken pine: – Tʹe soğo azukʹxoy 
kıštʹonluği pʹə̌ hazar usene, ama Qʹarabağa İsus Xristʹos xib hazar 
usen běše hare. Ko haketəre.

Hələ yaqʹa, Şuşana eğatʹan, ǰene bǐbǐnə cʹovakatʹan fayentʹonçinen 
zaynakʹ exlətebi:

– Me bǐbǐna İrana tağatʹan Makʹedonlu Alekʹsandrene biqʹe, iz 
əskʹərxoy qʹoççağluğa görə.

Bǐbǐn loxol “1897” śameśey. Kotʹo fayentʹonçina akʹesezdi.
– Ağa, – şotʹin pine, – motʹo urusxone be, beşi qʹəstʹen.
Şuşa qʹəribə şəhərey. Sənqı hazar metrin bel biqʹeśi me şəhər 

Kʹavkʹazi, İrani saal Türkiyin arane sa bǐbǐne baki. Buruxmux, 
cʹələymux, oqurxo hərəminə bakala me şəhəre tʹe vaxtʹaxun 
musulmanxo qʹa kıštʹonxo sagalatʹun yəşəyinşe. Camaaten, buruğoy 
bel, buruğoy tume içoğoynakʹ bicʹi kərpʹicʹen misʹikʹ kʹojurtʹun biqʹe, 
ke kʹojurxoval saraytʹun hesabbe. Ke sarayxoval musulman bəyurxoy 
saal ağoğoy, armi mülkədarxoy – məlikxoy saal naxararxoye bake. Me 
sarayi qʹončuxxo saadxon seyvane arśi kʹəlyan zapʹsun exləttʹunbsay 
ki, Urusatʹa çarkʹestʹi padçaği generalxo Qʹarabağaxuntʹuniy, 
qʹarabağluyox nu bakiniy impʹerin vəziyət pis bakaley.

Zu saal bez qʹoçi, qʹaç yaqʹen vüğ saadi bel misʹikʹ dəmiri 
yaqʹe stʹansinaxun Şuşanayan pʹapʹi. Qʹoçiyox silahlu nökərxoney, 
amdarfıqʹsun çureğalxo.

Me silahlu amdarxo gele vədə mal əyitkʹalxone, şotʹaynakʹ ki, 
şotʹoğoy fikir cʹovaki içən amdarxo fıqʹkʹala ğimxostʹaney.

Bavan zaynakʹ qʹoçine biqʹey, tez ava, za qʹorişbseynakʹ 
qʹertʹunxun nəəl qʹertʹu zaxun qʹorişbseynakʹ. Hakotʹo tez qʹamişaki.

Bezi qʹoçi gele mučʹa muzin amdarey. Şotʹay Şirvanşir ailinaxun 
axıl qʹoomluğal buney, şotʹaynakʹal sa qʹoom kʹinə şotʹo extʹibərbes 
banekon.

Şuşana bez eysun qo ğiney, Ninoi yaqʹa běğsun biyabakamin 
şuşaluğoy exlətəz ǔmǔxlaxsay, tʹe barada ki, bütüm amradxo he 
vədənesa varlu baki, yöni davabi, qʹerəz yöni əşurux biqʹiyorox 
Şuşanaxuntʹun.

Sal zu usum-usum şəhəri pʹarkʹa tarapi, meçitxoy minaretʹxoz 
tamaşabsay. Me atmış hazar amdar bakala şəhəre vusʹ meçid, 
vǔğesʹsʹe kilisane biqʹeśey. Şəhəri hərəmine gele ocağxonoy – bul 
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kʹosʹpʹala ganxo, şotʹoğoy arane samci ga biqʹalo pʹə̌ dənə kala 
xodoy ǐvel Sarı bəye. İçoğo tərifbala qʹarabağluğon samci ğine za 
tʹiya tatʹunşeri.

Me ǐvel amdari gərəmzəluğ şəhərexun sa saadi yaqʹe loxole. Hər 
usen, iz ğinestʹa, bütüm şəhərluyox gireśi hari me ǐvel gərəmzoğo 
bultʹun kʹosʹpʹsa. Camaat ǐvel xodurxoy oqʹa arśi šumtʹun uksay. 
Bəziyorox ke gərəmzoroç pʹə̌pʹinen xoreśitʹun taysay. Ko çətin əşey, 
kotʹaynakʹal şərəfluney. Ǐveli gərəmzoğoy loxol cʹeri xodurxo kul 
duğes batenekoy. Şiin iz xazalal galdayin hatʹetʹiya pʹaraliç bakale. 
Metər kala zoro bu Sarı bəye!

Ama za şukʹkʹalen tene baki pes me ǐvelen hetər möcüzoxe be. 
Kotʹay gala zaynakʹ burtʹunqsay exlətbsa, şotʹoxun baki hadisinəxun. 
Sa kərəm Sarı bəye bačʹanexun düşmənxone baftʹi. Şotʹay ěk buruğoy 
təpinexun purkʹa tanesay, tʹe buruğ həysəl tʹetʹiyane, Şuşani tʹǒǒx. İçu 
busmişalxo hari pʹapʹatʹan Sarı bəyen qʹantarğina zapene, şotʹay ěkal 
bürdən cupi purepi buruxmoğoy, qʹayoğoy saal dirist şəhəri loxolxun.

Musulmanxon həysəl tʹe ěkě turin irizxo akʹes batʹunksa.
Şotʹay ke cupʹsuna vě tezbaki. Zaynakʹ exlətpʹalxoy köfele laftʹi.
– Ağa, – axrı ko qʹarabaği ěkěy! – za pitʹun.
Hatʹe saad qʹarabaği ěkurxoxun qʹerəz əfsanətʹun exlətpʹi. 

Qʹarabağa hər şey gözəle, ama ən şaatʹo – ěkurxone. İrani şax Ağa 
Məhəmməd, za větʹunstʹay, sa dənə qʹarabaği ěkěynakʹ iz bütüm 
garema tastʹuna həzirey. Ko serine, ǐvel ěkuruxe. Qʹarabaği ěkurxo 
əmələ eşstʹeynakʹ müdrik amdarxon usenxon içoğoy bulatʹun gijbe, 
axır ki, qʹarabaği ərkəy ěkě əmələ hari.

Me exlətxo zaynakʹ gele maraxlune baki, zuval xayišezbi ki, sa 
dənə ěk za akʹestʹeqʹatʹun. Za pitʹun ki, sultani garema taysun hasande, 
qʹarabaği ěkurxo akʹsaxun. Dirist qʹarabağa şotʹoğoxun pʹasʹsʹe bule 
mande. Şotʹoğo akʹsun çureğaltʹu sa oğri kʹinə cəzalayinşaltʹun. Ěkě 
qʹončux iz ěkě loxol saycə dava bakatʹane arśes bakon.

Bezi naxışen tene eçeri. Kotʹaynakʹ ki, ke ěkurxoy barada saycə 
exlətxoz ibaki, atezkʹi.

Metərluğen, zu Şuşanaz yəşəyinşbsay, qʹoja Mustʹafay exlətxo 
ǔmǔxlaxsun Ninoi yaqʹaz běğsay. Me oç̌ali barada bakala exlətxoxun 
zu ene boşezuy.

– Ay xan, – sa kərəm za Mustʹafan pine, – vi kalboox əskʹərxone 
bake, ama hun – savadlu amdarnu, gimnazinan kʹalpe. Şotʹaynakʹal, 
mədəniyətə qʹamişnu. Farsxon Səədinaxun, Xafizaxun, Firdosinəxun 
fəxirtʹunbsa, urusxon – Pʹuşkʹinəxun. Běğ batʹkʹala ölkinə sa şair 
Götene yəşəyinşe, şotʹin iblisaxun şeire śampe.
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– Hun nexnu ki, şoroxal qʹarabağlutʹun? – zu xavarez haqʹi.
– Təə, hörmətlu qʹonağ, zu kotʹo tez nex. Bez fikiren beşi şairxo 

şotʹoğoxun gele şaatʹtʹun! Şorox tʹe qʹədər bacaraxlutʹun ki, içoğoy 
şeirxo kağızi loxol tetʹun śame, ama hatʹetər əzbər kʹaltʹunne.

– Hun aşığxonne?
– Hoo, – tʹe qʹojan pine, – aşığxoxunez əyite. Şorox me qʹonşi 

ayizmoğotʹun yəşəyinşbsa, əycəl şotʹoğoy yarışma bakale. Taysun 
çurensa ke yarışmina?

Zu irəziz baki, əycin dəri qʹacʹ buruxmoğoy cığırxon yan yavaş-
yavaş layanśi Daşkənd ayize, tʹe ayiz Kʹavkʹaza bakala aşığxoy mərkəze 
hesab baksay. Qʹarabaği hər ayize aşığxonoy. Ǐjěna şotʹoğon şeirtʹun 
śame, ǰoğulal camaati běš cʹeri sarayxo qʹa kʹojurxo mə̌ğtʹunney. Xib 
ayize saycə aşığxone yəşəyinşbsa, damna döörəxun mağay feodalxon 
şotʹoğoxun haqʹ tetʹun haqʹe. Daşkənd ke ayizmoğoxun soğone.

Süftə akʹala kʹinəkʹ qʹamişakes baneksay ki, me ayize 
yəşəyinşalxo adi amdarxo tene. Memiya bakala işqʹarxon boxoy 
poptʹun efsay, içoğoy loxolal armušumi urbaşkʹatʹun layey. Şotʹoğon 
sun-sunay loxol kʹoritʹun běğsay. Çupuxxon işqʹarxoy bačʹanexun 
taśi, farkʹala ətʹtʹəjxotʹun taştʹay. İçoğoy kʹodoğ bariney.

Me ayize bütüm Qʹarabağaxun, dövlətlu armiyox qʹa 
musulmanxone harey. Şorox mǔqtʹuniy aşığxoy mə̌ğurxo ibakseynakʹ.

Camaat Daşkəndi kala meydane girtʹunśi. Meydani bǐyex pʹə̌ aşığ 
çurpeney. Şorox tʹetərtʹun çurpey, unkʹo poy sun-sunaxun davabaltʹun.
Şotʹoğon niffrəten sun-sunay loxoltʹun běğsay. Muşen içoğoy boxoy 
popurxo fə̌lfə̌lestʹay.

– Vaxun peyinene adesa, – suntʹin haraykʹa pine, – vi sufatal 
bǒqʹě sufatʹe! Vastʹa bacarağ teno, hun pʹə̌ köpiyal axmağ mə̌ğuren 
śamkʹon.

– Hunal kosa kʹinə bəzəyinşakenu, – tʹe suntʹin pine, – vi səsəl 
butene. Vi bacarağa toydes ten baksa, şo vastʹa butene. Hun bezi 
istʹolin loxol běštʹan mandi ukunxoxunen yəşəyinşbsa.

Şotʹoğon gele boxoy höcətʹtʹunbi. Kotʹoğoy höcətʹbsun içoğoy 
yarışmin burqesuney, camaatenal şotʹoğoy hər əyitə çəpitʹunbsay. Oşa 
boxoy popla, müdrik sa qʹoja işqʹar bǐyex baneśi. Ostʹaar səsen şotʹin 
me deyişmin mövzuğo pine: “Arakse loxol Xaş”, “Ağa Məhəmmədi 
şaxe bisun”.

Aşığxon göynul běği burtʹunqi mə̌ğsa. Şotʹoğon qʹəddar, 
işqʹarluğ nu bakala Ağa Məhəmmədəxuntʹun mə̌ğey. Şax Tiflisə taśi 
kükürdi xeyurxoy boş osʹkʹalpi iz biyabur vəziyətəxun qʹolaybaksune 
çuresay. Ama me kükürdi xeyurxon şotʹo tene köməybi, şaxen, iz 
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əcoğon biqʹi Tiflisə oç̌alaxun barabarebi, bütüm tiflisluğo kʹasʹepi – 
işqʹarxoval, çupuxxoval. Qoş qaybakatʹan Qʹarabağaxune cʹovaki. 
Üşe şo iz çadrin boş baskʹatʹan, şinesa şotʹo xançalen besebsa. Haketər 
me şax sa mǔqluğ akʹinutʹ pʹure. Davin vədine şo busalmandene, 
naqʹaxun qʹari šumal keyene. Şotʹin gele ölköğo içu tabinebe, ama 
axırda sa dilənçi kʹinə dərgənəne pʹuri. Ağa Məhəmməd şaxe qʹismat 
ketərey.

Haketər aşığxon mə̌ğtʹunney, içoğo ǔmǔxlaxaltʹoğo mǔqtʹunstʹay. 
Suntʹin ən gözəl çupux bakala ölkin şaxe köruxxoxune mə̌ğey, tʹe 
suntʹin gözəl gürcün çupuğo bespsunaxun.

Ǔmǔxlaxalxon mə̌ğkʹaltʹoğoynakʹ ostʹaar çəpitʹunbi. Aşığxoy 
ç̌oyexun apʹe sʹoroyesay. Bürdən aşığxoy suntʹin nəzikʹ səsen mə̌ğěpi:

– Şuva oşqʹarstʹa Arakse loxol bakala xaş?
Pʹə̌mçi, əcuxlutʹin bureqi:
– Vi çureğaltʹay ç̌oya.
Samcitʹin mə̌ğepi:
– Nəzikʹe tʹe xaşe işiğ.
Tʹe suntʹin pʹurumal pine:
– Təə, xaş davina pʹuri qʹoççaği qʹalxanane oşqʹar.
Haketər sun-suna incitmişbsun mə̌ğtʹunpi, samci ga biqʹseynakʹ.

Oşa hərtʹin sa mə̌ğě mə̌ğpi. Şotʹoğon Xaşe gözəlluğaxun, xuyəri 
uškʹunxo oşqʹardala Arakse xeyurxoxuntʹun mə̌ğěy.

Me deyişminə taşeriyo əcuxlu aşığe baki. Şotʹin iz ǰomo gıjdi 
taşestʹitʹay saza ěxědi.

Deyişminə taşeritʹay tʹǒǒx išalayinşezbaki. Şotʹin tağay-mağay 
běğsun təngəne girbsay.

– Hun vi taśtʹuna mǔqnu? – şotʹoxun xavarez haqʹi.
Şotʹin nairəzi kʹinə coğabe tadi:
– Kotʹo taşstʹun hesabbes tene bakon, ağa. Tʹe vaxt baneksay 

qʹələbox! Sabaç usen běš taşaltʹin taşestʹaltay bulane bostʹay. Tʹe 
vaxt gele hörmətoy mədəniyətə. Yan zəyif bakeyan. Həysə sa cörgə 
şeireynakʹ şukʹkʹalen iz elmoğo tene tadon.

– Hun həysə ən şaatʹ şairnu.
– Təə, – şotʹin pine iz bula kʹosʹebi. – Təə, şotʹin pʹurum pine, – 

zu adi ustazu. Zu əsil aşığ tezu.
– Pʹoy əsil aşığ bakseynakʹ kʹə lazım?
– Ramazan xaşastʹa sa qʹərib şüno, şotʹay sʹi Kʹədiri şüne. Tʹe 

üşe təbiyət sa saadluğa nepʹaxesa. Oqe xeyurxo çurtʹunne, pis urufxon 
xəzinoğo tetʹun qʹorişsa. İbakes baneksa: oyurxo hetərtʹun cʹeysa, 
xodurxon hetərtʹun exlətbsa, Xenepəriyox cʹetʹunsa oqnuxun, tʹe şü 
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dünyəne eğala əylux nə alimtʹun baksa nəəl şair. Kʹədiri şüne, aşığen 
xavareçal İlya kʹalkʹalane. Xavareçal iz vədinestʹa enesa, aşığa iz çame 
boştʹan ǔqʹestʹi nexe şotʹo: “ Ğeyinaxun hun əsil aşığnu, dünyəne hər 
şeya bezi pulmoğon běğalnu”. Xeyir-bərəkət haqʹi şairi extʹiyərene 
hər şey. Şotʹay běš bütümtʹin bule kʹosʹpsa: heyvanxon saal amdarxon, 
muşurxon saal dənizxon, şotʹaynakʹ ki, şotʹay seirxostʹa zor saal 
Buxačüğoy müdrikluğo.

Aşığ oç̌ala arśi, kulmoğon iz ç̌oya butʹkʹi bureqi ǒnǒpsa.
– Şukʹkʹalenal avatene, mani şü – Kʹədiri şüne, me üşe he vaxt 

nepʹaxeśese bakon. Şotʹaynakʹal yöni aşığxo butene.
Şo, savsa, kʹodoğ bari, şip cʹeri taneśi. Savsa dərgəni ul kʹinə, 

Qʹarabaği yəşil cənnət yəşəyinşalo.

6 Bul

İsa bulaği xe ǰeyurxoy loxolxun şırıltʹinen tanesay. İz hərəmine 
bakala xodurxon unkʹoy göynultʹun běğsay. Şuşa qʹayoğoy 

bačʹaneney. Qʹuzey təfəf bakala armiğoy qʹoruğxo biblinə bakaltʹoğone 
oşqʹarstʹay. Běğ cʹeğalaç tərəfəl Qʹarabaği tozla dərgəni oç̌alxoney. 
Tʹetʹiyin muşen Zərdüştʹi aruğoy gamluğane fuyey.

Beşi hərəmine bakala xodurxo şipʹtʹuniy, sa xazal tene galey, 
unkʹo şotʹoğo damna angelxon təzətʹun barti taśey. Beşi aruğoy 
kʹüünen me peysərə ǐvele akʹestʹay.

Aruğoy hərəmine śampi xalçoxtʹun sakey, yanal iz loxol 
arśeyaniy, sulfin loxol fine pʹotʹurkʹox, meyvox, ğusmi saal göyinoy. 
Mangalxoy loxol kəbabe apʹsay.

Zazandari, tarakʹala farkʹalxo orayin tʹǒǒx arśetʹuniy. İçoğoy 
ətʹtʹəjxoy sʹi sa farey: dayre, çiyauri, tər, dipʹlipʹitʹo. Şotʹoğon mučʹa 
mə̌ğurxotʹun mə̌ğey. Me mə̌ğə̌ gürcüğontʹun zakʹazbey, şotʹoğon me 
təbiyəti ğözəlluğa samalal yöni akʹestʹuntʹun çuresay. Beşi latıni məlim 
memiya bakiniy, şotʹin me farurxo, əçiğo “dionisi aləme” ukʹoy. Me 
camaata üşe Şuşani tʹǒǒx bakala cʹələye tarapsa kʹalpiyo Kʹipʹianiğoy 
ailəne. Şorox axır ki, Bəkünəxun hartʹun.

Zaxun ç̌oba-ç̌o Ninoi bavane arśey, şotʹin me qʹonaxluğa şaatʹ 
tamataluğebi.

Şotʹay mə̌yin biğurxo, kakala pulmux, čʹočʹal ç̌onoy. Sotʹin 
ayaqʹa alabi fine ǔğsay. Zuval sa qʹortʹtʹun ǔzği. Mandi vədine zu 
ǔtezğoniy, ama tamatinen ukʹatʹan nu ǔğsun hörmətsusluğe.
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Nökərxon orayinaxun xetʹun eçeri. Sa qʹortʹtʹun tʹe xenaxun ǔği 
heqʹədər çureğayin ukes bankon, botenşon, şotʹaynakʹ ki, şo İsa bulaği 
xene, Qʹarabaği möcüzoğoy soğone. Orayin xena ǔyanğsay, sulfin 
loxol bakala ukunxo yavaş-yavaş çareksay.

Aruği işiğen Ninoi nanay ç̌oyaz akʹsay. Şo iz işqʹari tʹǒǒxe arśey, 
iz pulmoğonal axšumeney. Metər pulmux bakala çuux dünyəne eyes 
banekon Mingrelina, Rioni oç̌alxo, mayaki gözəl falçi Medeya saal 
argonavt Yason irəstʹtʹun hare.

– Ǔğěn hörmətlu Didianin diristtʹuğa! – iz ayaqʹa alabi tamatinen 
ostʹaar pine.

Didiani, əyeli pulmoğon qʹoja işqʹarey, iz bula kʹosʹpʹi diristbakane 
pi. Me diristtʹuğ xibimciney. Ayağxo amsʹine baki. Möcuzə İsa bulaği 
xenen finoğoy baksa tene barey. Şukʹkʹal finoğoy teney, gürcüğon 
ükʹin köfbes batʹunksay, ama içoğoy haqʹıl içoğoy beley, İsa bulaği 
orayin xe kʹinə.

Tək yan tiyaniy me üşe miya qʹonaxluğbiyo. Hər tərəf xodurxoy 
qʹatexun aruğoy işiğxone akʹesay, şotʹaynakʹ ki, hər şamatʹ Şuşaluyox 
orayin tʹǒǒx girtʹunsay. Şorox savaxtʹinal śirikʹ artʹunstʹay. Memiya 
xodurxoy oqʹa musulmanxon qʹa kıštʹonxon köftʹunbsay.

Zu fırıpi bezi tʹǒǒx arśi Ninoi loxolez běği. Şotʹin tağay běği iz 
exlətə qʹoja Didianinaxun davamebi. Beşi ədətxo metərey: yəşlutʹoğo 
hörmət, cəyiltʹoğoynakʹ çuresun.

– Və̌n mütlək bezi Zugzidina bakala saraya sa kərəm harinan 
buqʹon. Şo Rioni oqe tʹǒǒxe. Tʹe vaxt Midinəxun bakala nökərxon 
eğeli xayen memiya qʹızıltʹun girbe. Hunal eki, Əli xan, hari ankʹon 
tavar nu laftʹi Mingrelin tʹropʹikʹ cʹələymoğo.

– Bez piin loxol, hörmətlu Didiani, ama eğoz cʹələymoğo görə 
tə, və̌x görə.

– Cʹələymux efi xoşel tene eysa? Zaynakʹ cʹələy – yəşəyinş 
upsune.

Beşi exlətə Ninoal gərebaki.
– Əli xanen cʹələymoğoxun qʹınebsa, hetər ki, əyloğon 

cinurxoxun.
– Tʹe qʹədərəl tə. Heqʹədər və̌ynakʹ cʹələymux şaatʹesa, hatʹeqʹədər 

zaynakʹ beyvan şaatʹe – Didianinen iz pulmoğo śıxə̌mpi běneği. – 
Hörmətlu Didiani, za qʹıdestʹalo cʹələymuxe, zu cʹələye ačesez bakon. 
Ke cʹələymoğon za tarıxmişebsa, tʹetʹiya cinurxon, şeytanxon buye. 
Memiya hikʹkʹal tene akʹesa, cığırxo bayinqʹune, cʹovakes tene baksa. 
Běgě işiğxo xogurxoy qʹatexun akʹtenesa. Hər tərəf bayinqʹuğe. 
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Cʹələyin xodurxoy xojinen, za pise təsirbsa. Zu adi şeyurxoz çuresa 
– muşa, qʹuma, ǰena. Beyvan – adi sa qʹılınci fə̌lstʹune. Cʹələy isə, sa 
dügün kʹinə gərgüre. Zu cʹələye ačesez bakon.

Didianinen fikirlu bezi loxole běği.
– Vastʹa beyvan amdari urufo, – şotʹin pine, – Zu fikirezbsa 

ki, amdarxo çalxseynakʹ şotʹoğo gərəy pʹə̌ gala cöyban: cʹələyluyox 
saal beyvanluyox. Běğ cʹeğala ölköğo fisuz beyvana finogoy bakes 
banekon. Tʹetʹiya amdarxo finağoy balo gam muş qʹa gam qʹume. 
Beyvan adi saal pʹroblemsuze. Cʹələy isə sualxon buye. Beyvanen 
sual tene tastʹa, hikʹkʹaleynakʹal əyit tene tastʹa. Ama urufi gamluğ 
cʹələyexune eysa. Beyvani amdari, bez fikiren, sa hiso saal sa 
düzgünluğo. Ke pʹə̌ şeyen şotʹay ükʹ buye. Ama cʹələyi amdari hema 
ç̌ono. Beyvanexun fanatʹikʹxo, cʹələyexun isə yaratmişalxone əmələ 
eysə. Běğ cʹeğala ölköğoy qʹa běğ batʹkʹala ölköğoy fərg hakone.

– Şotʹaynakʹal yan, armiğon saal gürcüğon cʹələymoğo geleyan 
çuresa, – exlətə kök armi Məlik Naxararyan gərebaki.

Me amdar, kakala pulmuxla, boçu qʹaşla, gele əyitkʹal saal gele 
ǔğə̌ley. Şo, hayzeri bez diristtʹuğa ostʹaar pine:

– Əli xan, Qʹartalxo buruxmoğone baksa, pələngxo – cʹələymoğo. 
Beyvanexun kʹə cʹeysa?

– Aslanxo saal əsqʹərxo, – zu pizu, Ninoyenal bureqi çəpipsa.
Kəbabxo etʹunçeri. Pʹurumal əyəqʹxo buybaki amsʹine baki. 

Dirist cʹələyə me gürcün qʹonaxluği səsen haqʹeney. Didianinen 
Naxararyanaxun kʹənesa exlətebsa. Kotʹoğo akʹi Ninoyen axšumkʹa 
bez loxole běği.

Zu irəziluğen bez bula galezdi. Bayiqʹbakeney. Aruğoy işiğen 
memiya bakala amdarxo cinurxo, şeytanxotʹun oşqʹarstʹay. Yax 
şukʹkʹalen tene fikir tastʹay.

Zu hayzeri yavaşcʹə orayinəcʹez taśi. Kʹosʹbaki, bez qʹošamağen 
xe extʹi ǔzği. Heqʹədər mučʹa xeney! Zu boxoy çurpi xene boş akʹeğala 
mučʹuliğoz tamaşabi.

Bürdən turmoğoy səsez ibaki. Ninoi turin oqʹa qʹari çirpiyox 
xoxebaki... Bez kula boxozdi, Ninoyenal bez kula bineqʹi. Yan yavaş-
yavaş buryanqi cʹələyen taysa. Xodurxon beşi bacʹanexun qʹaşqʹabağlu 
saal nairəzi kʹinə bětʹunği. Aruğoy tʹǒǒxun ə̌xil baksun şotʹoğoy 
ədəten düz tene. Nino oç̌ala arśi, bez kula zapi iz tʹǒğǒl arśevekʹi. 
Həmişə mǔqluğ saal kef bakala Qʹarabağa gele sərt ədətxonoy. Qʹoja 
Mustʹafan sa kərəm za exlətʹebi ki, muğesʹsʹe usen meyin běšinəxun 
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sa ailinə içoğoy serluğ pozmişakeney, şotʹoxun oşa tʹiyani meyvin 
xodurxon meyva tetʹun cʹepi.

Yan Ninoyaxun sun-sunay loxol běğsun arśeyaniy. Xaşe işiğen 
şotʹay ç̌o mapmasʹiney.

– Pʹrinśesa, – şipʹ səsen pizu.
Ninoyen çəp-çəp bez loxole běği.
Saqo bipʹ saadey ki, şo pʹrinśesane baki, saqo bipʹ usene ki, 

kʹnyaz baksuna çalışebaksay, çalışaki iz ukʹaltʹu bine. Ğe savaxtʹan 
kʹnyaz baksuni barada Pʹetʹerburgaxun tʹelegrame hari. Qʹoja kʹnyaz 
əyel kʹinə mǔqebaki, iz mǔqə̌xunal yax bütümə miya girebi.

– Pʹrinśesa, – zu pʹurumal pi, şotʹay ç̌oya bezi mə̌xine bizqʹi.
Şo şipʹ çurpeney. Bərkə gelene ǔğey kʹaxetʹin finaxun, nəəl 

şotʹo me cʹələyen saal xaşe işiğene finoğoy be. Şotʹo muçespi. Ninoi 
kulmux cügüney saal gamey.

Yan cügi oye loxol baskʹeyaniy. Ninoyen bez loxole běğsay. 
Xaşe işiğa şotʹay ç̌o, iz bədən gele gözəle akʹesay. Zu şotʹay ükʹe 
səsə izbaksay. Şotʹay pulmux neğen buybakeney.İz ç̌oya, pulmoğo 
muçezpi.

Nino hayzeri şipʹ areśi. Şotʹay şipʹ çurpsun iz ükʹestʹa bakala 
fikirxoxuney. Bez Ninoi hələ vǔğesʹsʹe yəşey, şotʹin hələ ǐvel Tamara 
sʹiyen bakala liśeyane kʹale.

– Əli xan, zu va çurezsa, – şotʹin pine. – Çurezsa, həysə pʹrinśesa 
balkayiz.

– Unkʹoy, vi pʹrinśesa baksun gele boxoy tene zapʹkʹal, – zu 
coğabez tadi.

Ninoyen za qʹamiş tene baki.
– Hun kʹən upsun çuresa? – çəş-pʹəş baki şotʹin xavare haqʹi. – 

Hun fikirenbsa ki, padçağen beşi ke sʹiya qaydi ěxědon?
– Vi ke sʹi tene bakal hun işqʹara tağala kʹinə. Ama xan baksunal 

pis tene.
Ninoyen kulmoğo iz ozane laxi, ala běği axšumepi.
– Xan, bərkə xane çuux? Ketər sʹi dünyəne butene. Ko hetər 

əyitə za pinu, vaxun laškʹoy bakseynakʹen pi.
– Ho, hakoz upsunez çuresay.
Ninoyen iz pʹə̌ kiin bez ç̌oya bineqʹi.
– Vi ukʹaltʹu qʹabulbayiz, me şuşani cʹələyi xodurxoxun irəziluğ 

haqʹalnu?
– Fikirezbsa ki, ho...
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– Laškʹoyaxun oşa yan tarapsa vi əmin kʹoya Tʹegerana tağalyan? 
Tʹetʹiya zu şaxe garema taśi, tʹiya bakala gele kök çupuxxoxun çəy ǔği 
exlətpʹalazu?

– Kʹə baksa ki?
– Oşa zu taśi beyvane tarakʹoz, şotʹaynakʹ ki, tʹetʹiya işqʹarxo 

tene bakal za akʹatʹun.
– Təə, Nino, zu va məcbur tezbal beyvane tarakʹan, şotʹaynakʹ ki, 

şo vi xoşel tene eğal.
Nino za išalayinşaki iz bǒxmǒğǒn bez kʹodoğo tʹayağebaki.
– Bərkə zu va işqʹara hariz, Əli xan. Ama hun fikirenbsa kʹə 

çatʹinluğxo bakale yəynakʹ, beyvanxoxun qʹa cʹələymoğoxun başqʹa!
– Hun hetʹuxunen əyite?
– Samci, bez nana-bava qʹubarbi biyaltʹun, zu musulmana 

tağayiz. Oşa vi bavan məcburbale, zu islama qʹabulbaz. Zu kotʹo 
bayiz, padçağen za Sibira yaqʹabale, kıštʹonluğa xayinbsuna görə, 
vaal yaqʹabale ki, za məcburenbe kotʹo bseynakʹ.

Zu ostʹaar axšumespi.
– Yan gərəy Buz okʹeani bıyex yəşəyinşayan, kala masʹi 

şuyenxonal yax kʹotʹor-kʹotʹor batʹun. Təə, Nino, hər şey ke qʹədər 
pis tene bakal. Hun islam ten qʹabulbal, vi nana-bava tetʹun buyal 
qʹubarbi, laškʹoyaxun oşa tarapsa yan Pʹarija nəəl Berlina tağalyan, 
hun tiya Bulon cʹələyxo, Berlini zoopʹarkʹi heyvanxo akʹalnu. Kotʹo 
kʹən ukʹon?

Ninoyen haqʹeśi bezi loxol běneği.
– Hun za gelen çuresa, şotʹaynakʹal zu nextezu “tə”, ama 

“ho” pseynakʹ hələ usume. Zu vaxun tʹitestʹa ki. Liśeya çarezkʹon, 
oşa beş bava-nanaxun exlətyanbon. Ama hun za başqʹala tenu. Va 
xoyinšezbsa, ketər əş ma biqʹa. Zu avazu, kotʹo hetərtʹunbsa: xuyərə 
extʹi, ěkě loxol laxi buruxmoğonan taştʹa, axırda burqesa piye dava 
Kʹipʹiani ailinaxun

Bürdən Ninoyen bureqi axšumsa, gijluğbsa. Unkʹoy iz dirist 
bədənen axšumeney: iz ç̌oyen, kulmoğon, turmoğon. Xoda tʹayağbaki 
şotʹin alaxun oqʹa bez loxole běği. Zu içuxun ç̌oba-ç̌o çurpezuy. 
Memiya, xodin oqʹa şo, ǒxə̌lbalaxun qʹǐbi, cʹələye tʹitʹeri sa cʹeyranane 
oşqʹarstʹay.

– Tağen, – Ninoyen pine.
Yan aruğoy tʹǒǒxyan taśi. Bürdən şo çurepi, iz bula alabi xaşe 

loxole běği.
– Poy beş əylux mani dinə qʹulluğbaltʹun? – narahat baki şotʹin 

xavare haqʹi.
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– Mütlək, ən şaatʹtʹu, ən təmiztʹu, – zu coğabez tadi.
İçinal bez loxol běği, şipʹ çurpi, oşa gorox-gorox xavare haqʹi:
– Zu vaynakʹ gele qʹoja tezu? Bezi vǔğesʹsʹe yəş bakale. Vi 

haqʹala çuğoy həysə gərəy pʹasʹsʹe yəş bakane. Təə, gele qʹoja tene 
zaynakʹ pi şotʹo sakitezbi, bəlkə gele haqʹullunu. Şukʹkʹalen nextene 
ki, gele haqʹullu baksun – şaatʹ şeye.

Bərkə, me běğ cʹeğalaç bakalorox usumyan kalabaksa, 
qʹoja baksa saal müdrik baksa? Bərkəl, yan bütüm sa cürəyan, sa 
haqʹıldayan? Kotʹo zu tez ava.

Me xodurxon, Ninoyen, tʹe ə̌xil bakala aruğoy işiğen – bitovtʹin 
za narahatebsay. Zu za ačespʹezuy. Bərkə, zuval gelez ǔğey kʹaxetʹin 
finaxun, sa aşığbaki gijbakezuy.

Ama Nino sa çölin amdara irəst haritʹu oşqʹar teney. Şotʹin 
içu gele şipʹe taştʹay. Yan İsa bulaği tʹǒǒx pʹapʹatʹan şotʹay neğaxun, 
axšumaxun sa iriz tene mandey. Şukʹkʹalen beşi taysuna akʹi teney. 
Zu arugoy tʹǒğǒl arezśi, hisezbi ki, bezi ǰomo qʹaribakene. Zu sa 
əyaqʹ İsa bulaği xenaxun buybi ǔzği. Əyaqʹa iz gala laxatʹan Məlik 
Naxararyanen bezi loxole běğsay. Şotʹin sa dost, iša amdar kʹinəne 
běğsay.

7 Bul

Şuşana bez mandala kʹojin seyvane baskʹi fikirəz taśey.
Bezi çuresun tʹe suntʹoğoy çuresunallarikʹ teney. Ko 

qʹerəz cörəney. Ninoya zu orayin bel, xene tʹǒǒx tez irəs hare, şotʹo 
liśeya tağala Nikʹolayev küçinəz akʹe. Kotʹaynakʹal bez çuresun 
kalbay, bavay, əmin çuresunaxun gele fərglune.

Běğ cʹeğala ölköğo çuresun orayin belxun, nəəl şəhəri 
fantʹanxoy tʹǒxune burqesa. Biyabakatʹan xuyərmux gamatxo içoğoy 
ə̌mnə̌bel laxi orayinatʹun taysay. Orayin bel samal aralu cəyil ğarmux 
arśi exləttʹunbsay. Şotʹoğon içoğoy tʹǒǒxun cʹovakala xuyərçoğoy 
loxol sal bětetʹunxsay. Xuyərmoğon yavaş-yavaş içoğoy gamatxo 
buybi, hatʹetər yavaşal qaytʹunbaksay. Buy gamatxo taştʹun çətiney. 
Xuyərmoğon qʹǐtʹunbsay ki, fırsʹeğatʹun, çalma içoğoy belxun 
binestʹay, ç̌o qayesay, şotʹoğonal otʹpʹi oqʹa běğsun tatʹunsay. Ama 
baneksay ki, sa xuyəren iz bula alabi ğarmoğoy loxole běğsay. Sal tʹe 
xuyər orayina eğayin, ğaraxun sun-sunay loxol běğaytʹun bütümtʹin 
avatʹunbaksa ki, motʹoğon suna çurtʹunsa.
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Ene mandiyo iç-içeynakʹ baneksay. Tʹe aşiğ baki ğar mə̌ğsun 
şəhəre taranne. Ğare kʹojen xuyəri nana-bavaxun şotʹay ceyizi barada 
saal tʹe soğo əsəs məsəloğotʹun exlətpsay.Yəşlutʹoğon hesabtʹunbsay 
ki, hema qʹoçi eçaltʹun motʹoğon dünyəne.

Hər şeya haketər satur běš fikirtʹunbsay. Pʹoy zu? Bezi orayin 
maya? Ninoyi ç̌oye bakala çalma maya? Çuğoy ç̌oya çalmin oqʹaxun 
akʹes tene baksa, ama şotʹay xəsiyətxo, fikirxo, çureğaltʹoğo avabakes 
baneksa. Çalminen çuğoy bǒxmǒğǒ, pulmoğo, ǰomo butʹkʹes baneko, 
ama iz ükʹə tene bakon. Běğ cʹeğalaç bakala çupuxxoy sirurxo 
avabakes baneko. Şo tʹe çadra nu laxala çupuxxoxun gele fərglune. 
Şotʹaynakʹ ki, şotʹoğoy pulmoğo, bǒxmǒğǒ, ǰomo akʹes baneksa, ama 
kʹə bu şotʹoğoy ükʹestʹa, şukʹkʹalen avabes tene bakon.

Zu Ninoya çurezsa, ama şotʹin arane za çəştʹirişebsa, fikirəne 
bastʹa. Şotʹay xoşele eysa küçinə qʹerəz işqʹarxon iz loxol běğatʹan. 
Beşi çupuxxoy əcoğone biqʹoy ketər əşurxoxun. Şotʹin za muçene. 
Zuval şotʹay kulmoğo, turmoğo şarezney. Ama yan şotʹoxun hələ sal 
nišanlual teyan. Şotʹin girk kʹalkʹatʹan fikirlu běneğsa. İçuxun xavar 
haqʹatʹan hetʹuxuna fikirbsa, – iz bula ǰıkʹpʹi nexe: “Zuval tez ava”. 
Nino bez tʹǒǒx bakatʹan – bezi hikʹkʹalaxun fikir tene baksa. Zaynakʹ 
tʹetəre eysa ki, şotʹay ke xəsiyət usum-usum Urusetʹa taysaxune. İz 
bavan şotʹo həmişə içuxun Pʹetʹerburgane taştʹa. Bütümtʹin avane ki, 
urusi çupux, – dünyəne ən haqʹılsuz çupuxe. Şotʹoğon içoğoy işqʹarxo 
ferettʹunstʹa, qʹerəz işqʹarxoxun tarane. Şotʹoğoy hərtʹay pʹə̌ əyele 
baksa, ketərluğen Buxačuğon şotʹoğo qʹazanebsa.

Ama zu Ninoya gelez çuresa. Çurezsa şotʹay pulmoğo, səsə, 
axšuma, çurezsa şotʹay exlətə, şotʹay fikirxoval çurezsa. Zu şotʹoxun 
laškʹoy bakoz, şotʹinal iz xəsiyətə badalbi, bütüm gürcü çupuxxollarikʹ, 
şaatʹ çuux bakale zaynakʹ. Buxačuğoy köməyen!

Zu tʹe soğo tərəf fırıpi basezkʹi. Me fikirxo bütüm zaynakʹ şaatʹey. 
Baskʹi, pulmoğo qʹicʹpʹi, gələcəyi, Ninoi barada fikirbsaxun şaatʹ kʹə 
bakes bakon? Beş gələcəy – laškʹoy baksune; gələcəy burqesa běš 
laškʹoyi ğinəxun, tʹe ğinexun ki, he vədə Nino bez çuux bakale.

Tʹe ği, yağın, yaman gərgür ği bakale. Zu sal Ninoya akʹes tez 
bakal. Nextʹun ki, ən pis şey, laškʹoyin ğine bəy qʹa bin sa gala cʹeysune. 
Bez dostʹurxon silahla, ěkurxoy loxol, Ninoya içoğoy kʹoyaxun 
cʹevkʹaltʹun. Şotʹay ç̌o boçu çalminen butʹbakale. Ama tʹe ği, laškʹoyi 
ğine şotʹin gərəy beşi ədətxo əməl bane. Mollan sualxo tadale, bez 
dostʹurxonal otaği sa dönbine çurpi coğab tadaltʹun. Koval ədətəxune. 



39

Şotʹaynakʹ ki, hər amdari düşmənxono, laškʹoyi ğine şotʹoğon içoğoy 
xançalxo qǐtʹul śirikʹ cʹevkʹi, içoğoy ç̌oya běğ batʹkʹalaç taradi nextʹun: 
“Anisani, banisani, mamavarn, kʹaniani” – şotʹin tene bon kotʹo, şotʹin 
tene bon kotʹo, şotʹin tene bon kotʹo.

Ama Buxačuğo şükür, bez şaatʹ dostʹurxono, İlyasen caduğoxun 
qʹorişala afırına əzbəre ava.

Yan laškʹoyaxun oşa hatʹiya gərəy cöybakayan. Nino iz yoldaşxoy 
tʹǒǒx, zuval bez dostʹunxoy tʹǒǒx. Cəyilluği axırinci ğina yan coy-coy 
cʹovakestʹalyan.

Oşa pʹoy kʹə bakale?
Zu bez pula qayezpi, seyvanaz akʹi, məline bakala xodurxoz akʹi, 

sal pulmoğo qʹıcʹespi ki, pʹurum bütümə fikirbaz.
Laškʹoyin ği – ömürəstʹa sa vacib ğine, banekon ən vacib sa 

ğine, ama ən çətinal sa ğine. Laškʹoyi ğine bine otağa baysun hasand 
tene. Boxoy seyvani hər ç̌omoy tume amdarxo maskʹala çurtʹunne, 
şotʹoğonal va cʹovaksa bartʹunne təngə taditʹuxun oşa. Dostʹurxo cʹeri 
tatʹunsa biney otağa sa dənə dadal, pişik nəəl qʹerəz sa şey bosi. Zu 
baśi gərəy hər tərəfə qə̌věğaz. Baneksa ki, sa qʹoja çuux gane boş baśi 
cʹapʹebaksa, təngəne çuresa ki, bine ganuxun hayzane.

Axır ki, zu tək manezdi. Ç̌omo qayesa, Nino banesa. İsə burqesa 
laškoyi ən çətino. Ninoyen axšumkʹa bez loxole běğsa, şotʹay loxol 
qʹacʹ kʹorsetʹo. Tʹe kʹorsetʹ gərgür dügünxon ğačʹe. Şotʹoğo şadbsun 
– gele çətin əşe, ama kʹorsetʹi baksuni mənəl hakone. Zu tʹe dügünxo 
bütümə şadbalazu. Ninoyen za nu köməybalane. Dügünxo gele 
gərgüre, ama menen şotʹoğo bostʹun – biyəburbaksune, iz zəyifluğa 
ozane haqʹsune. İşqʹaren iz bacarağa subutpʹine buqʹon. Əycindəri 
dostʹurxon hari tʹe dügünxoy şadbaksuna akʹsun çureğaltʹun. Vay tʹe 
amdari hali ki, kʹotʹoğo akʹestʹes tʹene bakal: şotʹay baradan dirist 
şəhəren əyitkʹale.

Laškʹoyin biyəsin kʹoj xuritʹuri mesane oşqʹarstʹa. Hər tərəf 
dostʹurxo çurtʹunne, dostʹunxoy tanışxo, tanışxoy dostʹunxo. Şorox 
hər galatʹun: seyvane, kʹojin bel, məline. Şotʹoğon yaqʹtʹun běğsa, 
yaqʹběğsun boxoy zapʹkʹayin ene çurpes tetʹun baksa.

Tʹe vədə şotʹoğon burtʹunqsa ç̌omo tʹapsa, xə̌yəllarikʹ, 
pişikʹəllarikʹ səsurxo cʹevkʹsa, oşa dǒpe səs bakala kʹinə – hər şey 
bürdən badalebaksa. Bütümtʹin içoğoy mǔqə̌xun burtʹunqsa göynul 
dǒpstʹa, məline cʹeri qʹarooltʹun zapʹe ki, za qʹa Ninoya içən çureğatʹan 
cʹeysa barkʹatʹun.
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Me laškʹoy gele gözəl laškʹoy bakale. Bütüm damna ədətxo miya 
bakale.

Unkʹoy, zu me cügi taxtʹe loxol nepʹaxezśi. Şotʹaynakʹ ki, zu 
bez pula qaykʹatʹan bězği ki, bez qʹoçi arśene oç̌ala, iz menen iz 
muxurxone təmizsa. Şotʹay eysuna zu atezkʹi.

Ə̌mqʹǔnendi şotʹoxun xavarez haqʹi:
– Kʹə təzə xavarxovabu?
– Hikʹkʹal butene, ağa, şotʹin iz mundar səsen coğabe tadi. – 

Qʹonşiğoy çupuxxon tʹetərtʹun davabeki, elem qʹıyexun xenane baftʹe, 
hələl tʹiya arśene.

Qʹoçi şipʹ çurepi, xançala iz gala lanexi.
– Padçağen Avropʹin sa pʹə̌ olköğo davane elanbi, – şotʹin samal 

şipʹ çurpitʹuxun oşa pine.
– Kʹəə? Hetʹər dava?
Zu cupi ayezzeri, haqʹeśi, şotʹay loxol běğsun çurezpi.
– Adi dava.
– Ko kʹən tırıne? Şuva elanbi davina?
– Cürbə-cür Avropʹin padçağxo. Şotʹoğoy sʹiyurxo bez eyexun 

cʹevkʹezu. Şorox tʹiya geleney. Mustʹafan şotʹoğoy sʹiyurxo śampene.
– Usum şotʹo miya kʹalpa!
Haqʹeśi, bez loxol běği, qʹoçinen iz bula ǰıkʹpʹi cʹere. Samal 

cʹovakitʹuxun oşa, şo kʹojin qʹončuğoxun qaybaki hare.
İz gele avabaksunen, içuxun irəzi, Mustʹafa axšumkʹa hare. Hoo, 

ketəre, padçağen davane elanbe, kotʹo bütüm şəhəren avane. Saycə 
zuzu memiya nepʹaxo, bakaltʹoğoxun xavarsuz. Hetʹaynakʹ, padçağen 
davane elanbe? Kʹotʹo şukʹkʹalen tene avay. Padçaği metər bsunen, iz 
müdrik baksunane akʹestʹa.

– Şuxuna davabsa? – haraykʹa zu xavarez haqʹi.
Mustʹafan iz kula cunu taşeri, sa dənə kağız cʹevkʹi çətinluğen 

bureqi kʹalpsa: 
– Germanin padçağa, Avstʹro-Vengrin padçağa, Bavarin padçağa, 

Pʹrusin padçağa, Saksonin kalatʹu saal qʹerəz misʹikʹ hökümətxo.
– Zu va pizune, ağa, bütümə eyex efsun çətine, – Taxsırlu səsen 

qʹoçinen pine.
Mustʹafan kağıza iz cunu lanexi.
– Osman imperin sultanen, xəlif Məhməd Rəşiden, İrani şahinşax 

Sultan Əhməden elantʹunbi ki, me davina tetʹun gərbakal. Metərluğen, 
kəfurxon sun-sunaxuntʹun davabsa. Yax ko aid tene. Məhəmməd Əlin 
meçitə bakala mollan fikirebsa ki, nemeśxon davina taşaltʹun.
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Kilisin zənge səsen haqʹeney dirist şəhərə. Zu cʹeri küçinəz 
tʹitʹeri.

Avgustʹi xaşey, eğarixen şəhərə haqʹeney. Göynul sa hema 
asoyxone akʹesay. Zənge səsur şəhəri hərəmina bakala buruxmoğo 
pʹapʹi qayebaksay. Küçəmux camaaten buyey. Camaaten içoğoy ç̌oya 
kilisoğo, meçitxoçtʹun taradey. Toz havina göynule laysay. Camaat 
pistʹun baksay. Axır ki, kilisin zənge səs botʹebaki. Beş kʹojin tʹǒǒx 
bakala meçitʹi minaretʹa śampi paltar lapi kök sa mollane cʹeri. Şotʹin 
iz kula ǰomoy tʹǒǒx taşeri ostʹaar haraykʹa pine:

– Namaza takinan, namaza takinan, bassaxunsa afırıpsun şaatʹe!
Qʹoçinen ěka yəhərləyinşebi, zu ěka laśi, qʹǐbsun běğala camaata 

fikir nu tadi, şəhərexun cʹeri Qarabaği varlu amdarxoy kʹojurxoy 
tʹǒǒxun bəyicʹ cʹovaki tazśi.

– Əli xan, davinan taysa? – bez bačʹanexun camaaten haraykʹa 
xavartʹun haqʹsay.

Alaxun oqʹa dərənez běği, tʹiya baxçin bǐyex sa misʹikʹ kʹojoy. 
Tʹe kʹojin loxol běği bezi eyexun cʹevezkʹi ěkě loxol taysuni yönə, 
burezqi ěkě loxol bəyicʹ buruğoxun oqʹa śiysa. Kʹoj, išalayinşaksunen 
kalane baki, butʹekʹsay buruxmoğo, göyə, şəhərə, padçağa, bütüm 
dünyənə.

Ěkə̌ duz baxçin loxolez cʹidi. Tʹe kʹoyaxun sa nökəre cʹeri, ç̌omoy 
tume çurpi za nu akʹsunane laxi.

– Kʹnyaz iz ailinaxun xib saad motʹoxun běš şəhərexun taneśi, 
– şotʹin pine.

Burdən xançali kʹočʹa bizqʹi, nökəren qʹǐbi ə̌xǐle taśi.
– Pʹrinśesa Ninoyen Əli Şirvanşir ağaynakʹ namakʹe śampe. 

Şotʹin iz kula pʹencəkʹi qʹoltuği cüyəxun namakʹa cʹevkʹi zane tadi. Zu 
ěkaxun cupi śiri piləkəni loxol arezśi. Zu kap-kap masʹi, cügi, mučʹa 
adeğala namakʹa qayespi. Ninoyen namakʹa əyel kʹinə kakala tarurxon 
śampeney:

“Əziz Əli xan! Bürdənə-bür davane burqeśi. Yan Bəkünə 
qaybakalayan baki. Zu va upsuna tez pʹapʹi. Vi əcoğon maqʹan biqʹi 
bez loxol. Zu ǒnezne, va çuressa. Vi yaqʹaz běğsa, tʹarıxmişezbaksa. 
Yaqʹa zu saycə vaxun fikirboz. Bez bavan fikirebsa ki, dava usum 
çarkʹale, yanal me davina taşalyan. Me gərgürçuluğaxun zu za 
ačespʹezu. Va xoyinšesbsa, Şuşana taki zaynakʹ xalça haqʹa. Zu şotʹo 
haqʹsuna pʹatezpʹi. Xalçin loxolal misʹikʹ ěkě bule naxışxoqʹan baki. 
Muçezne va. Bəkünə, unkʹopʹoy, gele eğarix bakale. Vi Nino”.

Namakʹa bez cunuz laxi. Memiya hər şey iz yöndəney, zaxun 
başqʹa. Zu, Əli xan Şirvanşir, gərəy şəhəri kalatʹay tʹǒǒx taśi, şotʹo 
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dava burqesuna görə pul xaşluğ tadizuy nəəl ki, meçitə taśi molla 
afırıbsuna xayişbizuy. Ama, zu motʹoğoy bütümtʹay gala sa haqʹılsuz 
kʹinə ěka laśi dərənez taśi.

Zu piləkəni loxol arśi fikirəz taśi. Zu za pisez taşeri. Ölkinə 
davane taysa, amdar süftʹə kap iz çureğala xuyəri tʹǒğǒl nu tağalane 
nəəl arśi şotʹay śampi namakʹa nu kʹalkʹalane. Ama dava beş ölkinə 
tene, tʹiyane, Urusetʹa, Za qʹa Ninoya ke əş daxil tene. Ama bez ükʹe 
boş əcüxluzuy. Bez əcoğon qʹoja Kʹipʹianin loxole biqʹsay, içoğoy kap 
Bəkünə qaybaksuni, davin loxol, ǐvel Tamari liśeyi loxol, maya ki, 
xuyərmoğo tetʹun zombsa içoğo yöni taştʹuna, ən süftʹə Ninoyi loxol, 
matʹin ki, za hikʹkʹal pinutʹ cʹeri taśene, tʹe vədə ki, zu bezi fəzifoğo 
eyexun cʹevkʹi şotʹo akʹsaz taśe.

Zu sa pʹə̌ kərə namakʹa kʹalespi. Oşa bürdən bez xançala cʹevkʹi, 
kula fəldi xançala xoda tʹə̌qʹězdi.

Nokər xodin tʹǒğǒl taśi, zapi xançala xodaxun cʹevekʹi, xançala 
tamaşabi, iz bula jǐkʹpʹi qaydi za tanedi, qǐbsunal pine:

– Mo əsil Kʹubaçi dəmire, ə̌murxoval zorbane.
Zu ěka laśi qaybaki şəhərez taśi. Ə̌xiləxun běğě işiğen Şuşani 

kʹojurxoy bulurxon sʹalestʹay. Bezi bütüm əcux cʹovaneki, şo tʹe 
xodin loxole mandi. Ninoyen düz əşe biqʹe. Tʹe xuyəren iz bava-nana 
hörmətebsa, şotʹoxun şaatʹ çuux bakale. Bezi otʹpʹsuna görə bez bula 
kʹosʹpʹi yaqʹe toza qʹucʹsun tazsay. Běğ bateksay.

Bürdən ěkě səsə ibaki, cağpʹi, bez bula alazbi. Hatʹe saad Ninoal, 
dirist dünyəl bez eyexun cʹere. Bezi běš misʹikʹ ěkě çurpey: iz misʹikʹ 
buloy, kakala pulmuxoy, goğan bədənen saal nəzik turmoğon. Ěkě 
loxol sa qʹoja işqʹare arśey, boxoy biğla, kala, kʹori bǒxmǒğǒn. Ko 
qʹonşiluğa yəşəyinşala mülkədar kʹnyaz Məlikovey. Qʹari baki 
manezdi, burezqʹi tʹe ěka tamaşabsa. Bürdən Şuşana yəşəyinşi vədine 
bez ibaki ǐvel Sarı bəyi ěkě baradan nağılxone eyex baftʹi.

“Ko ərkəy ěkě. Dirist Qʹarabağa ketər ěkurxo pʹasʹsʹe bule. 
Şotʹoğo sultani garema bakala çupuxxoxun şaatʹun běğsa”.

İsə ke ěkurxoy soğo bezi běš çurpeney.
– Və̌n mayanan taysa, kʹnyaz?
– Davina, bez ğar.
– Hetər şaatʹ vi ěk vaxpʹu, kʹnyaz!
– Hoo, asksa ki, vi xoşele hari. Sa pʹə̌ taneye ketər ěkurux.
Kʹnyaze pulmux neğen buyebaki.
– Kotʹay ükʹ xib kʹilone. Kotʹo şəyinbatʹan, qʹızıli boğoçal kʹinə 

sʹalestʹa. Me ěkěn hələ ğene işiğ tene akʹe. Ğe, kotʹo havina cʹevkʹatʹan, 
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běğě işiğ iz pulmoğoy loxole biti, pulmoğon sʹaledi, oç̌alin oqʹaxun 
orayinallarikʹ. Ketər sʹalestʹa samci dəfə arux akʹi amdari pulmoğon. 
Me ěk Sarı bəye ěkě cinsaxune. Zu hələ kotʹo şukʹkʹala akʹestʹi tezu. 
Kʹnyaz Məlikov təkcʹə padçağen davina kʹalkʹatʹan me ěkě loxole 
arstʹa.

Şotʹin za diristʹoğon pi, iz yaqʹen taneśi. Şotʹay qʹılıncen şipʹ 
səsebsay. Ölkinə, həgigiyal, davane burqeśey.

Zu kʹoya pʹapʹatʹan bayinqʹ bakeney. Dava buqesunen şəhər 
gərgürbakeney. Təngəlorox ǔği, finoğoy baki, havina dǒpstʹun 
küçəmoğo taratʹunney.

– Pʹi barale, – şotʹoğon haraytʹunney, – pʹi arx kʹinə tağale, yan vi 
sʹiya dünyəne yəymişəlyan Qʹarabağ!

Kʹoya pʹapʹi tʹelegramez akʹi. “Usum kʹoya qaybaka. Vi Bava”.
– Bez paltara girba, – əycə kʹoyayan taysa, – zu qʹoçina pizu.
Zu küçinəz cʹeri, şəhəre bakaltʹoğoz tamaşabi. Hetʹinesa za 

narahatebsay, ama tez qʹamişaksay, hetʹin. Bez bula alabi burezqi 
göynul běğsa, gələcəyəz fikirbsay.

8 Bul

– Əli xan, upa běyin , davina beş dostʹurux şuva? – 
qʹoçinen zaxun xavare haqʹi.

Yan Şuşani küçimoğoxun oqʹayan śiysay. Qʹoçi, adi ayizlu sa 
ğarey, exlətçiney, cürbə-cür suvalxo bə̌ğə̌bi zaxun xavare haqʹsay.

Beş ölkinə samal təngə bakala amdarxon dinəxun, siyasətəxun 
nəəl alveraxuntʹun exlətbsa. Davinen isə ke xib əşə gərgürebsa. 
Kotʹoxun heqʹədər ukʹayin exlətpʹes banekon, hevədə ukʹayin, maya 
ukʹayin – yaqʹa, kʹoya, çəyxanina – hər gala. Mo tʹetər sa exlətey ki, 
exlətpʹi çarkʹes tene baksay.

– Beşi davin dostʹurxo, qʹoçi, Yapʹoni impʹeratʹor, İndiin kʹorol, 
Angliin kʹorol, Serbiin padçağ, Belgiin kʹorol saal Franśin pʹrezident.

Qʹoçinen nairəzi kʹinə iz ǰomo cʹurepi.
– Franśin pʹrezident axri sivil amdare, şotʹin hetəre bakon davina 

cʹeri qʹoşuna kalaluğbane.
– Tez ava. Bərkəsəl, şotʹin davina iz generelxoy suntʹu yaqʹabale.
– Amdaren gərəy için davabane, tʹe suntʹu nu yaqʹabane. Tʹe vədə 

ko əsil dava tene. Şotʹin sa avabakala amdar kʹinə samal fikirbi pine:
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– Düze, – padçağ – oqʹoloy, goğan amdare, ama kʹorol Giyom – 
bədənlə, zorbane. Şotʹin dava burqala kʹinə, davina taşale.

Me qʹoçinen fikirebsay ki, davina padçağxo ěka laśi ç̌oba-ç̌otʹun 
eysa, haketərəl davane burqsa. Şotʹay fikirə badalbes tene baksay.

– Davina Giyomen padçağa taşayin, gərəy iz ğar cʹeğane davina. 
İz ğar hələ misʹikʹe, hamal azarine. Giyomi isə ǔq zorba, sağlam 
ğarmuxo.

Zu şotʹo samal şipʹsunez çuresay.
– Ama Giyomen təkcə yön kiyine davabes baksa, şotʹay tərs kul 

küte.
– Fərg teno, şotʹay tərs kul içu lazıme ěkě qʹantarğina biqʹseynakʹ. 

Davabseynakʹ tərs kul tene lazım.
Şo sa soor şipʹ çurepi, kʹodoğo śinepi, oşa bürdən xavare haqʹi:
– Düztʹun nex ki, imperatʹor Franś – İosifi sabaç̌ yəşoo?
– Zu tez ava. Ama şo gele qʹojane.
– Gele pis, – qʹoçinen pine, – ketər qʹoja amdar ěka laśi davina 

tağalane.
– Şotʹin kotʹo tenebal.
– Hetər ki, tenebal? Bale. Şotʹay qʹa Serbiin kʹoroli arane pʹiye 

düşmənçiluğo. Həysə sorox pʹiye düşmənxone, impʹeratʹoren gərəy 
erśgerśogi həyifə haqʹane. Ko beşi sa ayizlu bakiniy, tənginen əşlə 
butʹkʹes banekoy. Sabaç̌ bul beli saal kʹoja tadi irəziləyinşəkes 
banekoy. Sal sa padçağen bari pʹiya nu bağışlayinşalane, tʹe vədə 
bütümtʹin bağışlayinşaltʹun, pʹiye həyifə haqʹsunal ači batkʹale. Pʹiye 
həyifə haqʹsun nu bakayin ölkə batʹkʹale.

Qʹoçinen düzəxeney. Avropʹaluğon kʹə ualkʹaytʹun, ama pʹiye 
həyifə haqʹsun ölkineynakʹ möhkəmluğ saal iz yöni ədətxo efsune. 
Qʹoja, müdrik amdarxon məsləhəttʹunbsa ki, bari pʹiye gala təngə 
exstʹun lazime. Ama bütüm pʹiye həyifə haqʹsuni badalbsun düz tene. 
Pʹoy tʹe vədə süftʹin pʹi śipsun hetər çarkʹale?

Dünyə ailəğone cöybaksa, şotʹoğoy arane serluğo, ailəğo 
Buxačuğone efsa saal işqʹarxoy zoren. Şinesa ke serluğa śarkʹayin, 
tʹe vədə Buxačuğoy əleyinə tağala ailinen içoğoxun suntʹu qʹurban 
tadalane. Metərluğen, ke śareśi serluğ bərpa bakale. Pʹiye həyif 
haqʹsun çətin əşe. Baneksa ki, əcoğ haqʹaltʹay güllə tʹǒǒxe taysa, 
nəəl ki, amdarxo lazım bakaltʹuxun gelene bisa. Tʹe vədə pʹiye həyif 
haqʹsun boxoye zapʹe. Pʹiye həyif haqʹsun düzgünluğe.

Qʹoçi şaatʹ qʹamişey, zu kʹə upsunez çuresa, irəzi baki iz bulane 
ǰıkʹey: hoo, sabaç̌ yəştʹə impʹeratʹor ěka arśı pʹiye həyifə haqʹseynakʹ, 
haqʹullu, düzgün amdare.
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– Upa běyin, Əli xan, impʹeratʹoren qʹa kʹorolen sun-sunaxun 
həyif haqʹsun çurtʹunsasa, tʹe soğo kʹorolxo he əşe bu?

Gele çətin sualey. Bez ozane hazqʹsa, zuval tez baki coğaba 
bə̌ğə̌bes.

– İsə běğa, – beş padçağ saal Serbiin kʹorol sa Buxačuğotʹun 
vě baksa, şotʹaynakʹal beşi padçağen şotʹo köməyebsa. Ama kʹorol 
Giyomen saal tʹe soğo yaxun davabala ölköğoy kalorox Franś-İosifi 
qʹoomxone. Angliin kʹorol – padçaği qʹoome. Haketər bütüm zincir 
kʹinə gərgüre. Bez coğabaxun

Qʹoçi nairəzine mandi. Şotʹaynakʹ ki, Yapʹoni imperatʹor qʹerəz 
sa buxačuğone vě, ama tʹe Franśina kalaluğbala amdar saycə ölkin 
kalatʹay qʹoom tene. Qʹoçinen fikirebsay ki, Franśina saycə buxačuğo 
vě tetʹun. Kotʹo görəl, şotʹay sʹi respʹublikʹane.

Ke sualxo bütüm zaynakʹ bayinqʹun sa cʹələyey. Zu çalışezbaksay 
ki, ke sualxo bez bacarbala kʹinə coğab tadaz, oşa burezqi zu sual 
tastʹa şotʹo, xavarez haqʹi ki, qʹoçin davina tağala fikir bune?

Şotʹin fikirlu iz silahi loxole běği.
– Hoo, – pine, – mütlək tağoz davina.
– Hun avanu ki, davuna nual tayes bankon? Axri yan, 

musulmanxo, davina taysaxun azadyan.
– Bakeqʹan, zu pʹurumal davina taysun çurezsa. Bürdən me 

şipʹ qʹoçinen bureqi ostʹaar exlətbsa. Davabsun – gele şaatʹ şeye, 
şotʹin nexey, – zu dirist dünyəne tarapes baskon, běğ batkʹalaç 
bakala muşe səsə izbakon, düşməni piin neğaz akʹon. Zu davina 
tağayiz za ěk qʹa tüfəng tadaltʹun, zuval tʹe ěkěn, bez dostʹurxoxun 
sagala, beş haqʹi ayizmoğo tarakʹoz. Davinaxun qaybakatʹan gele 
təngə eçoz, bütümtʹinal bez qʹoçiluğaxun exlətpʹale. Ama biyayiz, 
davina işqʹar kʹinə biyoz. Camaaten bez barada saycə şaatʹ şeyurxo 
exlətpʹaltʹun, bez ğar nəəl bava zaxun fərəxləyinşakaltʹun. Hoo, 
dava – gele şaatʹ şeye. Hər sa işqʹar iz ömürəstʹa sa kərəl bakayin 
davina tağalane.

Şotʹin sa dayğa çurtenney, exlətebsay ki, hetər düşmənxo 
bespale, hetər şeyurxo eçale. İz pulmux kakala bakeney, iz mə̌yin ç̌o 
“Şaxnaminə” bakala qʹoçiğone oşqʹarstʹay.

Zu şotʹaynakʹ paxılluğezbsay. Me adi kəsib amdaren avaney kʹə 
bsuna lazım. Zu isə... gelez kʹalpe impʹeratʹori gimnazina. Kʹalaxun 
sagala urusxoy xəsiyətal za cʹovaneki, fikirlu baksun saal arzubsun.

Vogzal camaaten buyey: çupuxxo, qʹojorox, əylox, Gürcüstʹani 
ayizluyox, Zakʹatʹalin köçkʹünxo.
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Morox mayatʹun taysa? Hetʹaynakʹtʹun taysa? Zaynakʹ tʹetəre 
eysa ki, sal içənəl tetʹun ava. Sa hema tan arśetʹuniy, içoğoy ganuxun 
tetʹun galey, tʹe soğorox içoğoy pʹoyezatʹun laysay.

Zala bağala gala sa qʹoja işqʹaren iz loxol zığ-zığ zıbın, yaman 
ǒnenney. Şo Lənkəraxuney, şotʹin nexey ki, iz kʹoj śareśene, əyloxal 
pʹurene.

– Ama İranen yaxun dava tenebsa, – zu pizu ki, tʹe işqʹara 
şipʹseynakʹ. Qʹojan umudsuz bez loxol běneği.

– Təə, – iz bula ǰıkʹpʹi şotʹin pine, – gele vədəne ki, irani qʹılınc 
porcʹepeney. İsə şotʹoğon qʹılıncxo ğayinbetʹun. Qʹaçqʹunxo beş tərəf 
eğaltʹun, şaxe qʹoşunxon beş kʹojurxo śarkʹaltʹun, şotʹaynakʹ ki, yan 
kəfurxoy impʹerinayan yəşəyinşbsa. Kotʹay görə irani pələngen jeqʹal 
cʹurevkʹale beşi ölkinə. Cəyilxo beşi əsir taşaltʹun, xuyərmoğo – 
içoğoynakʹ binikʹ baltʹun.

Qʹoja işqʹaren samalal gelene ǒnepi.
Tʹe arane qʹoçi hari, bureqi camaata likʹtʹi zaynakʹ beş pʹoyezaç 

cığır qaypsa. Lokʹomotʹiv əyloğoy nağıli boş bakala devane oşqʹarstʹay.
Yan çətinluğen beş pʹoyeza layanśi. Kʹondukʹtʹora təngə tayandi, 

şotʹin yaynakʹ sa kʹupʹene qaypi, yanal baśi aryanśi.
Qʹoçi tʹartʹakʹeśi areśi. Divani məxmər parçin loxol śamey 

“ZJD”.
Pʹoyez iz ganuxun galepi. Ayninaxun beyvani oç̌alxo cʹovaki 

tanesay. Arane oqʹoloy buruxmuxal akʹesay.
Aynina oqʹabi bez bula qavunaz cʹevkʹi. Ə̌xiləxun, nu akʹeğala 

dənizxoxun, buruxmoğoy belxun sərin muşene fuyey. Běğě 
gamluğaxun qʹayoğon dəme tastʹay. Ə̌xilaxun, qʹumurxoy loxolxun 
kərvane taysay. Buşurxon qʹǐbsun beş pʹoyezi loxoltʹun běğsay. Şorox 
sa sabaç̌ dənə buney, banekon hələ gele. Hərtʹay qʹoqʹel zəngey 
surukʹ. Şorox tağatʹan zəngen səsebsay, hatʹe zənge səsenal buşurxon 
bula ǰıkʹkʹa tatʹunsay. Sa buşen düz nu ç̌axkʹayin iz tura, zənge səs 
badalebaksay. Buşurxon kotʹo hisbi narahattʹunbaksay, zənge səs 
yönə baftʹatʹan şorox şipʹtʹunbaksay.

Me qʹumurxon, havinen, amdara fikirəne bastʹa. Me pʹoyezen 
hetʹaynakʹa za memiyin taştʹa. Zu miyani amdarzu, me qʹumurxoy, 
buşurxoy, kərvanxo taşaltʹoğoy tʹǒǒx bakalazu! Hetʹaynakʹ zu me 
pʹoyeza tez efestʹi? Zu qaybaksunez çuresa! Tʹe tərəf taysun çurtezsa! 
Me sa cürə zənge səsurxo zaynakʹ qʹerəz dünyəni səsunxone.

Buruxmoğoy tʹe tərəf bakala dünyə za aid tene. Za aid tene 
tʹiyani davoox, şəhərmux, amdarxo, içoğoy fikirxo saal mǔqluğxo, 
içoğoy cʹemenluğ saal təmizluğ. Yastʹa qʹerəz təmizluğ saalal qʹerəz 
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cʹemenluğo, qʹerəz yəşəyinş, qʹerəz sufato. Pʹoyezen za taşez banekon 
běğ batʹkʹalaç, ama zu bez firirxon qʹa bez ükʹen běğ cʹeğalaç bakala 
amdarzu.

Zu fırıpi bačʹane, yavaş iz yaqʹen tağala kərvani loxolez běği, 
havin şipʹluğaz ǔmǔxlaxi, bez ükʹ samal arxaine baki. Bez vətənəxun 
düşmənen dava tenebsa. Zakʹavkʹazina şukʹkʹalen tene ěxtʹal.

Qʹoçi davina taysune çuresa. Şotʹay tağala extʹiyəro. Şotʹin 
padçaği tərəf davabale. Qʹoçinen içeynakʹ möcüzəne qə̌věsay. Bütüm 
musulmanxo kʹinə şotʹinal düşməni pʹiye barstʹuna saal içoğoy neğa 
akʹsune çuresay.

Zuval ükʹin davina taysunez çuresay. Davin boş baksun, üşe 
bakatʹan bokʹala aruğoy kʹüünə akʹsunez çuresay. He şaatʹ əyite – 
dava! Me əyiti boş qʹoççağluğ saal bacarağo.

Ama hələ bez ga memiyane. Zu gərəy həzirbakaz tʹe ğineynakʹ 
ki, hevədə düşmən bez oç̌ala, bez şəhəre eğale. Həysə taśeqʹatʹun 
davina tʹe amdarxo ki, şin şöhrəte qə̌věsa, ama ölkinə gele işqʹarxo 
mandalane ki, düsmənə kʹasʹbseynakʹ. Bez ükʹe samal narahatçiluğo. 
Vacib tene me davina şin taşale, ama zu sa pis əş baksunaz hisbsa, 
ama şo, me padçaği davinaxun gele pis şey bakale. Sa nu akʹeğala 
zoren kərvana taşaltʹay kiyexun kəndürə extʹi buşurxo qʹerəz qʹoruğa, 
qʹerəz yaqʹen taştʹune çuresa. Ama ke yağmux běğ batʹkʹalaçe taysa. 
Ko bez yaqʹ tene. Kotʹaynakʹal zu bez kʹoyaz çure, bez oç̌ala. Ama ke 
nu akʹeğala zor ěqěğayin bez dünyəne loxol, zu tʹe vədə bez xançala 
cʹevkʹoz.

Me fikirxon za samal şipʹebi.
Zu aynin tumexun hari bez gala arezśi. Bəkünə yağın əyitkʹaltʹun 

ki, zu gözəl Ninoi mə̌yin pulmuğo görəz kʹoya çure. Əyitpʹeqʹatʹun. 
Banekon koval düzbakane. Me mə̌yin pulmux zaynakʹ vətəne, ölkin 
səse, matʹu ki, qʹerəz yaqʹen taştʹuntʹun çuresa.

Zu çurezne. Çurezne ki, bez vətənə nu akʹeğala düşmənxoxun 
qʹorişaz.

9 Bul

Bəkü bokʹna xaşe běğě oqʹa şipʹ çurpeney. Şotʹay damna 
şerebaki sufat sal badal tene bakey. Urusxo gelo cʹeri 

taśetʹuniy şəhərexun. Şorox davinatʹun taśey, padçağa saal ölkinə 
qʹorişbsa. Polisxo kʹojurxo taśi nemeśxo saal avstʹriyaliğo qə̌vtʹunsay. 
Neftʹe toy laysuna bəküliyox gele mǔqtʹun bakey. Davinaxun bakala 
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xavarxo çəyxanoğo tağaltʹoğontʹun avabaksay. Dava mayanesa 
ə̌xiley, unkʹo pʹoy qʹerəz sa pʹlanetʹinaney. Davina haqʹi saal efi barti 
taśi şəhərmoğoy sʹi yad kʹinəne akʹesay. Kʹazetxoy boş samci perina 
generalxoy axšumkʹala şikilxonoy.

Zu tez taśi Moskʹvina instʹitʹutʹa baysa. Tez çureśi davin vədine 
vətənə barti taysun. Kʹalpsun həmişə bune. Bez davina nu taysunen 
geletʹin bez loxol kʹorine běğsay. Zu kʹojin bel laśi şəhərə tamaşabatʹan 
fikirezbsay ki, padçaği davina kʹalpsunen za bez oç̌alaxun cöybes tene 
bakon.

Bez bavan narahat baki zaxun xavare haqʹsay:
– Hun davina taysun ten çuresa? Hun, Əli xan Şirvanşir?
– Hoo, bez bava, tez çuresa.
– Beşi nəsiləxun gelo davinane pʹure. Ketər bisun beş nəsili 

işqʹarxoynakʹ həmişə bakene.
– Avazu, bez bava. Zuval davina tazğo, bez bula lasxo, ama 

həysə tə, ko gele ə̌xile.
– Şərəflu bisun, şərəfsuz yəşəyinbsaxun şaatʹe.
– Zu şərəfsuz tez yəşəyinbsa. Ama me davina zu şukʹkʹala 

hikʹkʹal boşlu tez.
Bavan haqʹeśi bez loxole běğsay, fikirebsay ki, bərkə iz ğar 

qʹǐbale? Zaynakʹ sabaç̌ kərə iz ailin tarixə exlətpʹeney.
– Nadir şaxe döörəstʹa İrani impʹerineynakʹ qo Şirvanşirene 

davabe. Şotʹoğoxun bipʹ tan İndinaxun davabatʹane pʹure, sa tan 
Delinaxun var-dövlətene qaybake. Şotʹin içeynakʹ oç̌alxone haqʹe, 
sarayxone biqʹe, şax pʹuritʹuxun oşal boxoy yəşəyinşebe. Me Şaxrur 
Hüseynaxun davabatʹan ke bez nəsiləxun bakalo cʹovaneksa qʹəddar 
şaxzadə Ağa Məhəmməd Qʹajari tərəf. Şotʹin iz muğ ğaraxun Ağa 
Məhəmmədəxun sagala Zənd, Xorasan saal Gürcürstʹani davinane 
bake. Şotʹay ğarmoğoy xibo diristʹe mande, Ağa Məhəmməd 
şax bakitʹuxun oşa tʹe xib ğaren içeynakʹ qʹulluğtʹunbe. Ağa 
Məhəmmədə bespʹatʹan Şirvanşirxoy çadırxo Şuşana qʹoşun çurkʹala 
galane bake. Ağa Məhəmmədi varis – Fətəli xanen Şirvanşirxo 
Şirvana, Mazandarana, Gilana saal Azərbaycana mülke tade. Ama 
kotʹaynakʹ vuy Şirvanşiren davina içoğoy bulatʹun laxe. Me xib 
viçen şahinşaxe varis kʹinə Şirvana kalaluğtʹunbsay. Oşa urusxone 
hari. İbrahim xan Şervanşiren Bəkünəne qʹorişpsay, şotʹay Gəncin 
tʹǒǒx bisunen Şirvanşirxoy nəsileynakʹ şöhrəte eçeri. Türkmənçay 
irəziluğaxun oşa oç̌alxo, bayrağxo, Şirvanşirxoy davabi ganxo pʹə̌ 
galane cöybaki. Məhəmməd şaxe, oşal Nəsrəddin şaxe döörəstʹa 
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İrana mandi Şirvanşirxon türkmənxoxun, əfganxoxun davabi içoğoy 
bulatʹun laxi tʹetʹiya. Urusatʹa mandi Şirvanşirxon Kʹrımi davinastʹa 
türkürxoxuntʹun davabe, urusi-yapʹoni davinal baketʹun. Şorox davina 
pʹuretʹun, içoğoy əvəzə yaynakʹ oç̌alxo, ordenxone mande, ama beşi 
ğarmoğon imtahantʹun tastʹa, gerundiuma gerundivumaxun cʹəkpʹes 
tetʹun baksa.

– Beş ölkinen pʹurum davanebsa, – bez bavan axırda pine, – 
hun, Əli xan Şirvanşir, qʹǐnbsa, padçağen cʹevkʹi kʹanunxoy bačʹane 
cʹapʹenbaksa. Zu va kʹə ukʹaz, beşi ailin tarix, ədətxo vi pʹiye boş 
butene! Beş nəsiləxun bakala qʹoççağxoxun hun girkurxoxun kʹalpi 
nu avabakalanu, hun kotʹoğo vi pʹiye boş hisbalanu.

Bez bava dirxor baki şipʹ çurepi. Şotʹin za qʹamiş teney, za akʹsun 
tene çuresay. Həgigiyal şotʹay ğar qʹǐbalee? Davane taysa, ama şotʹay 
ğar davabsun tene çuresa, düşməni pula tene cʹevksa. Pise şotʹay ğar, 
xarabbakene!

Zu xalçin loxol arśi bere loxol tayağ bakezu.
– Hu za əyit tadenu ki, bez xib arzuna balnu, – zarafaten zu pizu, 

– samciyo şoney ki, yəynul Qʹarabağaz taśi. İsə pʹəmcitʹu ǔmǔxlaxa: 
za imkan tada, zu bez silaha lazım bakatʹan cʹevkʹaz. Ko sal sa vədine 
cʹəyi tene bakal. Davasuz ğimxo çareki, ko boxoy tağale. Bezi qʹılınc 
hələ lazım bakale bez vətəneynakʹ.

– Şaatʹ, – pine bez bavan, oşal ene davin barada zaxun exlət tene 
bi. Arane, ə̌xiləxun gele boxoy bez loxole běğsay. Şina ava, banekon 
iz ğar tʹe qʹədər xarab tene bake?

Zu hayzeri Təzə pir meçitə taśi mollaxun exlətez bi. Şotʹin 
hatʹetiya za qʹamişebaki, oşa iz paltara lapi beş kʹoyane hari. Mollan 
boxoy vaxt bez bavaxun exləte bi. Mollan pine, Kʹorana görə me dava 
yaynakʹ musulmanxoynakʹ lazımsuze, oşa věstʹeynak xavareçalxoy 
əyitmoğone pi. Şotʹoxun oşa beşi kʹoya şipʹluğ saal serluğe baki.

Ama ketər saycə beş kʹoyaney. Gele cəyilxo davina taysuntʹun 
çuresay, şukʹkʹal tʹǒǒx tene manstʹay.

Arane zu bez dostʹurxoy kʹoyas taysay. Ğeyal Śiśianişvilin 
darvazoğoy tʹǒǒxun yön tərəfez fırıpi, Aşuma küçinə, cʹeriz Ǐvel Olgay 
sʹiyen bakala kʹüçinə, tʹe soğo tərəf cʹovaki Zeynal ağay ç̌omoz tapi.

İlyas bəy istʹolin bačʹane arśi davinaxun bakala məsləhətxone 
kʹaley. Şotʹay tʹǒǒx iz kʹodoğo śipi, qʹǐbsun, beş gimnazin axmağ sa 
şagird – Məhəmməd Heydər qʹıcʹeçi arśeney. Şotʹin kap gimnazina 
bosi İlyas bəyəllarikʹ sa fikirene yəşəyinşbsay: usumluğen iz ə̌mnabel 
ofiśeri pʹogona akʹseynakʹ. Həysə pʹǒrəl ofiśer sʹi haqʹseynakʹ 
imtahanatʹun həzirbaksay.
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– Qʹariluğa saal dənizə bakala qʹoşuni əş padçağa saal 
ölkinə xariçi düşmənxoxun qʹorişbsune, – Məhəmməd Heydəren 
mırıldayinşbsun nexey.

Me bədbəxtʹi kiyel girkə akʹi, fikirezbi ki, şotʹoxun imtahan 
cʹovakaz.

– Hörmətlu Məhəmməd Heydər, upa běyin, xarici düşmənxo 
şuva?

Şotʹin iz kʹodoğo šarpi, fikirbi pine:
– Ko nemeśxo qʹa avstriyaluyoxe.
– Sərfen pi dost, – zu axšumpi girke boştʹan şotʹaynakʹ kʹalespi: 

“Xarici düşmən – şo davina həzirbaki, beş zaxmana cʹovaki, dava 
burqala qʹoşunxone”.

Oşa İlyas bəyəçes fırıpi.
– Dǒpstʹun kʹə upsuna?
– Dǒpstʹun – barıtʹi köməyen lülinaxun cʹeğala gülləne, – şotʹin 

avtʹomatʹ kʹinə bəyicʹ pine.
Me sual coğabi əçi gele boxoye zapi. Düşmənə gele çətine elmi 

kʹanunen əfçipsun, ke suala zəyife běğsa beş ölkinen. Oşa Məhəmməd 
Heydəren qʹa İlyas bəyen burtʹunqi sunay bəsen davinaxun 
exlətpsa. İçoğoy exləti əsəsoval gözəl xuyərmoğo davinastʹa çareśi 
şəhərmoğoxun qə̌věśi bəğəbsune. Şotʹoğoy exləten saad zapʹepi, 
exləti axır metəre baki ki, iz torayi boş kʹartʹa taradalane. Kotʹoxun 
oşa şorox fırıpi bez loxoltʹun běği.

– Zu ofiśer bakatʹan, – Məhəmməd Heydəren pine, – hun gərəy 
za yaqʹa akʹatʹan, yaqʹ tadan, hər cürə hörmətban.

– Hun ofiśer bakamun, Urusetʹen davina taşestʹale, nemeśxon 
Moskʹvina haqʹaltʹun.

Bez metər exləten gələcəyi qʹoççaxxo sal təsir tenebi. Şotʹaynakʹ 
ki, şotʹoğo, hetər ki, zaal, sal narahat tenebsay, şiin me davina taşala. 
Beşi qʹa davin tağala gane arane gele kala məsəfəno. Nemeśxon ke 
boyda kala ganu haqʹes tetʹun bakon. Şotʹoğon kotʹo bacaralbaytʹun 
yaynakʹ fərg teno – sa kıštʹon padçaği gala tʹe soğo kıštʹon padçağ 
eğale. Əş metəre ki, İlyas bəyeynakʹ dava hatʹetər sa möcüzəney. Ama 
Məhəmməd Heydəreynakʹ yöni kʹala çarksun saal işqʹara yaranşala sa 
əş bə̌ğə̌bsun.

Şotʹoğoxun hərtʹuxun sa yöni ofiśere bakoy. Şotʹaynakʹ ki, beşi 
azukʹastʹa qʹoççağluğoy. Mo hetʹuva lazım? He sʹiyala? Nə İlyas 
bəyen nəəl Məhəmməd Heydəren içoğo ke suala tetʹun tadey. Bütüm 
bez əyitmoğon şotʹoğo təsir tenebi. Şotʹaynakʹ ki, şotʹoğostʹa běğ 
cʹeğala camaati pʹixupsuni həvəsoy. Tʹe həvəsəxun qoşbsun mümkün 
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teney. Şotʹaynakʹal, şotʹoğon bez əyitmoğo vě tʹetʹunbaki, bez loxolal 
kʹoritʹun běği. Kotʹo hisbi cʹeri tazśi.

Qʹač küçəmoğon bulvaraçez taśi. Xene yəşil dalğoox dənizi 
börine laftʹi qaytʹunbaksay. Limana sa gəmine curpey. Zu dənizi börine 
arśi misʹikʹ gəmiğoz tamaşabi. Ke gəmin qʹončux baküluney. Ketər sa 
gəminen zu hasand İrana tayes basksa, damna Astʹarinal śirikʹ. Me 
ölkə İrani şairxoy śampi gözəl rubaiğo, Rüstʹəm Zale qʹoççaxluğxo, 
Tʹegerani sarayxoy mučʹa adeğala vardurxoy baxçina bezi eyexe badi. 
İran – gözəl ölköğoy soğone.

Zu sa pʹə̌ kərə bulvari tʹe bel me belez taśi. Zu saycə dəfə Ninoya 
akʹsa tez taśey. Ko beşi ədətxo görə düz tene. Ama, bərkə, həysətʹin 
davina běği qʹoja Kʹipʹianinen bez tʹetʹiya taysuna hikʹkʹal tene ukʹon. 
Gele fikirəxun oşa, bə̌ğə̌loy nəfəs haqʹi, burezqi laysa bipʹ etʹajla kʹojin 
pilləkənen ala. Pʹə̌mci etʹaje ç̌omoy loxol śamoy ”Kʹnyaz Kʹipʹiani”. 
Kʹojin masʹi döşlila qʹulluğçinen ç̌omo qayepi. Zu bezi papaqʹa şotʹo 
tazdi, ama beş ədəten qʹonağen iz papaqʹa nu cʹevkʹalane. Ama zu 
avropʹin ədətxoval avazuy.

Kʹnyaz iz ailinaxun sagala kala otağa arśi çəytʹun ǔğsay. Me otağ 
kʹankʹoroyey, otağa čʹočʹa məxpəren butʹ mebeloy. Dönboğo pʹalmin 
xodurxonoy. Zu otağin bariğo akʹi haqʹezśi, bariğoy loxol nə xalça 
tenoy nəəl kʹraskʹa, tʹe bariğoy loxol adi śampi kağızxo ləçəqʹey. 
Kʹnyazi ailinen angliin çəye ǔğsay kakala gözəl çaşkʹoğoy boştʹan. 
İstʹolin loxol suxari saal biskʹvitʹoy. Kʹnyaginay kula muçespi. Şotʹay 
kulaxun suxarinen, biskʹvitʹen saal duxinene adesay. Kʹnyazen iz kula 
boxodi zaxun pʹaronebi, Ninoyenal piin oqʹaxun bez loxol běği, iz xib 
kʹəşinə boxonedi.

Zu arezśi. Zaalal çəytʹun tadi.
– Akʹesa, Əli xan, hun davina taysun ten çureśi? – kʹnyazen 

zaxun xavare haqʹi.
– Hoo, kʹnyaz, hələ ki, zu tez çuresa taysun.
Kʹnyaginan iz çaşkʹina istʹolin loxole laxi.
– Vi gala bakayiz, sa köməybala qʹurumaz bağon.
– Əş tʹetəre ki, bezi əjgəyin vədə teno. Qʹǐpsa ki, vətənə gele 

xeyir tades nu bakaz.
– Hetʹuxunen məşqʹul, kʹnyazen haqʹeśi xavare haqʹi.
– Beşi mülke əşurxoxunez məşqʹul, kʹnyaz.
Zu düzez bə̌ğə̌bey. Ke əyitmoğo sa angliin romani boştʹanez 

kʹalpey. Maninesa sa lord əjgəyin fırınnesa, hesabtʹunbsa ki, şotʹin 
iz mülke əşurxoxune məşqʹul. Me əyitmoğoxun oşa Kʹipʹiani ailin 
hörmətəz qʹazayinşi. Ninoyal icaza tatʹundi zaxun biyəsin opʹerina 
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taysuna. Zu sal kʹnyaginay kula muçespʹi, oşa pizu ki, Ninoyi 
bačʹanexun muğaray qǐ eğoz.

Ninoyen ç̌omoy tumel śirikʹ za cʹovakesedi, qʹulluğçinen bez 
papaqʹa tanedi, Nino čʹočʹane baki, iz bula kʹosʹebi, oşa otʹpʹsun, 
lamanstʹun azərbaycani muzin pine:

– Zu gele mǔqzu ki, hun şəhəren manstʹa. Ama za upa, Əli xan, 
hun həgigiyal qʹǐnbsa davinaxun? Axri işqʹarxon davabsun geletʹun 
çuresa! Va yaralayinşaytʹun, zu vi yaroğoval çureğoz.

İsə zuz čʹočʹa baki. Zu şotʹay kula ostʹaar biqʹi şipʹcʹə pizu:
– Zu hikʹkʹalaxun qʹǐtezbsa, Nino. Vaxt eğale, hun bez yaroğoval 

qʹolaybalnu. Ama tʹemaçağ hun za qʹǐbal hesabbes bankon.
Ninoyen, çəşmişaki, bez loxol běneği. Zu kʹoya taśi, əcuxlu sa 

dənə bisi girk bə̌qə̌bi zığzığbi śispi.
Oşa əsil irani çəy ǔği, operina zəngbi, lojina sa ga çurezśi.

10 Bul

Usum vi pulmoğo qʹicʹpaʹ, vi kulmoğon ǔmǔxxo butʹkʹa, oşal 
fikirə taki. Tʹegerana bakala tʹe şü vi eyex bafedi?

J̌enaxun biqʹeśi kala zaloy, tʹe kala zale ç̌omoy loxol Nəsrəddin 
şaxe sʹine śameśey. Kala zale bǐyex bipʹkünc səhnənoy. Şotʹay 
hərəmine arśi, turel çurpi, baskʹi işqʹarxon, gijluğbala əyloğon 
saal cəyilxon buyey. Şotʹoğon Hüseyin Həzrəti Kərbalina bisuni 
tamaşinatʹun běxsay. Zale işiğ zəyifey. Səhninə saqʹqʹala angelen 
Hüseyna təsəllüne tastʹay. Qʹəddar xəlif Yeziden əskʹərxo beyvana 
yaqʹanebsa ki, ǐvel Hüseyni bula eçatʹun. Xançalxoy səsurxon ǒneni, 
harayi səsə ibaksa tene barey. Ǐvel Əlinen, Fatman saal amdarxoy 
samci nana Yevan səhninə tarapsun rubaitʹun kʹaley. Ǐvel Hüseyni bula 
qʹızıli sinin boş eçeri buxačuxsuz xəlifi běš latʹunxi. Amdarxon ǒnekʹa 
tamaşatʹunbsay. Şotʹoğoy arane sa molla tarapi, şotʹoğoy neğurxo sa 
misʹikʹ şüşin boş girebsay. Me neğurxoy boş nu akʹeğala kala zoro. 
Amdaren gele vě baksunen, içu təsir gelene baksa. Kala sa daxtʹakʹi 
loxol beyvani, sanduği – toyexlu ǰeyurxon bəzəyinşaki xəlifi taxtʹe 
şikiloy, sa pʹə̌ dənə xodin durutʹxonoy, Edom bağoy, saqʹqʹalla sa 
işqʹar – Xavareçali xuyərey.

İsə vi pulmoğo qaypa, vi kulmoğo ěxtʹa ǔmǔxxoy loxolxun, oşa 
vi hərəminə běğa!

Gele gür lampuşkʹoğoy işiğaxun pula qaypes tene baksay. Lojiğo 
gipsaxun düzbaki, qʹızıli xena çəpʹeśi figurxon bəzəyinşetʹuniy, 
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tʹe figurxoy loxol čʹočʹa məxməri parçatʹun lapʹtʹey. Zala bakala 
kəçəl bulurxon sʹalestʹay, üşe göye ç̌oyel mučʹuliğon sʹaldala kʹinə. 
Çupuxxoy bačʹan, ə̌mnabulxo qayey. Orkʹestʹr arśi ganen zala 
səhninaxun cöyebsay. Şipʹ exlətxo, çupuxxoy sərinbala veyerxon – 
kotʹoğoxun bütümtʹuxun sa səse cʹeysay. Sa pʹə̌ dəyğə cʹovaki Bəkü 
şəhəri opʹera tʹeatʹra “Yevgeniy Onegin” opʹera burqeğale.

Nino bez tʹǒǒx arśene. İşiğxo açala kʹinə Ninoya qʹujbi 
arezśi. Ninoyen iz bula kʹosʹpʹi opʹerina tamaşanebsay. Şotʹay ç̌oya 
tamaşabitʹuxun oşa, běšin cörgina arśitʹoğoy loxolez běği. Xibimci 
cörginə sa kök işqʹari bule ǰıkʹesay, iz pulmux eğeli pulmoğollarikʹey. 
Şuşalu təngələ amdar Məlik Naxararyaney.

– Běga, tʹetʹiya Naxararyano, – şipʹcə Ninoya pizu.
– Səhnina běğa, varvar, tʹǒǒx təə, – şotʹin şipʹcə pine, ama içinal 

piin tʹǒǒğen Naxararyanacʹe běği.
Şotʹin beş loxol běği iz bula ǰıkʹepi.
Antʹraktʹastʹa yan bufetʹa irəstyan hari, Ninoyeynakʹ şokʹolad 

haqʹsaz taśey. Naxararyan bez bačʹanexu hari beş lojina baneśi.
– Vi hema yəşəvu, Naxararyan? – şotʹoxun xavarez haqʹi.
– Otuz, – şotʹin pine.
– Otuz?! – Ninoyen haqʹeśi haraykʹa pine. – Akʹesa, ene hun 

şəhəre akʹtenğal.
– Hetʹaynakʹ, kʹnyajna?
– Şotʹaynakʹ ki, vi yəştʹətʹoğo əsqʹərtʹun taştʹa.
Naxararyanen ostʹaar axšumepi. Şotʹay kala tapan axšumkʹatʹan 

gal-galeney, iz pulmuxal unkʹoy cʹeftʹaley iz ganuxun.
– Pěšmanzu, kʹnyajna, ama zu davina tayes tez bakal. Doxdurxon 

zastʹa nu qʹolaybakala azartʹun bə̌ğə̌be, şotʹo görə zu gərəy kʹoya 
çurkʹaz.

Şotʹay azari sʹiyen məədin azarane oşqʹardi.
Ninoyen haqʹeśi şotʹay loxol běği xavare haqʹi:
– Ko pis azare?
– Bitov amdaraxun içuxun asılıne. Şaatʹ doxtʹuri köməyen hər 

azar pis tene bakon.
Nino haqʹeśi, əcuxlayinşebaki.
Məlik Naxararyan Qarabaği ən şaatʹ sa ailinaxune. Şotʹay bava 

generale bake. Məlik içal šuyen kʹinə sağlam subay amdarey.
Şo beş tʹǒǒxun cʹeri tağatʹan, şotʹo biyəsin šumaz kʹalpi, içinal 

əyite tadi eysuna.
Pərdə ěqěśi. Ninoyen iz bula bez ə̌mnabel lanexi. Çaykʹovskʹin 

vals burqeğatʹan, şotʹin bez loxol běği şipʹcə pine:
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– Naxararyana běğatʹan hun qʹoççağnu. Vastʹa sa dənə azar tene 
bu.

– Armiğostʹa – fantʹaziya musulmanxoxun gelene, – zu 
Naxararyani tərəfə efi pizu.

– Lenskʹinen Onegin tapançin oqʹa ostʹaar mə̌ğěney, şotʹin mə̌ğpʹi 
çarkʹi, biyamu śirikʹ Ninoyen iz bula bez ə̌mnabelxun tene ěxtʹi.

Naxararyanen tʹeatʹraxun cʹeğala gala beş yaqʹane běğsay. Şotʹay 
maşinoy.

Yan şotʹay maşina laśi şəhəri bayinqʹun küçimoğoxun tayanśi, 
gimnaziin, liśeyi tʹǒǒxun, şorox üşe şaatʹtʹun akʹesay. Maşin şəhəri 
kʹlubi ǰene pilləkənxoy tume çurepi.

Ninoya memiya eştʹun qʹǐney, şotʹaynakʹ ki, şo hələ liśeyane 
kʹaley. Sa tərəfəxunal Şirvanşirxoy saal Naxararyanxoy tʹǒǒx baksun 
kʹnyajna Kʹipʹianinen ǐvel Tamaray liśeyi kʹanunxo pozmişes baneko.

Yan gür işiğ bakala seyvaneyan cʹovaki. Kʹlubi seyvan bayinqʹuna 
bakala Gubernatʹor baxçinane cʹeysa. Memiyin mučʹuliyox, işiğ 
sagala dəniz saal Nargeni mayakʹxone akʹesay.

Ayaqʹxoy səsə baki. Ninoyen qʹa Naxararyanen şampʹantʹun 
ǔqʹsay. Şotʹoğon pʹə̌ tanentʹun ǔqʹsay, şotʹaynakʹ ki, dünyəne hikʹkʹalen, 
Ninoi gözəl pulmoğonal, za məcburbes batetʹunkoy ki, bütümtʹay piin 
běš içkʹi ǔğə̌z. Zu, həmişəni kʹinə, apʹelsini sokʹez ǔqʹsay. Axır ki, fare 
səs botʹebaki, ǔq farkʹal antʹraktʹane cʹeri. Naxararyanen fikirlu pine:

– Memiya yan arśeyan sagala, kʹavkʹazi ən kala xib azukʹi 
amdarxo, – gürcü, musulman, armi. Yan xib tanal sa göye oqʹayan 
nanaxun bake, şa oç̌alin loxolyan yəşəyinşbsa. Beşi arane fərg bune, 
ama bütüm sayan, Bava, Ğar, Ǐvel Uruf kʹinə. Yan ham avropʹalu 
hamal asiyaluyan, Běğ cʹeğalaçxunal, Běğ batʹkʹalaçxunal ěxyanstʹa. 
Pʹurannal tayanstʹa yan beşi var-dövlətə.

– Zaynakʹ həmişə akʹesay ki, – Ninoyen bureqi əyitsa, – 
kʹavkʹazluğoy ən kala fəng davabsune. Ama zu həysə arśezu pʹə̌ 
kʹavkʹazlunaxun, matʹoğon ki, davabsun tetʹun çuresa.

Naxararyanen şotʹay loxole běği.
– Kʹnyajna, – şotʹin şipʹcə pine, – yan pʹurannanal davabsun 

çuryansa, ama sun-sunaxun tə. Yan urusxoxun Kʹavkʹazi tʹe alloy 
buruxmoğoxun cövbakiyan. Urusxon davina taşaytʹun, beşi oç̌alxo 
şotʹoğoy kiyel bakale. Yan beş ǐvelxo, muza, ədətxo ačespʹalyan. 
Avropʹin qʹa Asiin arane bakala bǐbin gala, şotʹo qʹa tʹe suntʹu 
oşqʹardalo bakalyan. Şin padçaği tərəf davanebsa, şotʹin Kʹavkʹazi 
əleyinəne davabsa.
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– İranluğon qʹa Türkürxon beş ölkinə talantʹunbsa, şaxen yön 
tərəfəne śarpe, sultanen tərs tərəfə, – Ninoyen nexey, unkʹo şotʹay 
muzen Tamara liśeyi müdrikxone əyitey. – Heqʹədər xuyərmuxtʹun 
taşere şotʹoğon içiğoy garemxo! Urusxo memiya içoğoy xoşen tetʹun 
hare. Şotʹoğo yanyan kʹalpe. Gürcün padçağ Georgi X11-ci urusi 
padçağa təslime baki. Və̌n ibaki tenan metər məşhur əyitmux: “Yan 
gürcün ölkinə qʹorişyanbsa, beşi kala impʹerina avuzbseynakʹ tə”.

Yan ke əyitmoğo avayaniy. Muğ useni boş ke əyitmoğo beşi 
beyinətʹun bape, 1Aleksandri sabaç̌ usen běš śameśi manifestʹaxun. 
“Yan gürcün ölkinə qʹorişyanbsa...”. Ke əyitmux Tiflis şəhəri bǐyex 
tuncen śameśeney.

Ninoyen düzəxeney. Tʹe vaxt Běğ cʹeğala ölköğoy garemxo 
kʹavkʹazaxun taşeri çupuxxon buyey, kʹavkʹazi şəhərmoğoy küçəmuxal 
– kʹasʹpʹi kıštʹonxon. Zu Ninoyi coğaba metərez tades bakoy: “Zu – 
musulmanzu, və̌n – kıštʹonxo. Buxačuğon və̌x beşi kiyele tade”, ama 
hikʹkʹal tez pi. Zaynakʹ maraxliney, Naxararyanen şotʹo kʹə ukʹale.

– Əş metəre ki, kʹnyajna, – şotʹin pine, – pʹolitʹik fikirbsun 
bacarbala amdaren, gərəy bacarağsuzluğ, haqʹsuzluğal bes bakane. 
Zu və̌xun irəzizu ki, beş oç̌ala əmin-amanluğ urusxoxun sagalane 
hare. Ama həysə yan, Kʹavkʹazluğon, urusi köməysuz me əmin-
amanluğa efes bayanko. İsə urusxon nextʹun ki, yax sun-sunaxuntʹun 
qʹorişbsa. Şotʹaynakʹal memiya urusi qʹoşunxotʹun yaqʹabe, urusi 
çinovnikʹxo saal urusi gubernatʹor. İsə hun upa, kʹnyajna, hun zaxun 
qǐbalanu? Za Əli xanaxun qʹorişbsun lazıme? Yan sagala xalçoğoy 
loxol Şuşani orayinxoy hərəminə arśi teyan dost kʹinə exlətpʹe? 
Həysə İranal yaynakʹ tʹetər qʹǐlu tene ki, kʹavkʹazluğon şotʹoğoxun 
qʹǐbatʹun. Beşi düşmən qʹuzeyane, şotʹinal hesabebsa ki, yan misʹikʹ 
əyloxyan, yaxal sun-sunaxun qʹorişbsune lazım. Ama yan gele 
vaxtʹaxun kalabakeyan.

– Və̌n kotʹaynakʹ davina tenan taysa? – Ninoyen hatʹiya xavare 
haqʹi.

Şampʹan ǔğsaxun Naxararyan gele exlətçine baki.
– Saycə kotʹaynakʹ tə, – şotʹin pine. – Zu hamal tənbəlzu, 

şipʹ yəşəyinşbsunez çuresa. Samci, zu urusxoxun incimişəkezu, 
şotʹaynakʹ ki, şotʹoğon armi kilisin əmlakə ěxtʹetʹun. Pʹə̌mci, memiya 
arstʹun şaatʹe, me klubi seyvane, davina taśi bisunaxun. Bez ailə gele 
hörmətlune. Zual – kʹonfort çureğala amdarzu.

– Zu samal qʹerəz cürəz fikirbsa, – zu pizu, – zu kʹonfort çureğal 
tezu, ama davina çurezsa. Ama me dava bez xoşel tene eysa.

Naxararyanen fina qʹurttʹi bez loxole běği.
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– Hun hələ cəyilnu, bez dost.
Şotʹin gelene əyitey, ama şotʹin haqʹullu əyitmuxe əyitey. Yan 

hayzeri tağala vədineNino, unkʹo, věnebaki Naxararyani düzgünluğa. 
Şotʹin yax iz maşinen kʹoyane taşeri, yaqʹal dim əyitepi.

– Me gözəl şəhər – Avropʹina bağala ç̌omone. Urusetʹ metər qoş 
mandi nu bakiniy, yan gele vaxtʹaxun Avropʹin ölkəyəniy.

Me arane gimnazina kʹalpi ğimxone bez eyex baftʹi, axšumezpi. 
Beş geografin məlimen axri çuresay ki, beş şəhər Avropʹin şəhərqʹan 
baki.

Gözəl sa şüney. Yan cöyyanbaksay. Naxararyanen fırıpi dənizəçe 
běği, zu Ninoyi pulmoğo, iz kulmoğo muçespi. Oşa Naxararyanen 
za Śiśianişvilin darvazoğol śirikʹ taneşeri... Tağay maşinen tağala ga 
teney. Tʹetʹiya, ǰene qʹaloğoy tʹe tərəf Asiyane burqesay.

– Və̌n Ninoyaxun laškʹoy bakalnan? – Naxararyanen diristʹoğon 
batʹan, xavare haqʹi.

– Buxačuğon barkʹayin.
– Bez dost, və̌ynakʹ gele çətin bakale. Köməy lazım bakayin, zu 

həmişə həzirzu. Zu çurezsa ki, və̌n samci ailə bakanan, beşi azukʹxoy 
arane bakala qʹoomluğa ostʹaarbala. Yan gərəy gərbaki sabakayan.

Zu mǔq şotʹay kula parobi, şotʹoxun cöyezbaki. Akʹesa, həgigiyal 
armiğoy boşal şaatʹ amdarxo bune. Metər fikirbi haqʹezśi.

Kʹoya pʹapʹatʹan gele mandakʹzuy. Nökər pʹole loxol, tʹartʹakʹeśi 
arśeney, kʹənesa kʹaleney. Girke loxol bězği. Girke boş ərəbi muzin 
Kʹoranaxun śamurxonoy. Nökər hayzeri bez běš kʹosʹebaki. Zu şotʹay 
kiyexun Ǐvel girkə ěxtʹi burezqi kʹalpsa: “Və̌n, věbakalxo! Avabakanan, 
fi, qʹumar saal pis şikilxo, ko şeytani əməlxone. Ə̌xil çurpanan 
kotʹoğoxun, baneko və̌n tʹe vədə bəxtəvər bakanan. Ke şeytanen və̌x 
qoşbsune çuresa və̌luğaxun saal Buxačuğo bul kʹosʹpsaxun”.

Girke perinaxun sa mučʹa ade eysay. Nəzik śampi girke perinen 
şipʹ səsepsay. Me girke boş bakala Buxačuğoy əyitmux vacib 
lazımluney. Girkə qaydi nökərəz tadi. Bez otağa taśi geng, cügi divani 
loxol basezkʹi, pulmoğo qʹicʹespi həmişə bala kʹinə, he vədə ki, za 
fikirbsune lazım hər əşlə iz hönə bastʹeynakʹ. Şampʹan, Onegini bal, 
eğeli pulmoğo oşqʹardala Naxararyani pulmux, Ninoi gözəl cicirxo, 
düşmənxo, buruxmoğo cʹovaki beş loxol eğala, beşi şəhərə ěxstʹeynakʹ 
– korox bütüm bez piin běše hari.

Küçinəxun mə̌ğě səse cʹeri. Mo aşığ baki Aşumey. Şo gele 
qʹojaney, şukʹkʹalenal avateney, şotʹin şuva çuresa. Camaaten şotʹay 
sʹiya Məclume laxey. Üşe şo şəhəri küçəmoğo taranney, oşa sa 
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dönbine arśi savaxtʹinal śirikʹ ǒnenney iz çureśitʹaynakʹ saal iz ükʹe 
qʹačʹeynakʹ.

Şotʹay sa cürə mə̌ğurxon amdara nepaxebsay. Zu barinaç fırıpi 
ostʹaar nepʹaxezśi.

Yəşəyinbsun gele gözəle.

11 Bul

Çombağ pʹə̌ bullane, pʹǒğə̌l sane. Fırıdalnu şotʹo, ama hikʹkʹal 
tene badalbakal.

Zuval haketərzuy, hetərki sa xaş, nəəl ki, sa usen běš. Hatʹe 
davane taysa, hatʹe generalxone davina taştʹa nəəl taşestʹunstʹa. 
Ama tʹe amdarxon, matʹoğon ki, za qʹǐbaltʹunpey, isə za akʹatʹan bez 
tʹǒǒxun otʹexun içoğoy bula kʹosʹpʹitʹun cʹovaksay. Dostʹunxon qʹa 
tanışxon bezi fikirxo qʹiyməttʹun tadi, bez bavanal bez loxol mǔq-mǔq 
běneğsay. Axır hikʹkʹal badal tenebakey.

Ğe şəhəre exləte taysay ki, Osman impʹerin sultan Məmməd 
Rəşiden için kıštʹon dünyənəxun dava burqale. Şotʹay qʹoşunxo 
musulmanxo Urusxoxun saal İnglisxoxun çarkʹestʹeynakʹ běğ 
cʹeğalaçxun enesa. Ǐvel davane elanbaki – djixad, xəlifi sarayi loxolal 
Xavareçali yəşil bayrağe surukʹ.

Me xavaren bezi sʹiya alanebi. Bez dostʹurxon içoğoy ozane 
hatʹunqʹi ki, zu düz əşez biqʹe davina nu taysunen – axri saycə 
musulmanen sultani əleyinə tene davabe. Türkürxo eğaltʹun Bəkünə, 
beş azukʹ gərbakale türkürxo, sa azukʹ bakalyan.

Zu şipʹ çurezney. Haqʹullu amdaren içu tərifbatʹan gərəy şipʹ 
çurkʹane. Dostʹunxon içoğoy běš şəhəri kʹartʹa laxi burtʹunqsay me 
vəziyətəxun exlətpsa – mani tərəfəxun türkürxo Bəkünə bağaltʹun. 
Şotʹoğoy exlətxo ǔmǔxlaxi pizu mayin bağaltʹun türkürxo, şorox 
şəhəre bağaltʹun Ermənikəndəxun. Me exlətə görə bez dostʹurxon 
pʹurumal burtʹunqi za tərifbsa.

Sa üseni boş camaat badalebaki. Sa musulmanen tüfəng extʹi 
urusxoy tərəf davina davabsa tene taśi. Zeynal ağan sa xərəy təngəne 
laxe ki, İlyas bəyə bəkün garnizona efseynakʹ. Yazığ İlyas bəyen 
Türkiyə davina bağamin běš imtahane tadey ofiśer sʹi haqʹseynakʹ. 
Məhəmməd Heydərenal ofiśer sʹi haqʹseynakʹ imtahan tadeney.

Me pʹə̌ leytʹenantʹi ğimxo kʹazarminane cʹovaksay, zaynakʹal 
paxılluğtʹunbsay, şotʹaynakʹ ki, padçağa qʹulluğbseynakʹ elas tez tade. 
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Kotʹoğoynakʹ qoş qaybakala yaqʹ butene. Ama kotʹoğo şukʹkʹalen tene 
məcburbe elas tastʹeynakʹ. Kotʹoğon içoğoy çuresunentʹun ketərbe, isə 
ke fikirə badalbaytʹun zu samci kotʹoğo kul tez boxodon.

Axır vaxtmux yaman kʹodoğ bari, fikirluzuy. Hetʹinesa za 
dilxorebsay, ama zu tez avay kʹəvaz. Bəz vədine üşe kʹoyaxun cʹeri 
bəyicʹ tassay sa misʹikʹ meçitʹi tʹǒǒx, şotʹay tʹǒǒx sa bisi kʹoya zaxun 
kʹalpi Seid Mustʹafane yəşəyinşbsay. Şotʹay bava me meçitʹi mollane 
bakey, iz kalbal – ǐvel Meşxetʹ şəhəre hörmətlu alime bake. Seid 
Mustʹafa içal gele věbakala amdare bake, həmişəl iz bǐyex yəşil bağe 
ğaç̌ey. Ğine qo kərəm namazebsay, aşura ğine isə içu zinciren tapʹeney 
pʹi cʹeğamin. Ninoyen şotʹo fanatʹikʹe hasabbsay, şotʹo akʹala pul tenoy. 
Zu isə Seid Mustʹafa təmiz saal safluğa görəz çuresay, şotʹaynakʹ ki, 
şotʹin şaatʹa pisaxun, düzə əfçinəxun cʹəkʹpʹes baneksa.

Tʹe üşe Seid Mustʹafan za, müdrik sa amdar kʹinə, axšumkʹa 
qʹabulebi.

– Əli xan, hun ibakenu, varlu Yaqub oğlunen pʹasʹsʹe yeşik 
şampʹane haqʹe, samci Bəkünə bağala türke ofiśeraxun ǔğseynakʹ. İçal 
şampʹan! Musulman-əskʹərxoynakʹ şampʹan!

Bez ə̌mnabula ǰıkʹespi.
– Hetʹu görən haqʹeśi mande, Seid? Amdarxon içoğo ačʹespʹetʹun!
– Buxačux şinesa loxol əcoğlayinşakatʹan, – Seiden əcuxlu pine, 

– şotʹo düz yaqʹaxun cʹeveksa. Şo cupi hayezeri, bureqi otaği boş 
tağay-mağay tarapsa. Şotʹay cıcırxon tʹutʹunney. – Nəyni şəhərexun 
muğ tam tʹitʹeretʹun sultani qʹoşuna gərbakseynakʹ. Muğ tan! Şotʹoğoy 
ə̌mnabel içoğoy bul bune, vaxun xavarez haqʹsa, Əli xan?

– Fikirezbsa ki, şotʹoğoy bul amsʹine, hetər ki, sa busa elemi 
tapan kʹinə, – yavaşca zu pizu, axıral śirikʹ qʹamiş tez baki, hetʹaynakʹ 
bezi dost metər əcuxlayinşebaki.

Seid exlətpsunen gameśi.
– Fikirba de! Şiitxon sünnit xəlifi tərəftʹun davabsa! Yezitʹ tene 

Xavareçali nəvəy pʹiya śipiyo? İmam Əlinə Muaviyənen tene bespʹe? 
Pʹoy Xavareçali varis şuva? Xəlif nəəl nu akʹeğala, iz tamarxoy boş 
Xavareçali pʹi bakala Həmişəluğ İmam? Hema baç̌ usenxone şiitʹxo 
yase boştʹun. Yan şotʹoğoxun geleyan davabe kıštʹonxo běğatʹan. 
Memiya – şiitʹxone, tʹetʹiya – sünniyoxe, şotʹoğo hikʹkʹalen tene 
ğaç̌e! Sultan Səlimen qʹırx hazar şiitʹ kʹasʹpʹitʹuxun gele vaxtʹ tene 
cʹobake. İsə kʹə bu? Şiitʹxo tatʹunsa davabsa xəlifi bayrağ içoğoy 
kiyel, manuki Xavareçali varisxone kʹasʹpʹe. Hər şey eyexun cʹerene? 
Əsil věbakalxoy tərəfinorox kʹasʹesun, imamxo cʹəkʹpʹin bespsun? Me 
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şiitʹxoy şəhəre camaaten mǔqluğen sünnüğoy yaqʹatʹun běğsa, beşi 
dine əfçibaksuna. Türkiyinen kʹə çuresa? Ənvər Urmina pʹapʹene. İran 
śareğale, din əfçibakale. Ay, ǐvel Əli, eki vi bokʹala xançalen! Eki, ǐvel 
Əli, kʹasʹpʹa me nu věbakalxo! Ay ǐvel Əli!

Seid Mustʹafay pulmoğoxun neğe barstʹay. Şotʹin yumburuxxon 
iz döşəne tʹapʹey. Zu haqʹeśi manezdi. Maya düzgünluğ? Düze, 
türkürxo – sünnüyoxe, ama, zu ükʹin Ənvəri qʹoşuni şəhərə baysuna 
yaqʹez běğsay. İşə mo kʹə upsuna? Şəhidxoy pʹi nahaqʹ galane bare?

– Səid, – pizu zu, – axır türkürxo – beşi viçimuxe. Beşi muz 
sane, beşi tamarxoy boş sa pʹino. Bərkə, kotʹaynakʹal beş kiyel xəlifi 
bayrağ biyalayan?

Səid Mustʹafan iz neğa təmizebi.
– Bez tamarxostʹa xavareçal Məhəmmədi pʹino, – şotʹin pine. – Hun 

turan pʹiyan nex? Zaynakʹ tʹetʹəre eysa ki, yax gimnazina zombitʹoğo, 
vi eyexun cʹevkʹenu. Həysə Altʹaya şuva yəşəyinbsa? Sibiri oç̌alxo 
şuvabu? Yallarıkʹ tʹetʹiya türkürxone. Şotʹoğon beş muzintʹun əyite, 
şotʹoğoy tamarxo beş pʹiyaxune taysa. Ama Buxačuğon şotʹoğo əsil 
věbaksun tene tade, ğeyinal śirikʹ şotʹoğon binikʹ buxačuxxo bultʹun 
kʹosʹpsa: xene buxačuğo – Su – Tʹengrina, göye buxačuğo – Tʹeb-
Tʹengrina. Ama ğimxoy sa ğinestʹa yakütxo, altʹayxo gireśi beş loxol 
davina eğaytʹun, yan, şiitʹxo, gərəy mǔqbakayan ke binik věbakalxon 
davina taşaytʹun, şotʹaynakʹ ki, korox yaxun sa pʹiyaxuntʹun?

– Yan işə kʹə besyan bakon, Səid! İrani xançal porcʹepene. 
Yanal türkürxoy əleyinə tağayyan, tʹetər akʹeğale ki, yan padçağayan 
köməybsa. Yan xavareçal Məhəmmədi sʹiyen padçaği xaça xəlifi 
qıxaşaxun qʹorişalayan? İsə yan kʹəben, Səid?

– İsə kʹəben? Zuval sal tez ava, Əli xan.
Zu şipʹ çurespi.
Nöyiti ləmpə hisbsun bonekʹsay, tʹe işiğaxun namazi misʹikʹ 

xalçin loxol bakala naxışxo akʹesay. Me misʹikʹ namazi xalçinen, 
tʹakʹpʹi yaqʹa cʹeğala sa baxçinane eyex bastʹay.

Seideynakʹ camaati günaxxo pisləyişbsun gele hasandey. Adi 
yəşəyin şotʹaynakʹ müvəkʹkʹəti sa şeyey. Sa qʹa usen cʹovakitʹuxun 
oşa, şo imam Rzay meçitʹə molla bakale, meşxeti müdrikxoy arane 
bakale, akʹteneğal, ama İrani taleyə təsir bakale. Həysətʹunxun şotʹin 
düynənə qʹoja amdari piine běğsa, içal kotʹoxun irəzi kʹinə. Şotʹin 
pʹurumal İrana zorba saal kala sa ölkə bes bakayin, dine məsəloğostʹa 
kotʹay fikir badal tene bakal, şotʹaynakʹ ki, düynənin neymatxoxun həz 
haqʹsuni gala bisun şaatʹe içeynakʹ. Kotʹo görəl, Seid şipʹ çurpeney, 
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tene avay, kʹəqʹan pi. Kotʹaynakʹal zu şotʹo çurezsay – əsil věbaksuni 
tək qʹaroğolçina.

– Beşi taley Buxačuğoy kiyele, Səid, – pizu zu. – Barta Şotʹinqʹan 
yax düz yaqʹen taşeri. Ama zu ğe harez ki, vaxun qʹerəz şey exlətpsa.

Sotʹin təspəyə əçistʹun iz xna duği muxurxoy loxole běğsay. 
Seiden iz pulmoğo qʹicʹpʹi pine:

– Avazu, Əli xan, hun laškʹoy baksunen çuresa.
Zu cupi hayezzeri turel. Zu Seid Mustʹafaxun cəyil şiitʹxoy 

pʹolitʹik, icma düzbseynakʹ exlətpsaz harey, ama şotʹin sa molla kʹinə 
za laškʹoybsuna həzirey.

– Hun mayinin ava ki, zu laškʹoy baksunez çuresa? Miya va he 
aid əşebu?

– Ke fikirə zu vi pulmoğoy boşez akʹi, misʹikʹcəl bakayin, za aid 
əş bune, şotʹaynakʹ ki, zu – vi dostzu. Hun çurensa kıštʹon Ninoyaxun 
laškʹoy baksun, şotʹayal za akʹala pul teno, ketəre?

– Düze Mustʹafa. Hun me əşə kʹə pesen bakon?
Mustʹafan iz haqʹullu pulmoğon bez loxole běği.
– Zu nexzu: “Ho”. İşqʹar laškʹoy bakalane, gele şaatʹe bakon 

şotʹin iz çureğaltʹu haqʹane. Fərg teno – şo çuğoy xoşel hari nu hari. 
Haqʹullu işqʹaren tene yaqʹ běğal çuğoy içu çuresuna. Çuux – qʹoruğe, 
işqʹaral – bitʹal. Qʹoruğen ayizluna çureğalane? Təə. Ayizlunen oç̌ala 
çuresun bəsebaksa. laškʹoy baka, ama vi eyex efa ki, çuux adi qʹoruğe, 
qʹerəz hikʹkʹal.

– Vi exləten tʹetəre cʹeysa ki, çuğoy nə haqʹıl teno, nə ükʹ? – zu 
xavarez haqʹi.

– Hun kotʹo hələ xavaren haqʹsa? – şotʹin gorox-gorox bez loxol 
běği pine. – Hoo. Şotʹoğoy nə ükʹ teno, nə haqʹıl. Çuğon kʹəbale 
kotʹoğo? Şotʹin gele əyel eçalane. Vi eyexun ma cʹevkʹa, Əli xan, 
şəriyətə görə sa işqʹari haqʹıl xib çuğoy haqʹılaxun gelene.

Zu fikiresbsay ki, Seid bezi kıštʹon Ninoya haqʹsuna nairəzi 
bakale, şotʹaynakʹ ki, Ninoyen şotʹo akʹala pul tenoy. Şotʹay əyitmoğon 
za arxayinebi. Ko gele haqʹullu sa amdari coğabey.

– Akʹesa, hun narahat tenu ki, şo kıštʹone? – arxayinluğen 
xavarez haqʹi. – Bərkəs, şotʹin islamqʹan qʹabulbi?

– Hetʹaynakʹ? – xavare haqʹi şotʹin. – Matʹay ki, haqʹıl, ükʹ teno, 
şotʹay věluğal teno. Çupux pʹuritʹuxun oşa nə cənnətə, nə cəhənnəme 
tene bafstʹa. Şo pʹuritʹuxun oşa əfçinebaksa. Ama şotʹoxun bakala 
ğarmux, şiitʹ bakalatʹun.

Zu irəzi baki bez bula ǰıkʹespi.
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Seid Mustʹafan girke işkʹafi tʹǒǒx taśi tozen haqʹi sa girke eçeri. 
“Sercükxoy nəsili tarix” – şotʹin girkə qaykʹamun zu kotʹo kʹalespi.

– Běğa, pʹə̌baç̌ vüğümci perinəstʹa. “ Hicrin 637 usenastʹa 
Gəbadiye sarayina sultan Ələddin Keygubad pʹurene. Şotʹoxun oşa 
taxtʹa laśiyo Giyəsəddin Keyxosrove bake. Ke padçağ sa gürcün 
xuyərəxune laškoy bakey, padçağen şotʹo tʹeqʹədər gelene çuresay ki, 
təngin loxol izi şotʹoxun şikiləne düzbestʹey. Sa kərəm müdrik saal 
ǐvel amdarxo sultani tʹǒǒx hari pitʹun: “Sultan şəriyəti əleyinə nu 
bakalane. Ko günaxe”. “Buxačuğon za memiya arśevkʹene efi loxol 
kalaluğbseynakʹ, – əcuxlu sultanen nexe. – Efi əş – za tabibaksune...” 
Müdrikxo dirxorbaki tatʹunsa. Ama Buxačuğon sultani pulmoğo 
qayene, şotʹin iz bütüm günaxbi əşurxo aneksa, oşa sultanen təzədən 
müdrikxo iz tʹǒǒx kʹalene. “Zu ǐvel kʹanunxo pozmişbsun tez çuresa, 
– şotʹin nexe, – şotʹaynakʹ ki, Buxačuğon kotʹoğo bitova əməlbsuna 
zane əmirbe. Kotʹaynakʹal əmirezbsa, meyin oşa təngin loxol aslani 
şikilqʹan baki, iz běšin turmoğon xançalqʹan biqʹi – ko zu bakoz. 
Bez bel işiğ sakala běğal, – bezi gele çureğala çuux”. Şotʹoxun oşa 
İrani gerbe loxol aslani qʹa běğe şikilo. Avabakaltʹoğonal nextʹun ki, 
dünyəne gürcün çupuxxoxun gözəlo teno.

Seid Mustʹafan girkə butʹekʹi.
– Anksa, – axšumkʹa, bez loxol běği, şotʹin pine, – tʹe vaxt 

Keyxosroven bitʹu işəl hunenbsa. Sal sa kʹanunen kotʹo qʹadağa 
tenebsa. Gürcün xuyərmux Xavareçali buyruxxon tadi sa şaatʹ şeye. 
Xavareçalen Kʹorani boş pene: “Taki şotʹo haqʹa”.

Seid Mustʹafay sufat cügünebaki. Şotʹay xuri pulmoğo işiğe 
hari. Seid Mustʹafa gele mǔqey ki, ǐvel girke köməyen qʹamci əsiri 
misʹikʹ sa pʹroblema həlbes baneki. Dirist iz sufaten nexey: bütüm nu 
věbakalxon avabakeqʹatʹun, seriluğ maya śameśe!

Zu şotʹo qʹujbi muçespi, oşa arxayin ükʹen kʹoyaz taśi. Üşe, amsʹi 
küçəmoğo bez turin səsurxone cʹeysay. İsə bez bačʹan Ǐvel girke, 
sultan Giyəsəddin Kʹeyxosrov saal gele avabakala Seid Mustʹafaney.

12 Bul

Beyvan – sirlu nu qʹamişakes bakala sa dünyəni darvazinane 
oşqʹarstʹa. Bez ěke turin oqʹaxun cʹeğala toz saal xuri ǰeyur 

hər tərəf çərteney. Bez arśi ěke kʹazaxi yəhər şaatʹ cügüney. Tʹerekʹi 
kʹazakʹxo ke yəhərxo içoğoy biin oqʹa laxi bastʹunksay, hamal 
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tureltʹun çurey. İçoğoy bütüm bakalo – šum, sa pʹotʹurkʹa fi, kʹabardin 
ayizmoğoxun başqʹi qʹızılxo – kʹazakʹxon toraya bapi yəhərəxun 
ğačʹtʹunne. Ama bez toray amsʹine.

Beyvani muşen ǔmǔxxo taneştʹa. Ěken za bəyicʹ me qʹume 
boştʹan taneştʹay. Kʹabardinxoy yapançinen za muşaxun qʹorişebsay. 
Əskʹərxon saal amdarfǐqʹkʹalxon me yapançina ə̌xil tayseynakʹ saal 
fǐqʹseynakʹtʹun ěběy. Şotʹo usum çadıral bes banekon, şotʹay boş başqʹi 
malal bapi bəcʹürpes banekon. Kotʹay koməyen xuyərmuxal başqʹes 
banekon – şotʹoğo yapançinen bəcʹürkʹatʹan, şipʹ artʹunstʹa iz boş.

Zu ěkěn tazsay Bəkünəxun samal aralu bakala Boz Gurd 
darvazoğoç. Şo pʹə̌ qʹalane qʹumla beyvani bǐyex. Tʹe vaxtʹin nağılxoy 
boş exlətesay ki, türkürxoy əjdad bakala Boz Gurden tʹe vaxt Osmanlu 
türkürxoy běš taśi şotʹoğo me darvazinaxun cʹovakesede.

Me qʹalin tume, xaş kala bakatʹan, arantʹorxo saal ulurxo gireśi 
içoğoy bula göynul bi, ulayinştʹunbsay xə̌ kʹinə. Bərkə şotʹoğon 
xaşe loxol pʹuritʹun akʹsa. Xə̌yoğostʹa pʹuri bakatʹan ketər his 
baneksa. Şotʹoğon burtʹunqsa zozobsa, hələ amdar dirist hamaqʹun, 
unkʹo histʹunbsa ki, şotʹay biyala vaxt išalayinşakene. Ənvər paşan 
Kʹavkʹaza eçeri xə̌yox ulurxoxun sa cinstʹun. Yallarik, Urusi impʹerin 
tabibakiyorox...

Ěkěn beyvanen bəyicʹ tazsay. Bez tʹǒǒxə̌l bez bava, zaxun qoş 
tene manstʹay. Şo ěkě bacʹane arśi, ěkě ozana iša kʹosʹpʹaki nağılxoy 
boş bakala sa kʹentʹavr kʹinə tanesay.

– Səfər xan! – zu kʹalespi. – Səfər xan, vaxun bez exləto.
Bez bava iz sʹiyen gele vacib vədinez kʹale.
– Tağala gala upa, bez ğar. Ěkě loxol tağatʹan exlətpsun hasande 

baksa.
Bez bavan za lağane haqʹsa? Zu burezqʹi ěka tataren duğsa. Bez 

bava haqʹeśi iz qʹaşurxo alanebi, iz ěka cʹidi běše baśi. Yan buryanqi 
sunay tʹǒǒxun taysa.

– İzbaksa, va bez ğar, kʹə upsunen çuresay? Şotʹay səs axšumkʹane 
cʹeri.

– Zu laškʹoy baksunez çuresa, Səfər xan!
Boxoy vaxt pʹǒğə̌l şipʹ çuryanpi. Saycə ostʹaar muşe səse cʹeysay.
– Dənizi bǒrine vaynakʹ kʹoj biqʹoz, – axır Səfər xanen iz 

səsə cʹevekʹi. – Zu sa yöni ga tʹetʹiya akʹezu. Yəynulal Mərdəkənan 
yəşəyinşon. Samci əyeli sʹiya İbrahimyan laxon, kalbay sʹiya. 
Çureğayin, vaynakʹ maşinal hazqʹon. Ama ko lazımsuz şeye. 
Kotʹaynakʹ beş yaqʹmux teno. Şaatʹo şone, ěkurxoynakʹ kʹoj biqʹen.
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Şo şipʹ çurepi. Yan Boz Gurd darvazoğo cʹovayanki, dənizəç 
taśi, Bailov qəsəbinayan pʹapʹi.

– Vaynakʹ xuyər qʹə̌věğaz, banekon hun şunesa bə̌ğə̌benu? – 
bavay səs zaynakʹ gele ə̌xiləxune cʹeysay. – İsətʹin cəyilxon xuyərə 
içəntʹun bə̌ğə̌bsa.

– Zu Nino Kʹipʹianinaxun laškʹoy bakoz.
Bez əyitə ibaki şotʹin qaq tenepi. İz yön kiin qʹantarğina ostʹaar 

biqʹeney.
– Nino Kʹipʹiani? – Şo gele goğane. Bütüm gürcün xuyərmux 

goğantʹun, ama sağlam əyloxtʹun eştʹa.
Samal bez əcoğone biqʹi iz əyitmoğoxun. Bavan axšumkʹa bez 

loxole běği.
– Hun gele cəyilnu, Əli xan. Xuyərmoğoynakʹ yöni bədən 

muzurxo avabaksaxun vacibe, – şotʹin pi, xavare haqʹi: – Hun he 
vədən laškʹoy baksun çuresa?

– Payize, Ninoyen liśeya çarkʹatʹan.
– Lap şaatʹ! Akʹesa, əyel bakale eğala useni mayisastʹa. Mayis 

şaatʹ xaşe.
Pʹurum bez əcoğon bineqʹi. Unkʹoy, bavan za lağane haqʹsay. Zu 

Ninoya nə iz goğanluğaxun, nə muzurxo avabaksaxun tez haqʹsa. Zu 
şotʹo gele çureśiz haqʹsa.

Bavan pʹurum axšumepi. Oşa qʹartarğina zapi pine:
– Eki sa gala arśi šum uken. Zu busa bakezu. Hamemiya arśen.
Yan ěkurxoy loxolxun śiryan. Bavan torayaxun šum qʹa ğismine 

cʹevkʹi. Šume qǐtʹu cöybi zane tadi, ama zu busa tezuy. Qʹume loxol 
söykəyinşəki, bavan yavaş-yavaş uneksay, fikirlu ə̌xil běğsun. Bürdən 
iz ç̌o badalebaki.

– Hun düz əşen biqʹsa ki, laškʹoyen baksa. Zu xib kərəm laškʹoy 
bakezu, ama bez çupux pʹuretʹun, payizi tʹatʹ kʹinə. İsəl, hun avanu, 
zu subayzu. Ama hun laškʹoy bakayin, banekon, zuval laškʹoy bakaz. 
Vi Nino – kıštʹone. Barmata şotʹo vi kʹoya qʹerəz din eçane. Barta 
běyin ğine kilisinəqʹan taśi, ama kʹoya běyinša maqʹan eçeri. Çuux – 
usum xoxpʹakala qʹavane oşqʹarstʹa, kotʹo vi eyex efa. Şotʹo tʹapmapa, 
şo bǐhi bakatʹan. Ama vi eyexun ma cʹevkʹa ki, kʹojin kalo – hunnu, 
ama şo vi xoji bakalane. Hun avanu – musulmanxoy bipʹ çuux haqʹala 
extʹiyəro. Ama şaatʹe bakon vi sa çuux bakayin. Ama Ninoyaxun əyel 
nu bakayin, tʹe vədə – banekon. Çuğo feretʹmada, şotʹoxun səbirlu 
baka. Tarakʹala işqʹarxo lənətlutʹun əsirxon. Çupuxxo əyel kʹinətʹun, 
ama içoğostʹa bicluğo saal əcux. Kotʹo həmişə vi eyex efa. Şotʹaynakʹ 
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gele payurxo haqʹa, ama için kʹənesa məsləhətbayin, hun tʹiyə̌min 
cürə ba.

– Ama zu axri şotʹo gelez çuresa!
– İşqʹaren çuğo nu çureğalane, – bavan, iz bula jıkʹpʹi, pine. – 

İşqʹaren gərəy iz vətənə çureğane, davina çureğane. Bəzitʹoğon gözəl 
xalçooxtʹun çuresa, çətin bə̌ğə̌yeğala silah. Ama arane baneksa ki, 
işqʹaren çuğo çuresa. Hunal avanu, Məclunen Leylina çuresuna, Hafizi 
gazelxo kʹalpenu. Şotʹin həmişə curesunaxune śampe. Avabakala 
amdarxon nextʹun, Hafiz sal sa çuğoxun iša bakitene. Məclunal adi 
sa bul xarab amdare bake. Za věbaka: işqʹaren çuğo qʹorişalane, nu 
çureğalane. Ko Allahi əmire.

Bava şipʹ çurepi. Zuval şipʹ çurezpi. Bərkə şotʹin duzəxe nex. 
Əsəso işqʹareynakʹ çuresun tene. Bavan kotʹo şaatʹe ava. Şotʹin bürdən 
axšumpi pine:

– Şaatʹ, zu tazğon kʹnyaz Kʹipʹianin tʹǒǒx, exlatezbon ke barada. 
Bəlkə dünyə tʹetəre badal bake ki, cəyilxo içəntʹun xozaman taysa?

– Zucə exlətpʹoz Kʹipʹianinaxun, – kap-kap pizu.
Yan pʹurum ěkurxoy loxol arśi tayanśi Bailova. Samal oşa neftʹe 

vışkʹoxe akʹeśi. Bibi- Eybət – Bəkün rayone, neftʹ cʹeğala gane. Tʹiyani 
havina neftʹe aden haqʹene. Tʹe fantʹan duğala kururxoy tʹǒǒx çurpʹi 
fəhloğoy kulmux neftʹəxun mə̌p-mə̌yine. Neftʹ içoğoy kʹəşəmoğoxun 
sʹoroyeśi oç̌alane kʹatʹey. Bailin türmin tʹǒǒxun dǒpě səse cʹeri.

– Şutʹun dǒptʹi? – zu haraypi xavarez haqʹi.
Ama şukʹkʹala tetʹun dǒptʹey ğe Bailin türminə. Dǒpe səs Bəkün 

garnizoni kʹazarmoğoxune eysay. Tʹetʹiya əskʹərxo davabsuntʹun 
zombsay.

– Çurensa dostʹurxo akʹsun? – bez bavan xavare haqʹi. Zu 
irəziz baki, oşa beş ěkurxo kʹazarmin pʹlaśayan cʹidi. İlyas bəy qʹa 
Məhəmməd Heydəren əskʹərxo zomtʹunbsay. Şotʹoğoy ç̌oyexun apʹe 
sʹoroyesay.

– Yöön! Təərs!
Məhəmməd Heydər gele kʹodoğ bariney. İlyas bəy isə qʹertʹu 

tabibakitʹune oşqʹar. Şorox beş tʹǒǒx hari, yaxun pʹarotʹunbi.
– Efi xoşel enesa me qʹulluğ? – xavarez haqʹi. İlyas bəy şipʹ 

curepi.
– Hikʹkʹal nuval bakayin, – memiya gimnazinaxun şaatʹe, – 

kʹodoğo śipi Məhəmməd Heydəren pine.
– Həysə beşi təzə kʹomandiro, – İlyas bəyen pine. – Şuşalu, 

kʹnyaz Məlikov.
– Məlikov? Ko tʹe Məlikove, Qʹarabaği ěkě qʹončux?
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– Haşo içe. Ke ěkaxun bakala əfsanox dirist garnizona haqʹene. 
Yan şipʹ çuryanpi. İlyas bəyen gorox-gorox darvazinaçe běği. Şotʹay 
ç̌oyel paxılluğe akʹesay.

– Hun, unkʹo, Əli xaneynakʹ paxılluğenbsa? – bavan, iz kula 
şotʹay ə̌mnabel laxi pine. – Ma paxılluğba. Kotʹay, iz azadluğaxun 
cöybakala fikiro.

İlyas bəyen axšumepi:
– Hun Ninoyaxun laškʹoy baksunen çuresa, kʹetər tene?
– İz vaxtʹe, – Məhəmməd Heydər gərebaki, – bəsse avaraluğbiyo. 

İsə hun avabakalnu, hetərebaksa. Şotʹay səs samal əcuxlune cʹeri.
Kʹətʹun ava yəşəyinşaxun Məhəmməd Heydəren qʹa iz çadrin 

oqʹa bakala çuğon?
Zu şotʹoğo diristʹoğon manda pi, bez bavaxun sagala kʹoyayan 

taśi. Asiin kʹojurxo sərine baksa. Üşe, unkʹo, orayini çax xene boşen 
baysa. Ğenaxunal çax hamaman baysa. Divani loxol baskʹezuy, 
tʹelefonen zəngbatʹan.

– Əli xan, bisazu eğarixaxun qʹa hesabi dərsəxun, – burdən Ninoi 
səsəz ibaki. – Eki, za köməyba.

Visʹ dəyğinəxun oşa Ninoi tʹǒǒxzuy. Şotʹin iz kulmoğo boxonedi, 
kʹəşəmux tamakʹi boşey. Şotʹay kʹəşəmoğo sogo-soğo muçespi.

– Nino, zu bez bavaxun exlətpʹezu. Şo irəzine.
Ninoyen iz mǔqə̌xun axšumeney, otʹpsun otağaçe běğsay. İz ç̌o 

čʹočʹa bakeney. Şotʹin bez tʹǒǒx išalayinşaki şipʹcʹə pine:
– Zu qʹǐzbsa, Əli xan, gelez qʹǐbsa!
– Hetʹuxunen qʹǐbsa? İmtahanxoxun?
– Təə, – şotʹin pi iz ç̌oya taranedi, oşa dənizəç běği, qʹǐbala kʹinə 

baki pʹə̌ kiin iz bulane biqʹi:
– Əli xan, İks şəhərexun İgrekʹ şəhəre pʹoyeze taysa əlli kʹilometr 

sa saada...
Unkʹo bez ə̌mnabelxun sa yüke biti, zu mǔq burezqi şotʹay hesabi 

girkürxo běğsa.

13 Bul

Dənizi tərəfəxun eğala dumanen şəhərə bəcʹürpeney, 
şotʹaynakʹal fənərxoy işiğxo sa təərene akʹesay.

Dənizi tʹǒǒx əcuxlu tağay-mağayez taysay. Dumani qʹatexun 
cʹovakala camaat akʹtenesay. Bez běš cʹeğala amdarxo gəy akʹtʹunsa, 
gəy aç̌i battʹunksay dumani boş.



66

Zu yaqʹa biti sa daxtʹakʹa lamanezdi, sa hambali loxol bizti. 
Şotʹin iz ǰomo kʹənesa kʹəcʹeney, anaşa zapi sa amdar kʹinə bez loxol 
nu akʹala pulmoğon běneğsay. Zu əcuxlu şotʹay bačʹane sa yumburuğ 
duği cʹovaki tazśi.

Kʹojurxoy işiğxo aneštʹay. Zu bez pulmoğo qʹicʹezpi, pʹurumal 
lamanezdi, yaqʹa biti sa butulkʹinə. Bez běš sa iranlune cʹeri, xoxpʹaki 
aynin səsəxun şotʹin qʹǐnebi.

Dumani qʹatexun şinesa tapane akʹeśi, şotʹin pine:
– Biyasin xeyir, Əli xan.
Zu bez bula alabi axšumkʹala Naxararyanaz akʹi. “Ləənətqʹan 

baki!” – ketər fikirbi memiyin tʹistʹunez çuresay, ama Naxararyanen 
bez ə̌mə̌ ostʹaar biqʹeney.

– Va pisen hisbsa, bez dost. Zaxun baka samal.
Şotʹay səs gorox eğala kʹinəkʹe cʹeri. Bürdən za mandakʹluğene 

haqʹi. Zaynakʹ çax apʹe hari, male manstʹay suspʹakaz.
– Eki Filipʹosyanśi restʹorana tağen, – Naxararyanen pine. Zu 

irəziz baki. Zaynakʹ ene fərg tenoy, za kʹə baksay.
Yan Baryatʹinskʹi küçinen kala restʹoranaçyan taśi. Naxararyanen 

bez ə̌mə̌ hələ tene tərbey.
Cügi divana arśi, şotʹin za gorox hari pine:
– Ko pʹi ǰalpsune, Əli xan, kʹavkʹazluğoy adi pʹi ǰalpsun. Ko me 

eğarixaxune. Bərkə ko qʹerəz şeya? Bərkə qʹerəz sa mənəno ki, qoş 
běğinutʹ tʹinstʹa?

Restʹorani cügi divanen, bariğoy loxol bakala čʹočʹa armušumxon, 
– kotʹoğon bitotʹin za sakitʹebi. Sa qʹurttʹun çəy ǔği burezqi exlətpsa, 
ğe kʹoja Kʹipʹianineynakʹ zəngbsunaxun, Nino cʹəpʹkʹin kʹoyaxun 
cʹeysunaxun, bezi kʹnyaginay kula muçpsaxun, kʹoja kʹnyaza beş ailina 
eğala gəliraxun, oşa təmiz urusi muzin şotʹoxun Ninoya çuresunaxun.

– Oşa pʹoy? Exlətpʹa bez dost, – Naxararyana me exlətxon gelene 
maraxlayinşi.

– Oşa? De ǔmǔxlaxa. – Gürcü kʹnyazi akśentʹen buresqi şotʹay 
əyitmoğo təkrarpsa. – Hörmətlu Əli xan! Bez ğar! Zu vaxun şaatʹ 
işqʹar bez xuyəreynakʹ bə̌ğə̌bes tez bakon. Bütüm xuyərmoğon 
çurtʹunğoy vallarikʹ sa amdaraxun laškʹoy bakatʹun. Ama Nino hələ 
gele misʹikʹe. Kotʹin kʹə qʹamiş çuresaxun? Şotʹin hələ kʹalene. Yan 
indus teyan ki, xuyərmoğo əyel hamaqʹun işqʹara tadayan! Vi eyexun 
ma cʹevkʹa ki, beşi din, tərbiyə, cəmiyətə baksun qʹerəze. Zu kotʹoğo 
efi şaatʹluğeynakʹez nex. Fikirezbsa ki, vi baval zaxun irəzine bakon. 
Lap kotʹoğo ma běğěn. Həysə atenanksa, hetər pis ğimxone hari? Şina 
ava, me əşurxoy axır hetər bakale! Zuval Ninoi şaatʹluğaz çuresa. 
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Avazu, şotʹin va çuresa. Zu şotʹay mǔqluğa mane baksun tez çuresa. 
Şotʹaynakʹal məsləhətezbsa: ekinan dava çarksuna yaqʹběğěn. Və̌n 
pʹǒğəl kalabakalnan, tʹe vədəl sun-suna çureğaynan, pʹurum me exlətə 
exlətyanbo.

– İsə kʹə bsunnan çuresa, xan? – Naxararyanen xavare haqʹi.
– Ninoya başqʹi İrana taşoz. Me biyaburçuluğa tez portpʹon. Hun 

isə fikirtada: Şirvanşir nəsiləxun bakaltʹu tətʹun pi! Kʹə fikirbsa me 
Kʹipʹianinen! Za təkkʹirtʹunbi. Şirvanşirxoy nəsil Kʹipʹianin nəsiləxun 
damnane. Tʹe vaxtʹin döörə hər Kʹipʹianinen mǔqluğen iz xuyərə 
Şirvanşirxo tanedoy. Şotʹin za beşi dine cöy-cöy baksunaxune pi? 
Şotʹin kʹə upsuna çureśi? İslam kıštʹonluğaxun pise? Pʹoy bez sʹi? Bez 
bavan bezi loxol axšumkʹale. “Běğanan, – ukʹale, – kıštʹonen iz xuyərə 
tene tadi kotʹo!” Yan, musulmanxo qʹoja ulyan. Sabaç̌ usen běš...

Əcoğon biqʹsaxun əyitpʹes tez baki. Şipʹ çurezpʹi. Akʹesa gelez 
əyitpʹi.

Naxararyanan axri kıštʹone, bez əyitmux şotʹay köfele laftʹon, 
ama ketər tene baki.

– Zu vi əcoğo qʹamişezbaksa, Əli xan. Ama şotʹin va tə tene pe ki. 
Davin axıra yaqʹběğsunal düz tene. Kʹipʹianinen věbaksun tene çuresa 
ki, iz xuyər kalabakene. Ninoya başqsuni əleyinə tezu. Ko bisinəxun 
sinəyinşi sa yaqʹe, beşi ədətəl uyğune. Ama ko axırınci sa yaqʹ tene. 
Şinesa gərəy taśi kʹnyazaxun kəbini barada exlətpʹane. Kotʹoxun oşa 
şo irəzibakale.

– Kotʹo şin bala?
– Hetər ki, şin bala? Zu? – Naxararyanen iz döşə duği ostʹaar 

pine. Arxayin baka, Əli xan, me əşlə za extʹibərba.
Zu haqʹesun şotʹay loxolez běği. Maraxlune, me armin fikirestʹa 

kʹə bu? Bərkə, türkürxo şəhəre bağamun běš musulmanxoxun 
išabaksune çuresa? Zaynakʹ fərg butene, şotʹin za iz dostluğane 
akʹestʹa. Zu bez kula şotʹoç boxozdi.

– Zu hər exlətə va ukʹoz. Hun hikʹkʹal maba, əsəsal, xuyərə hələ 
ki, başmaqʹa, kotʹo axıreynakʹyan efon.

Zaynakʹ tʹetəre hari ki, me kökə věbakes baskon. Zu hayzeri, 
şotʹo qʹuǰbi, restʹoranaxun cʹeriz. Küçinə tez papʹey şinesa za kʹalepi. 
Zu fırıpi bez bavay bisi dostʹaz akʹi, Suleyman ağa, şoval restʹorana 
arśine bakey.

Şotʹin iz kula bez ə̌mnabel laxi pine: – běğanan, Şirvanşire 
nəsiləxun bakaltʹin arminane qʹujbsa!

– Zu qʹǐyexun qʹarizbaki, ama Suleyman ağa buteney, dumani 
qʹate aç̌i batekʹi. Şaatʹe ki, zu bavay tʹǒǒx tez pey, hetʹaynakʹez taśey 
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Kʹipʹianin kʹoya. Ukʹoz ki, hələ kʹnyazaxun laškʹoy baksuni barada 
exlətpʹi tezu.

“Kʹetər armiğo nu çuresun – əyibe”, – kʹoya pʹapʹatʹan kʹetərez 
fikirbsay.

Oşa bütüm ğimxo tʹelefoni tʹǒǒxez baki. Zu tez fikirbey ki, bez 
yəşəyinş me mə̌yin apʹaratʹaxun asılı bakale. Kʹoyaxun tez cʹeysay, 
bavay sualxo, hetʹaynakʹ tez taśi exlətpsa Ninoi bavaxun, kʹənesa 
bǒxmǒğoy oqʹa nexsuy. Arane tʹelefoni zəngəxun çağezney, oşal 
ǔmǔxezlaxsay Ninoi exlətxo.

– Əli, mo hunnu? İbaka, Naxararyan arśene bez nanaxun 
exlətebsa bez İlikʹo Çavçavadzeyi şeirxoxun.

Samal oşa sal zəngebsay:
– Əli, inbaksa? Naxararyanen nexe ki, İrani mədəniyəti təsir 

kalane bake Rustʹavelin qʹa çuux padçağ Tamari loxol.
Sal zənge baki.
– Əli xan! Naxararyanen bez bavaxun çəye ǔğsa. Şotʹin həysə 

pine ki, me şəhəri sir azukʹxoy saal millətxoy qʹoomluğastʹane.
Sal qı saad oşa:
– He haqʹulluva me Naxararyan!
Zu axšumpi tʹelefona lasxi. Haketər ği ba ği cʹavaneki. 

Naxararyanen iz ğimxo Kʹipʹianin kʹoya cʹovakesedi: kəyi, ǔği, 
exlətbsun. Şo Kʹipʹianinaxun taranney, şotʹo cürbə-cür məsləhətxone 
tastʹay. Zu tʹelefonen şotʹay bütüm biclügxo avazbaksay.

– Naxararyanen exlətebsay ki, təzə Xaşe cʹere. Şotʹin nexe 
ki, Amdara qʹızıli təsir – damna Kʹavkʹazi qʹa İrani azukʹi Xaşa bul 
kʹosʹpsuni nəticəne. Əli xan, zu ene kotʹay amsʹi exlətxo ibaksun tez 
çuresa. Baxçina eki.

Beşi həmişəni gala qʹalin tume görüşyan baki. Ninoyen kap-kap 
axırinci exlətxo za pine. Nanan za xoyinşebsa ki, qʹərib musulmanaxun 
laškʹoy ma bakaz, bavanal qı zarafatʹen Ninoya nexe ki, şotʹo zu 
garema efoz. Bez misʹikʹ Ninoyen axšumpi, oşal zarafatsuz iz bava, 
nana pine:

– Və̌n qʹǐ tenenanbsa? Və̌n kʹə balnan, Əli xanen za başqʹi 
taşayin?

Zu şotʹay bula sığallayinşezbi. Zu bezi Ninoya şaatʹez çalxsa – 
sotʹin həmişə iz ukʹaltʹu balone.

– Me dava hələ visʹ usen tayes banekon. Gele pise, beş bavan, 
nanan yax ke qʹədər boxoy yaqʹ běğestʹaltʹun.

– Hun həgigiyal, za gelen çuresa, Nino?
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– Yan sun-sunaxun cöy yəşəyinşes teyan bakon, – şotʹin iz 
cicırxo tʹutʹukʹa pine. Bez bavan, nanan bütümə çətinətʹun bastʹa. Ama 
şotʹoğon ukʹalo tene bakal, zu bez əyiti loxol çurkʹoz. Zu va çurezsa? 
Hoo, zu həgigiyal çurezsa va. Ama sal sa vədine za başmaqʹa! Nino 
şipʹ çurepi, oşa bürdən tʹitʹeri taneśi. Pʹurumal burqeśi şotʹay tʹelefoni 
zəngürxo:

– Naxararyanen nexe ki, namakʹe haqʹe iz Tiflişa bakala əmin 
ğaraxun. Nexe ki, padçaği Kʹavkʹaza kalalugbalo irəzine gərgür 
kəbin baksuna. Şotʹin hesabebsa ki, ko qʹerəz millətxoy mədəniyəti 
išabaksune. Hun qʹamişnu şotʹin kʹə upsuna çuresa?

Zu hikʹkʹal tez qʹamişaksay. Tənbəl kʹinə kʹoya arśezuy. Bez 
xalay xüyər Ayşə hari exlətebi ki, axırinci xib ğinastʹa Ninoyen qo 
fəndəxun pʹə̌ne haqʹe. Ayşən bütüm taxsıra bez loxole laxi. Zu beş 
gələcəyə fikirbamun gərəy Ninoi dərsəxun fikirbizuy. Oşa yan 
Ayşəxun nərdyan əçipi, zu taşevezkʹi, içuxun irəzi Ayşən əyite tadi ki, 
Ninoi dərsə köməybale.

Pʹurum tʹelefonen zəngebi.
– Hunnu, Əli xan? Şotʹoğon hema vaxtʹe pʹolitʹikʹinəxun saal 

ekʹonomikʹinaxuntʹun əyite. Naxararyanen nexe ki, musulmanxoynakʹ 
paxılluğebsa, şotʹoğon içoğoy tənginə irani oç̌alxo laxes batʹunksa. 
Şina ava, urusetʹa kʹə bakale? Bərkə, bitov çareğale. Ama İrana bütüm 
oç̌alxo saycə musulmanxon haqʹes bakale. Şotʹin nexe ki, dəgig avane, 
Gilani qǐyo Şirvanşirxoye. Urusetʹa burqeğala gərgürçiluğa běğatʹan, 
xaricə oç̌alxo baksun – vi gələcəy baksune. Me exləten bez bava, 
nana təsirebi. İsə bez nanan nexe ki, musulmanxoy araneyal mədəni 
amdarxo bune.

Me exlətəxun pʹə̌ ği cʹovakitʹuxun oşa, sa armin şaxmatʹ əçikʹalen 
iz əçinə taneşeri. Tʹelefonen zəngebi, Ninoyen ham axšumkʹa hamal 
ǒnekʹa pine:

– Bavan qʹa nanan yax xeyir-bərəkəttʹun tastʹa. Ammen!
– Vi bavan içinqʹan zaynakʹ zənbi. Şotʹin za təhkʹirebe.
Haketərəl baneki. Kʹnyazi səs yaman cügine cʹeri. Amdaraxun 

ketər əyitkʹatʹan köbut coğab tades tene baksa.
– Əli xan, beş kʹoya eyes bankon?
Zu tʹistʹun tazśi şotʹoğoy kʹoya. Kʹnyaginan ǒnepi, za muçepi. 

Kʹnyaz təzə paltarlaney. Şotʹin kəbinəxun, ailin yəşəyinşəxune 
exlətpʹi, ama şotʹay exlətxo bez bavay exlətxoxun qʹerəzey.

– Kəbin, – kʹnyazen bureqi, – sun-suna věbaksune, sun-suna 
běğsune. İşqʹaren qʹa çuğon sun-sunaxun məsləhət balatʹun, sun-
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sunaynakʹ bačʹan bakalatʹun. İçoğoy eyex efalatʹun ki, pʹǒğə̌l – azad 
saal barabar amdarxone.

Zu kʹnyaza pizu ki, sal sa vədine Ninoya çadra lapsa tez barkʹal, 
bezi garemal tene bakal.

Tʹe arane Nino baneśi, zu şotʹay kʹodoğoxun muçespi. Nino 
otʹexun qʹıcʹeśi, köməy çureğala misʹikʹ sa qʹuşane oşqʹardi.

– Ama hələ şukʹkʹalen kotʹo nu avabakalane, – kʹnyazen pine. – 
Ninoyen süftʹə liśeya çarkʹeqʹan, oşa bitovtʹu avabakesyandon. Bez 
xuyər, – şotʹin Ninoi loxol běği pine, – yöni kʹalpʹa. Hun imtahanxoxun 
botʹbakayin, gərəy sa usen yaqʹběğan.

– Arxayin baka, bez bava, – Ninoyen coğabe tadi, – zu pʹə̌ 
imtahamal tades bakoz – liśeyinal, ailinal. Ke imtahanxostʹa Əli 
xanen za köməybale.

Ninoi kʹojin tʹǒǒx Naxararyanen maşini boş bez yaqʹane běğsay. 
Şotʹin iz pulmoğo zilbi bez loxole běği.

– Naxararyan, – şotʹay loxol běği pizu, – zu va boşluzu. – Kʹən 
çuresa vaynakʹ baz? Çurensa Dağıstʹana vaynakʹ sa aiz haqʹaz? 
Çurensa İrani orden? Bəlkə, vaynakʹ Enzelina apʹelsini baxça haqʹaz.

– Hikʹkʹal, – şotʹin ostʹaar pi, iz kula bez ə̌mnabel lanexi. – Za 
hikʹkʹal lazım tene. Zu mǔqzu ki, əşurxo düz yaqʹa laxez baski. Hako 
za bəse.

Zu irəziluğen şotʹay loxol bězği. Yan şəhərexun cʹeri Bibi–
Heydəti tərəfyan taśi. Cʹemen, mə̌yin maşinxo oç̌ala tʹə̌qʹeśi nefttʹun 
cʹeyey. Kotʹo tamaşabi fikirezbi ki, Nobeli ailinen iz əşlə çarkʹesestʹa 
beş havina badalbsunen, hetər ki, Naxararyanen zaynakʹe çalışaki. 
Dənizi gele pay kʹulen buybakeney, oç̌ala gərbakeney. İsə me oç̌al 
dənizə daxil tene.

Me gane tʹe soğo ç̌oyel şinesa çəyxanane qaypey. Yan tʹiya 
arśi çəyyan ǔği. Şo dünyəne ən şaatʹ çəyey, içkʹi kʹinə tündey. Tʹe 
çəye adaxun finoğoy baki Naxararyanen bureqi Anatʹolina armiğoy 
kʹasʹesunaxun saal türkürxo Qʹarabağa eysunaxun exlətbsa.

– Ma qʹǐbanan, – pizu şotʹo, – türkürxo Bəkünə bağaytʹun, zu 
cʹapʹpʹoz və̌x beş kʹoya.

– Zu hikʹkʹalaxun qʹǐ tezbsa, – Naxararyanen coğabe tadi.
Nargin adani bačʹane mučʹuliğon sʹalestʹay. Üşeni şipʹluğoy 

oç̌alin ç̌oye!
– Dəniz qʹa dənizi böri, içoğoy davinastʹa, həmişəluğ gərbakala 

işqʹar, çuux kʹinəkʹe.
Kotʹo zuz pi nəəl Naxararyanen, bez eyex tene. Naxararyanen za 

kʹoyane eçeri.
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– Kʹnyaz Kʹipʹianinen Şirvanşir ailina diristbakanne. Nino – bez 
nišanlune. Əycə taki şotʹoğoy kʹoya mandi əşurxo həlba.

Zu gele mandakʹ, mǔqzuy.

14 Bul

Şamatʹxo, xaşurxo cʹovaneksay. Gele əşurxone hari cʹovaki, 
dünyəne, beş ölkinə saal beş kʹoya. Gubernatʹor baxçin 

xodurxoy xazalxo bareney. Mə̌yin baki göye ç̌oyexun cʹemen ağalane 
eysa. Samci iǰe harey, şəhəre iǰenane baki.

Üşemux bureqi gödəy baksa.
Çölexun şəhəre yavaş-yavaş burtʹunqi buşurxoy kərvanxo 

eysa. Şotʹoğoy loxol bakala nešum xayur qʹumen buyey, pulmoğonal 
həmişəni kʹinə ə̌xile běğsay. Buşurxon güllinen qʹa silahen buy 
sanduğxotʹun zapʹey. Mo bütüm davinastʹa extʹi silahxoney. 
Küçimoğoxun zığ-zığ əskʹəri paltarla türke əsirxone taysay. Sotʹoğo 
limanatʹun taştʹay, tʹetʹiyin gəminə arśevkʹi Nargenatʹun yaqʹabsay, 
ke əsirxo tʹetʹiya dizentʹeriya azaraxun, busaluğaxun saal həsrətəxun 
bisatʹuniy. Bəziyorox tʹetʹiyin tʹitʹunstʹay, ama oşa şorox İrani elaxoy 
beyvanxo nəələl Kʹaspʹiin xeyurxoy boş kʹasʹtʹunsay.

Dava gele ə̌xile taysay, ama bürdən yaxal pʹanepʹi. Qʹuzeyi 
tərəfəxun əskʹərxon buy eşalonxone eysay, běğ batʹkʹala tərəfəxun 
eşalon buy yaraluyox. Padçağen iz əminə ordun kalaluğaxun cʹevkʹi 
bureqi için kalaluğbsa. Padçaği əmi isə

Kʹavkʹaza kalaluğbale baki. Şotʹay mə̌yin xoji beşi ölkin loxol 
bineti. Kala kʹnyaz Nikʹolay Nikʹolayeviç! Şotʹay boxoy kulmux 
Anatʹolinal śirikʹ pʹanepsay. Şotʹin iz viçey ğare loxol bakala iz 
əcoğo qʹoşuna çətin hücümxo yaqʹabine cʹevksay. Kʹnyazi əcuğ 
iǰla buruxmoğo, qʹumla beyvanxo cʹovaki Bağdada, Tʹrabzona, 
Stʹambula pʹanepʹsay. Camaaten şotʹay loxol “boxoy Nikʹolay” sʹine 
laxey, qʹǐbsunal exləttʹunpsay şotʹay vəhşiluğaxun, əcuxlu davabi pʹi 
śipʹsaxun.

Davina gele ölköxe gərbaki. Davabala ga Afganistʹanaxun burqi 
Quzey dənizəl śirikʹ pʹanepʹsay. Bəzi kʹorolxoy, ölköğoy, qʹoşuni 
kalatʹoğoy sʹiyurxo, davina pʹuri əskʹərxoy loxol gireśi tʹatʹ kʹinə, 
kʹazetʹi boş śameśi buybakeney.

Pʹurum ǰoğule hari. Gam běğen şəhərə bokʹosebsay. Asvalt 
camaati turin oqʹa xenebaksay.
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Bez ğimxo dostʹurxoxun çəyxanoğo, kʹafeğone cʹovaksay. 
geletʹin zaxun iz ç̌oya taradeney, bezi Naxararyanaxun dostluğbsuna 
görə. İlyas bəye diviziya hələ şəhəreney, həmişənin kʹinə əskʹərxo 
toze boş zomtʹunbaksay. Camaat tʹe vaxtʹin kʹinə, opʹeroğo, tʹeatʹrxo, 
kʹinoğotʹun taysa.

Gele əşurxone baksay, ama maşkʹal – nə dünyəne, nə ölkinə, nə 
kʹoya hikʹkʹal badal tene bake.

Nino, imtahanxoxun mandakʹ bakatʹan, tʹitʹeri enesay bez tʹǒğǒl, 
zuval şotʹay çax kula šarezney.

İz pulmoğoxun akʹesay ki, şotʹin qʹǐnabsa. Ayşən za exlətebi 
ki, Şirvanşirxoy bin kʹinə, məlimen şotʹo hörmətebsa, jurnali boş 
şaatʹ qʹiyməte tastʹay. Yan Ninoyaxun küçinə tarakʹatʹan iz sinifi 
xuyərmoğon fırıpi beş loxoltʹun běğsay. Yan sagala tayansay kʹluba, 
tʹeatʹra, əçikʹala zala, ama yan hər vədine tək mandes teyan baksay. Beş 
dostʹunxo beş tʹǒǒxtʹun baksay. Yan həmişə İlyas bəyəxun, Məhəmməd 
Heydərəxun, Naxararyanaxun sagalayan baksay. Věbakala Seid 
Mustʹafal arane yax gərebaksay. Bez dostʹurxo yaqʹax tayes tetʹun 
baksay Naxararyanaxun. Kök, təngələ Naxararyanen şampʹan 
ǔği exlətpsa burqatʹan kʹavkʹazi azukʹxoy sun-suna çuresunaxun, 
Məhəmməd Heydəri kʹodoğ barestʹay.

– Naxararyan ağa, – sa kərəm sotʹin porttenebi, – efi ke qʹayğin 
ga tene. Şotʹaynakʹ ki, davinaxun oşa armiğoxun diristʹorox mal 
mandale.

– Ama Naxararyan – dirist mandaltʹoğoy boş bakale! – Ninoyen 
harayepi.

Naxararyanen şipʹ iz şampʹanane ǔğsay. Zu ibakezuy ki, şotʹin 
bütüm iz dövlətə şveśar bankʹa cʹovakestʹune çuresa. Ama ko zaluğ 
tene. Zu Məhəmməd Heydərə xayišezbi ki, Naxararyanaxun yöniqʹan 
əyitpʹi.

– Bez armiğo akʹala pul teno, – kʹodoğo śipi şotʹin pine.
Axir ki, imtahanxoy vaxt hari pʹanepʹi, ǐvel Tamaray sʹiyen bakala 

liśeyi zala Ninoyen hesabaxun, kʹlasikʹxoy əsərxoxun, tarixaxun iz 
avabaksuna təstʹiğebi.

Liśeya çarksuni balaxun oşa zu Ninoya kʹoyaz cʹovakestʹi.
– İsə və̌n nišanlunan, – qʹoja Kʹipʹianinen pine. – Əli xan, 

gireynan Tiflisə tağen. Va bez ailinə çalxestʹunez çuresa.
Yan Tiflisəyan taśi.
Tiflis xod gele bakala cʹələyəne oşqʹarstʹay, hər xod tʹe soğo 

xode nə əminey, nə əmin ğarey, nə tʹayin ğarey, nə xalaney. Me 
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şəhəre amdar aç̌es banekoy. Sʹiyurxo ostʹaare cʹeysay, mə̌xnə xoda 
laftʹi tʹapʹori səsəllarikʹ: Orbeliani, Çavçavadze, Śeretʹeli, Amilaxvari, 
Abaşidze!

Didubeyi baxçina Orbeliani ailinen qʹonaxluğebsay. Gürcüğoy 
zurninen kʹaxetʹin davin mə̌ğəne farey “Mravalaveri”, xevsuri 
“Lilo”, Kʹutʹaisinaxun hari əmin ğar Abaşidzenen imeritʹeni buruğo 
yəşəyinşalxoy “Mgari Deliya” mə̌ğəne mə̌ğey. Berezərin ukun 
kəybakamun boxoyebaki. Buruğoy bačʹanexun běğě işiğ bitatʹan 
farkʹalxon içoğoy gimnatʹun farpi “hayza, çuux padçağ Tamata, 
Gürcüstʹanen vaynakʹ ǒnenne”.

Zu Ninoi tʹǒǒx şipʹ arśezuy.
Sa hema əmin ğarmoğon xançalla gürcün əçitʹun əçipi. Kotʹoğoy 

ke əçi maraxsuzey. Bez tʹǒǒx arśitʹoğoy exlətəz ǔmǔxlaxi.
Śeretʹeriğoxun suntʹin Tiflisə Śingiz xanaxune qʹorişe.
– Avanan ki, Çavçavadzeyi nəsil gele damnane Bagratʹioni 

nəsiləxun.
– Orbelianin nəsil mayina hare? Hetər ki, mayina? Samci 

Orbeliani xib hazar usen běš Kʹitʹayaxune hare. Şo impʹeratʹori ğare 
bake. Ğeyinal śirikʹ Orbelianin nəsiləstʹa nanaxun bakala əylux xuri 
pulmoğontʹun baksa.

Zu yavaşcə şotʹoğoy loxolez běği. Beşi Şirvanşirxoy sa hema 
nəsil, zaxun běš dünyəne hari, hikʹkʹale, me damna nəsilxoy tʹǒǒx.

– Dirxor ma baka, Əli xan, – Ninoyen za sakitʹebsay. Bez 
əmiyox gele damna saal sʹila nəsiləxune. Ama hun fikirba ki, kotʹoğoy 
kalboox mayatʹun bake vi kalboğon Tiflisə haqʹatʹan?

Zu coğab tez tadi, ama Ninoi əyitmoğon za şaatʹe bi: Ninoyen 
iz ailin boş içu Şirvanşir ailinəxune hesabbi. Hetər ma mǔqbakaz? Zu 
şotʹay loxol běği axšumespi.

Čʹočʹa kʹaxetʹini finen ǰaleney. Zu bez əyaqʹa extʹi Orbeliani 
nəsili diristtʹuğaz pi. Sa qʹoja çuğon kʹosʹpʹaki bez ǔmǔgoy tume pine:

– Arxayin ǔğə̌, Əli xan. Ko Buxačuğon tadi fine. geletʹin kotʹo 
avatene. Mandi bitov fi seytanaxune.

Şəhəre yan qaybaki kəykəmoğolyan hari. Zu çurezsay otʹela 
tağaz, ama tez ava, əmin ğaray, əmiyay, tetʹun barti taysa.

– Nəyni və̌n Orbelianin qʹonağnaniy, ğe bez qʹonağ bakanan. 
Savaxtʹin šuma Tʹurgvina ukalyan. Berezəreyal dostʹurxoxunyan 
arśon.

Zu gürcün kʹnyazurxoy əsirez baki. Haketər sa şamatʹ cʹovaneki 
– yan alazani qʹa kʹaxetʹin finaxunyan ǔği, kəbab saal eğeli ğusmiyan 
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kəyi. Əmin əyloğon sunay bəsen za qʹonağtʹun kʹaley. Şotʹoğon 
sun-suna badaltʹunbsay, ama yan Ninoyaxun hər gala pʹapʹalayaniy. 
Ninoi kotʹoğo portpsuna haqʹessay. Şamatʹi axırastʹa Nino pʹurumal 
hatʹetər gümraxey. Şotʹay pulmoğon axšumeney, iz ǰomo çurtenney, 
exlətebsay iz xalay xuyərmoğoxun, xaloğoxun, əmin ğarmoğoxun. 
Saycə iz irameśi səsəxun akʹesay ki, şotʹin üşe-ğena əçinepe, kəyi-
ǔneğe, bastenekʹe.

Muğumci ğine savaxtʹan üşşenen əmin ğarmux, Sandro, 
Dodukʹo, Vamex saal Soso, bez otağatʹun baśi. Zu qʹǐyexun bez bula 
ləyifen butʹezkʹi. Ama şotʹoğon tetʹun kul haqʹi.

– Əli xan, ğe və̌n Şakeli kʹoya qʹonağ tağalnan. Yan və̌x taşalyan 
şotʹoğoy Godjorina bakala kʹoya.

Bez kʹodoğo śipi pizu ki, bezi qʹonağ tağala hal butene. Zu 
şotʹoğo xoyinšezbi ki, cənnəti ç̌omo qaypeqʹatʹun, arxangel Mixailen 
iz bokʹala qʹılıncen taşereqʹan za cənnətə, şotʹaynakʹ ki, zu ene bisazu 
me şaatʹ əşurxoxun.

Ama bez əyitmoğon şotʹoğo təsir tene bi. Sun-sunay loxol běği, 
za nu gorox hari axšumtʹunpi, oşa pitʹun:

– Kükürdi xene vannoox.
– Kükürdi xene vannoox, – zu pizu. – Kükürdi xene vannoox? 

Ama şorox cəhənnəməne, zu isə cənnətəz çuresa.
– Təə, – bez qʹoomxon za pitʹun, – kükürdi xene vannoox həysə 

va lazım bakala şeye.
Satəhəren hayezzeri. Bez bul tʹǒpěney. Ə̌murxo, turmux 

keybakeney, şotʹoğo his tezbsay. Güzgünə bez irəng tʹitʹeri sufatʹaz 
akʹi.

“Za haketərəl lazıme, – zu zaynakʹ fikirezbi. – bokʹospʹala 
kʹaxetʹin fi. Unkʹo ava tenuy ki, musulmana ǔğsun batenekon”.

– Yan Ninoya ukʹalyan, – Vamexen pine, – Godjorina tağalyan 
bipʹ saad oşa, hun val eğatʹan.

Vamex otağaxun cʹere, zu izbaki şotʹay tʹelefoni exlətə:
– Əli xan azarayinşakene. Həysə kotʹo kükürdi vannoğon 

qʹolaybalyan, bip saadaxun oşa şo bitov bakale. Nino iz ailinaxun 
həysə yaqʹa cʹeri tayes banekon. Yan samal oşa eğalyan. Qʹǐluğ əş 
teno, içu samal pise hisbsa.

Zu turel çurpes tez baksay, bez bul fırınney. Me gürcüğoy qʹonağ 
qʹabulbsun Tʹegerana bez əmin şipʹ qʹonağ qʹabulbsaxun gele fərglune. 
Tʹegerana tund çəytʹun ǔğsa, şipʹ exləttʹunbsa pʹoezinaxun, ilmaxun. 
Memiya isə fitʹun ǔğsa, əçitʹunne, köftʹunbsa. Mone, Avropʹina 
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qayeğala ç̌omxo? Təə, ko tene. Me ölkə, tʹe soğo Asiin ölköğoxun 
cʹəkʹesa. Hoo, memiyal ç̌omxo bune, ama mayatʹun taştʹa kotʹoğon? 
Bəlkə müdrikluğa, əyloğoy mǔqluğastʹa bakala, əçiğostʹa bakala? Zu 
kotʹo ava tezu.

Gele mandakʹzuy, lilikʹa piləkənxoxun śiri faytʹona arezśi.
– Hamama, – Sandroyen əmirebi faytʹonçina, şotʹinal ěka tataren 

duği, şəhəri mehdanaxun cʹovaki kala binin tʹǒǒx çuryanpi.
Darvazin tume goğan, qıyoçuplağ sa işqʹar çurpeney. Şo fikirlu 

çurpeney, yax tene akʹsay.
– Gamarcoba, Mekʹisse! – Sandroyen şotʹoxun pʹaronebi.
Tʹe amdaren cağpi, iz bula kʹosʹebi.
– Gamarcoba, Gavadi, – şotʹin coğabe tadi.
Yax sa kala, gele gam Beybutʹovi zalatʹun taşeri, tʹetʹiya ǰene 

döşəmin loxol çuplağ amdarxo baskʹetʹuniy. Yanal beşi paltarxo cʹeqʹi 
cʹovayanki pʹə̌mci zala. Memiya döşəmin loxol bipʹkünc hovuzxonoy, 
kükürdi xenen buybaki. Tʹe vaxt, damna döörəstʹa sa padçağen ǒxə̌lin 
qʹuşa göynul tərebsa. Şo orozin loxol cupʹene. Padçağen yaqʹe běğsa, 
ama ǒxə̌lin qʹuş qay tene baksa. Tʹe vədə şotʹin iz qʹuşa qʹə̌věsun 
banesa sa misʹikʹ cʹələye. Me cʹələye şotʹin kükürla orayin xene akʹsa. 
Padçağen anekʹsa ki, iz ǒxə̌lin qʹuşal, oroziyal xene boş battʹunksa. 
Kʹe xena akʹala kʹinə, padçağen fikirebsa ki, memiya Tiflis bakale. İsə 
orozin hamam memiyane, cʹələyin gala Tiflise çurpe. Tiflis kükürden 
burqeśene, kükürdenal çarkʹale.

Otağ kükürdi buxuren buyey. Lə̌qʹ qoqloğoxune adesay. Zaxun 
bakaltʹoğoy bədənen apʹaxun sʹalestʹay. Zu bez döşə šarezney, kükürd 
bez bədənəne baysay. Bezi eyex me şəhərə haqʹi davabitʹoğoy sʹine 
baftʹi. Cələləddin Xorezmi, Topal Teymur, Çingiz xane ğar Çagatʹay. 
Korox bütüm me kükürdi vannoğo baśi içoğoy loxolxun śipi pʹiye 
bǐhiluğa osʹkʹi suukʹtʹun bakey.

– Bəse, Əli xan, cʹeki, – Sandroyi səsen za fikirəxun qayedi.
Zu yavaşcə kükürdi xenaxun cʹeri, halsuz, taśi tʹe soğo otağa, 

ǰene döşəmin loxol basezkʹi.
– Mekʹisse! – Sandroyen kʹalepi.
Hamami ç̌omoy tume yax irəst hari hatʹe Mekʹisse hare. Şo 

dirist çuplağey, iz kəçəl, bulal çalminen ğaç̌ey. Zu ç̌o oqʹa basezkʹi, 
Mekʹisse cupi laneśi bez loxol, oşa bureqi ç̌axç̌uxpsa bez bačʹane. 
Ç̌axç̌uxpʹitʹuxun oşa şotʹay boxoy kʹəşəmux bez bačʹane tə̌qʹěsay, 
bureqi bez ə̌murxo cʹurumsa, tʹetərebsay ki, bez ǔqʹenxon səsebsay. 
Əmin ğarmoğon iz tʹǒǒx çurpi şotʹo nextʹuniy:
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– Samalal ostʹaar šarpa kotʹay ǔqʹenxo, Mekʹisse! Ko yaman 
azarine.

– İz bačʹana samalal ç̌axç̌uxpʹa. Haketər, lap şaatʹ. İsə yöni iz tərs 
börinə şarpa.

Zu sa dənə qʹacʹ his tezbsay. Zaynakʹ gele şaatʹe baki. 
Mekʹissenen şaatʹe bez bədənə šarpi. Həysə bez yeqʹ-ǔqʹena tʹevərin 
kʹinəkes hisbsay.

– Bəsse! – Mekʹissenen pine.
Zu çətinluğen bez ganuxun hayezzeri.
Oşa pʹurum pʹə̌mci zala cʹovaki bez qʹačʹkʹala bədənə çax kükürdi 

xene boş bazdi. Sasoorluğa unkʹon bez nəfəs çurepi. Ama hatʹetʹiya 
bez bədənəstʹa gele şaatʹ sa hise baki.

Zu vanninaxun cʹeriz, sa dəsməren bəcʹürezśi, qaybaki samci 
zalaz taśi. Əmin ğarmoğon qʹa Mekʹissenen bez loxol běğsun 
çurpetʹuniy.

Zu hari şotʹoğoy tʹǒǒl pizu ki, gele busazu.
– Mo qʹolayebaki! – sa səsen əmin ğarmoğon pitʹun. – Usum 

kotʹo qʹarpuz, ğusmi, göyin saal fi tadanan! Şo qʹolayebaki.
Bezi bütüm mandakʹluğ cʹovaneki, čʹočʹa, mučʹa qʹarpuza 

uksunen kükürdi adal cʹovaneki. Əmin ğarmoğon qʹurttʹun- qʹurttʹun 
“Napʹereuli” masʹi fitʹun ǔğsay.

– Hun anksa!..- Dodikoyen haraykʹa pine, ama ene hikʹkʹal tene 
pi.Upsunal lazım teney. Şotʹay “Anksa!”... əyiten hər şeyə akʹesestʹa. 
İçoğoy ölkin kükürdi vannin yöniluğa, gürcüğoy qʹonağa qʹabulbsuna, 
zərər laftʹi qʹonaği qʹayğina manstʹuna, Dodikoyi iz musulman qʹooma 
köməybsuna.

Beşi istʹolin tʹǒǒx soğo-soğo hari artʹunstʹay. Çuplağ arśi 
işqʹarxoy kiyel fine butʹulkʹoxoy, ke butʹulkʹoğo tʹetərtʹun biqʹey, 
unkʹo silaxe: kʹnyazxo, nökərxo, əşpʹalxo, əşsuzorox, şairxo – bütüm 
sa istʹolin baç̌ane gireśetʹuniy. Mo həysə hamama tene oşqʹarstʹay, 
kʹluba, kʹafenane oşqʹarstʹay, axšumkʹala, çuplağ camaati gireśi ganey.

– Xuri pulmuxla sa kök işqʹaren pine: Osmanluyox etʹunsa. – 
Kala kʹnyazen Stʹanbula extʹes tene bakal. Zu ibakezu ki, nemeśi 
generalxon Stʹanbula tʹetər sa tope eçere ki, şotʹin dǒptʹayin Tʹiflisal 
śirikʹ pʹapʹale.

– Və̌n sərfnanbsa, kʹnyaz, – tʹe suntʹin pine. – Ketər top hələ 
düzbi tetʹun. Hələ şotʹo düzbsun çurtʹunsa. lap şotʹo düzəlbaytʹun 
şotʹin Tʹiflisə dǒptʹes tene bakon, nemeśxoy kiyel bakala bütüm 
kʹartʹur saxtʹane, urusxon tʹe kʹartʹurxo davinaxun gele běš düzbi 
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nemeśxoynakʹtun cʹovakestʹe. Urusxoy kʹartʹe! Urusxoy düz kʹart 
bakes banekon?!

Şinesa bə̌ğə̌loy nəfəse haqʹi. Zu fırıpi, masʹi bul, kala bǒxmǒğla 
sa qʹoja işqʹarez akʹi.

– Gürcüstʹan goroxe baki! – qʹoja işqʹaren pʹurum bə̌ğə̌loy nəfəse 
haqʹi. – Yan pʹə̌ aruğoy qʹateyan mande. Osmanluğon taşaytʹun – 
Tamari nəsili axıre. Ama urusxon taşaytʹun – kala kʹnyazi kulmux beş 
xitʹtʹəye bakale. Həysə beşi yöni gərmux davina bisatʹun. Şu dirist 
mandayin şotʹoğoval nə osmanlunen, nə kʹnyazen, nə xibimcinen, 
şinesa, sa maşinen nəəl amerikʹanlunen bespʹale. Yan pis vəziyətəyən. 
Davabseynakʹ beş hal tene manstʹa. Çuux padçağ Tamaray ölkin 
axıre eysa. Běğanan, yan he galayan: beş əskʹərxo misʹikʹ boylatʹun, 
zəyiftʹun, məhsul pise, fiyal kejene.

Qʹoja xibimci kərəm bə̌ğə̌loy nəfəs haqʹi şipʹ çurepi. Yanal şipʹ 
çurpeyaniy, şotʹay əyitmoğoxun oşa.

– Şotʹoğon Bagratʹiona bespʹetʹun, – şuntʹin qʹǐbsun, şipʹ səsen 
pine. – Urusxon şotʹoxun əcuxtʹun haqʹi, şotʹaynakʹ ki, şotʹin padçaği 
viçey xuyərə başqʹi tʹitʹerene. Padçağen şotʹo qʹəstʹen pʹolkʹe kalo 
laxi davinane yaqʹabi. Bagratʹionen aslan kʹinə davanebi, ama oşa 
muğesʹsʹe güllə laftʹi bisane.

Əmin ğarmoğon fitʹun ǔğsay, zuval bez turmoğo girbi arśezuy, 
fikirezbsay ki, Bagratʹinoni nəsil kıštʹoni dünyəne ən damna nəsile. 
Qʹoja işqʹaren düzənney. – Gürcüstʹan həgigiyal pʹə̌ aruğoy qʹatene.

– Şotʹay sa ğare mande, Teymuraz Bagratʹion, – şinesa pine. – 
Mone beşi əsil padçağ. Şotʹo çapʹpʹetʹun, qʹoriştʹunbsa.

Pʹurum bütüm şipʹ çurepi. Mekʹisse beş tʹǒǒx hari, barina 
tʹayağbaki çurepi.

– Beşi gözəl ölkəno, – ə̌mqʹunenstʹun Dodikʹoyen pine. – Memiya 
kükürdlu hovuzxono, Tifliso, davano saal kʹaxetʹin fino. Běğanan, 
hetər gözəle Alazan, iz xe düzənexun tağatʹan. Gürcüstʹan məhv 
bakayin, gürcü baksun – gele şaatʹe. Və̌n ukʹalorox bütüm mənasuze. 
Za upanan běğěn, çuux padçağ Tamaray ölkinə he vədə qʹerəz cürə 
bake? Sal sa vədine. Ama korox bitov balkayin oqurxoxun xene taysa, 
baxçoğo varde qayesa, beş camaatenal əçitʹunne, köftʹunbsa. Beş 
Gürcüstʹan gözəle, gözələl həmişə mandale.

İz exlətə çarkʹi, me gözəl, alloy ğar, mə̌ğkʹalxoy saal qʹoççaxxoy 
nəsiləxun bakalo, turele hayzeri.

– Buxačuğo şükür ki, beşi metər ğarmuxo hələ, – dönbine arśi sa 
qʹoja işqʹaren pine.
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– Əli xan, – bez ǔmǔğoy tume Vamexen pine, – vi eyexun ma 
cʹevkʹa, hun ğe Godjorinanu, Şakeliğoy qʹonağnu.

Yan hamamaxun cʹeri faytʹona aryanśi. Faytʹonçinen ěka 
tatarlayinşebi.

– Şakeli – damna nəsiləxuntʹun... – Vamexen bureqi, zuval 
ostʹaar axšumespi.

15 Bul

Yan Ninoyaxun Golovin küçinə bakala “Mefistʹofel” kʹafena 
arśeyan. Beş běš Davidi sʹiyen bakala buruğe akʹesay. 

Buruğoy təpine monastʹıroy.
Ğe beş qʹoomxon yax istʹirahəttʹun tade.
Ninoyen fikirlu monastʹırin loxole běğsay, zu avazuy, şotʹin 

kʹə fikirbsa. Tʹetʹiya buruğoy bel sa gərəmzoğoy, yan tʹe gərəmzoğo 
taysunyan çuresa. Tʹe gərəmzoğo Aleksandr Griboyedov, şair, padçaği 
nazire oç̌alaxeçey. Şotʹay ǰěne loxol iz çuux Ninoyen me əyitmoğone 
śampestʹey ”Vi sʹi saal vi əşurux urusi eyexun tene cʹeğal, pʹoy 
hetʹaynakʹ bez çuresun vi ömürəxun boxoye baki?”.

Şotʹay sʹi Nino Çavçavadzeney. Şotʹay ǔqesʹsʹe yəşoy, şo pʹosol 
saal şair Griboyedovi çuux bakatʹan. Nino, həysə bez tʹǒǒx arśi, şotʹay 
xalay nəvəne baksay nanay tərəfəxun.

Tʹe Ninoi vǔğesʹsʹe yəşoy, Tʹegeranluğon “ Ya Əli” haraykʹa 
içoğoy kʹojin hərəminə gireğatʹan. Pʹosoli kiyel misʹikʹ sa xançal saal 
sa tapançane bake. Zilli Sultan küçinəxun bakala sa dəmirçinen iz kiyel 
bakala sa bǐhi gupunen duği şotʹay döşə çarene. Şotʹo yaralu taşeri 
botʹunstʹa çöle. Tʹetʹiya iz bula xə̌yoğon kʹaramene. Hakone mandi 
şairaxun saal pʹosolaxun. Fətəli xan Gadjar gele irəzine mandi. Abbas 
Mirzəl, – şotʹay davamçi, – gele mǔqey. Me əşurxo gərgürbitʹoğoy 
suntʹin, qʹoja Məşədi ağan şahaxun kala mükafate haqʹi. Bez kala əmi 
Şirvanşira şaxen Gilana sa oç̌ale tadi.

Ama bütüm ke əşur sabaç̌ usen běše bake. Həyzə zu, Şirvanşirxoy 
nəsiləxun bakalo, Tiflisə, kʹafe “Mefistʹofela” Ninoyaxun arśezu, 
Griboyedovi çuğoy nəticəxun.

– Nino, ama hun qʹa zu düşmən bakalayan, – zu monastʹıraç 
běği, pizu. – Hunal zaynakʹ, zu pʹurutʹuxun oşa, haketər ǰe laxalnu?

– Banekon, – Ninoyen coğabe tadi. – Ko, va yöni taştʹunaxun 
asılıne. Va yöni taşalnu, laxoz.
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Şotʹin iz kʹofena ǔği hayezeri.
– Tağen şəhəre tarakʹen.
Ninoyen Tiflisə gelene çuresay, nanan iz əyela çureğala kʹinə. 

Golovin küçinəxun yan buryanqi bisi şəhəri qʹacʹ küçəmoğoxun taysa, 
bayançi Sioni kilisina. Kilisin boş gele bayinqʹ saal nəmey. Altʹari 
loxol xaçey surukʹ, tʹule cʹapʹaxun düzbaki. Me cʹapʹa ǐvel Ninoyen 
Ǐvel oç̌ala tağatʹane eçere.

Ninoyen altʹari běš çökedi, xaç zapsun Ninoi ikʹoni loxole běği.
– Bağışlayinşa za, ǐvel Nino, – yavaşcʹa pine.
Me bayinqʹun gala, Ninoi piyel neğez akʹi.
– Tağen, – pizu, Ninoyal bez bačʹanexun cʹere.
Yan şipʹ şəhəre tarayanney.
– Upa běğen, vi mani günaha bağışlayinşale ǐvel Ninoyen? – zu 

şotʹoxun xavarez haqʹi za narahatʹbala məsəlinə.
– Va, Əli xan.
Şotʹay səs halsuz kʹinəne cʹeri. Ninoyaxun Tiflisə tarapsun – 

tʹeqʹədər hasand teney.
– Hetʹaynakʹ za?
Yan şəhəri kala meydaneyan taraney. Camaat kʹafena, məline 

bakala istʹolxoy bačʹane arśetʹuniy. Zurnin səse cʹeysay. Oqʹa Küre 
xene taysay.

Ninoyen fikirlu ə̌xile běğsay, tʹetərey ki, unkʹoy, şotʹin tʹe ə̌xilə 
içune qə̌věsay.

– Şotʹin pʹurum pine, – vaal, me bütüm bakitʹoğoval.
Zu qʹamişez baki, şotʹin kʹə upsune çuresay, ama pʹurumal 

xavarez haqʹi:
– Hun kʹən pi?
– Nino çurepi.
– Tarapa Tiflisə. Tarapa yöni běğa. Akʹes bakalnu sa dənə çuux 

çadrin boş? Ten akʹal. Memiya Asiin hava hise baksa? Tene baksa. 
Memiya tamam qʹerəz dünyəne. Küçəmux memiya genge, camaati 
ükʹəl təmize. Saycə Tiflisə bakatʹan zu, za haqʹullu amdar kʹinəkez 
hisbsa. Memiya Seid Mustʹafa kʹinə fanatʹik sarsağxo, Məhəmməd 
Heydər kʹinə amsʹi bulurxo, atenkʹon.

– Me ölkə, Nino, çəkʹüçi qʹa zindani aranene.
Ninoi tʹurinqʹavin dabani səsurxone cʹeysay ǰěluğ küçəmoğoxun.
– Əşəl kekiyane! – Ninoyen pine. – Şotʹaynakʹ ki, Tamerlanen 

vǔğ kərəm Tiflisə çarepe. Oşa türkürxo, iranluyox, ərəbxo saal 
mongolxo beş ölkinə çarpsatʹun hare. Şotʹoğon Gürcüstʹana çarpetʹun, 
čʹaxčʹuxpʹetʹun şotʹo, kʹasʹpʹetʹun camaata, ama me ölkinə extʹes tetʹun 
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bake. Ǐvel Ninoyen memiya tʹule cʹapʹe eçere běğ batʹkʹala oç̌alaxun, 
şotʹaynakʹal yan Asina tə, Avropʹina aidyan. Yan – Asiyalu teyan. Yan 
Avropʹin běğ cʹeğalaç bakala ölkəyan. Hun kotʹo his tenbsa?

Nino iz kʹodoğo śipi, bureqi bəyicʹ taysa.
– Çurensa, va exlətpʹaz, hetʹaynakʹ, hetʹu görə, vi Nino dünyəne 

eyes bakene? Şotʹaynakʹ ki, yan bütüm düşmənxo, Tamerlana, Çingiz 
xana, şax Abbasa, şax Taxmasiba, şax İsmaila tabi teyan bake. Hun 
ğe memiya silahsuzen hare, kala filurxosuz, qʹoşunsuz, ama hunal 
içoğoy kulmux pʹiyen bakala şaxurxoy nəsiləxunnu. İsə, gələcəye, 
bezi xuyərmoğon, nəvoğon çadra lakʹaltʹun, İrani xançal ğayin bakala 
kʹinə, bez ğarmoğon, nəvoğon taśi Tiflisə śarkʹaltʹun? Ox, Əli xan, yan 
pʹə̌ tanal gərəy běğ batʹkʹala ölkinəxun bakiyaniy...

Zu şotʹay kʹəşəmoğo bez mə̌xinen bizqʹi.
– Zu vaynakʹ kʹə beses bakon?
– Ox, Əli xan, – şotʹin saal pine. – Zu he axmağzu. Zu çuressa 

ki, hun me geng küçəmoğo, göyin cʹələyxo, gele çureğan, Asiin 
başaybaki bariğoxun ləçəqʹeśi nu mandan, yəşəyinşa yöni qʹamişakan. 
Zu qʹǐzabsa ki, hun sa visʹ usen oşa badalbaki pʹə̌ ç̌ola amdar bakan, sa 
ğiyal vi Gilana bakala kʹoya arśi za ukʹan: “ Nino, – hun sa qʹoruğnu”. 
İsə upa: hetʹu görən za çuresa?

Tiflisə Nino tamam badalebaki. Şotʹo Küre nəm havinen 
finağoyebey.

– Hetʹu görəz va çuresa? Zu va çuressa, Nino, çuressa vi pulmoğo, 
vi səsə, vi ada, vi tarapsuna. Ene kʹən çuresa hun? Zu va çuressa 
bütüm bez ükʹen.Qʹamişaka, çuresun hər gala sane – Gürcüstʹane 
baki, İrane baki, fərg teno. Hamemiya efi şair Rustʹavelinen çuresuni 
mə̌ğurxone śampe çuux padçağ Tamaraynakʹ. Şotʹay şeirxo tʹetər 
oşqʹarey İrani rubaiğo! Qʹamişaka, Rustʹavisuz Gürcüstʹan butene, 
İransuz Rustʹaveli.

– Hun nexnu memiyane bake? – fikirlu Ninoyen pine. – Memiya 
hörmətlu şair Sayat Noval yəşəyinşene, şotʹin çureğaltʹoğoynakʹ gözəl 
şeirxone śampe. Şaxen şotʹay bulane botʹestʹe, şotʹaynakʹ ki, şotʹin 
gürcüğoy çureğaltʹoğoxun iz şeirxostʹane śampe.

Ğe Ninoi kef gele pisey, şotʹoxun əyitpsun çətiney. Nino ğe iz 
vətənəxun cöyebaksay, hər amdar kʹinə, sotʹinal me cöybakatʹan gele 
pise baki.

– Əli xan, – şotʹin mindəfə saki sal pine, – hun çurensa bez 
pulmoğo, bǒxmǒğǒ, kʹodoğo – dirist za, ama sa şeya vi eyexunen 
cʹevksa. Hun bez ükʹə çurensa?

– Hoo, – zu halsuz coğabez tadi. – Zu vi ükʹəl çuressa.
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Həmişə zu axšumespe Seid Mustʹafan ukʹatʹan ki, çupuxxoy 
ükʹ teno, pʹoy hetʹaynakʹa bez əcoğon biqʹi Ninoyen zaxun xavar 
haqʹatʹan? Hikʹə şo – çuğoy ükʹ? Çuğo gərəy mǔqtʹane işqʹar şotʹay 
ükʹe bakaltʹoğoxun nu maraxlayinşakatʹan.

– Hun za hetʹaynakʹen çuresa Nino?
Bürdən Ninoyen sa əyel kʹinə bureqi küçin bǐyex ǒnepsa.
– Bağıxlayinşa za, Əli xan. Zu va çuressa, hatʹetər çuressa. Hun 

hetər bunu, va hatʹetərez çuresa. Zu sa vi yəşəyinşala dünyənexunez 
qʹǐbsa. Zu, yəgin, gijezbake: bez nišanlunaxun exlətezbsa – oşal 
şotʹoxun davazbsa Çingiz xane günahxo görə! Bağışlayinşa vi Ninoya, 
Əli xan. Ko axmağluğe – musulmanxon gürcüğo bespsuna görə va 
taxsırlayinşbsun. Ama vi Nino – vi nu akʹsun çureğala Avropʹinaxune, 
memiya, Tiflisə zu kotʹo gelez hisbsa. Yan sun-suna çuryansa, ama 
miyani cʹələyxo, qʹoruğxo bez ükʹindəne, hun işə çurensa buruxmoğo, 
ǰěyurxo, qʹuma, şotʹaynakʹ ki, – hun beyvanaxunnu. Hakotʹaynakʹ, 
vaxun, vi çuresunaxun, vi dünyənexun, qʹǐzbsa.

Zu çəşmişezbaki, tez qʹamişaksay şotʹo.
– Oşa pʹoy? – zu xavarez haqʹi.
– Oşaa? – Ninoyen iz neğa təmizebi, axšumpi, iz bula samal 

kʹosʹpʹi pine: – Hun avabaksunen çuresa, oşa kʹə baki? Hikʹkʹal teno! 
Xib xaşaxun oşa laškʹoy bakalyan. Kotʹoxun şaatʹ kʹən çuresa?

Haketərey Nino. Neğurxoxun şo axšuma cʹovakes baneksay, 
çuresunaxun – nifrətə. Şotʹin za bağışlayinşebi Çingin xane taxsırxo 
görə, işə pʹurum za çuresa.

Bez kula biqʹi Ninoyen za xorepi bǐbǐn loxolxun qʹacʹ, gərgür 
bazari küçəmoğon. Ketərluğen kotʹin zaxun bağışlama çuresunane 
akʹestʹay.

Avropʹin sufaten bakala Tiflisa saycə bazarey Asina akʹestʹalo. 
Kök armiğon saal farsurxon, xalça toydalxon, camaati běš śipetʹuniy 
irani śampi xalçoğo. İz loxol müdrik śamurxo bakala misna saal 
tunce qʹavurxo bazarin dükənxo buyey. Sa cəyil, göyin pulmux, 
Kurdistʹanaxun bakala xuyəren camaati falane běğsay, içal, iz 
ukʹala əyitmoğoy loxol haqʹesay. Fi toyeğala gala əjgəyinoroxe 
çurpey, şotʹoğon Buxačuğoxun saal dünyənexun bakala exlətxotʹun 
ǔmǔxlaxsa.

Me bazari gərgürçiluğa Ninoi dirxorluğ iz eyexun cʹereney. 
Bazare azərbaycanluyox, armiyox, kürdürxoy fala běğalxo, farsurxoy 
xoray boxalxo, asetʹinxoy běyinšxo, urusxo, ərəbxo, inguşxo, indusxo 
itəsttʹun eysay. Gele səslə, oşa curbə-cür muzin əyitkʹala bazare saycə 
motʹoyan qʹamişaki:
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– Bez kalboğon Vavilona vi kalboğo əsir taşatʹan...
Exləti axır ostʹaar axšumi boş ači batekʹi. Ninoyenal axšemeney, 

şotʹin əbraniğoy loxol, assiriyxoy loxol, bazari loxol axšumeney.
Yan bazarexun cʹeri tayanśi, pʹayanpʹi Golovin küçinə bakala 

“Mefistʹofel” kʹafena.
– Bağen? – zu xavarez haqʹi.
– Təə. Eki beş barişaksuna ǐvel Davidi monastʹıra taysunen 

qʹeyidben.
Yan funikʹulyora taśi čʹočʹa vagonayan arśi, şotʹin yax taneşeri 

Davidi buruğo. Yan ala laysunen, Ninoyen zaynakʹ monastʹıri 
tarixaxune exlətpi.

– Damna döörəstʹa me buruğoy bel ǐvel Davide yəşəyinşe. 
Şəhəreyal kʹrali xuyəre yəşəyinşbsay, şotʹin sa kʹnyazane çuresay. 
Ama kʹnyazen tʹe xuyərə bosi tanesa iz əyel bakala vədine. Əcuxlu 
padçağen xuyərəxun tələbepsa ki, içu feretʹtʹitʹay sʹiyaqʹan pi. Xuyəren 
tene çureśi tʹe amdari sʹiya upsun, şotʹaynakʹal pine ki, əyili bava – 
ǐvel Davide. Padçağen əmirebsa ki, ǐvel Davida sarayaqʹatʹun eçeri. 
Davida etʹunştʹa padçaği tʹǒǒx, xuyəren şotʹay tʹǒǒx pʹurum nexe 
ki, əyel ǐvel Davidaxune. Tʹe vədə ǐvel Daviden iz çombağen şotʹay 
tapana yavaşcʹə duneğsa – sa möcüzəne baksa. Xuyəri tapanexun əyeli 
səse cʹeysa, şotʹin iz əsil bavay sʹiya nexe. Ǐvel Daviden iz kulmoğo 
alabi afırınne, oşa xuyərəxun əyeli gala ǰěne baksa, tʹe ǰěne tumexun 
ǐvel Davidi orayini xene cʹeysa. İsəl əyel nu bakala çupux me xene 
tʹǒǒx hari osʹkaltʹunne, qʹolaybakseynakʹ içoğoy azaraxun. – Nino şipʹ 
çurepi, oşa fikirbsun pine: – He şaatʹe, Əli xan, ǐvel David pʹurene, iz 
çombağal ačʹene.

Yan buruğoy təpine pʹayanpʹi.
– Hun orayini tʹǒǒx taysun ten çuresa? – zu xavarez haqʹi.
– Təə, Əli xan, beşi hələ sa usen vaxt bune.
Yan monastʹıri tʹǒǒx çurpi, tʹetʹiyin oqʹa, şəhəri loxolyan běğsay. 

Kürə göy dumanen bəcʹürpeney. Kilisoğoy bul kʹojurxoy belxun 
akʹesay. Şəhəri hərəminə baxçoxe akʹesay. Ə̌xil Metʹex qʹalane 
akʹesay. Tʹe vaxt gürcün padçağxo memiyane yəşəyinşe, isə memiya 
kʹavkʹazluğotʹun efsa, urusi padçaği pʹolitʹikʹinaxun nairəzi bakaltʹoğo. 
Ninoyen tʹe qʹalin loxol běğsun tene çuresay. Me qʹalina akʹatʹan Ninoi 
padçağa věluğ badalebaksa.

– Vi qʹoomxoxun şunesa Metʹexa baseksa? – zu xavarez haqʹi.
– Təə, me kʹanunen hun tʹetiya gərəy bakinuy. Tağen, Əli xan.
– Maya tağen?
– Griboyedovi gərəmzoğo.
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Yan monastʹıri barin tumexun fırıpi bisi pis vəziyətə bakala sa 
gərəmzoğoy ǰěne tʹǒǒxyan pʹapʹi.

“Vi sʹi saal vi əsurux həmişə urusi eyexun tene cʹeğal, pʹoy 
hetʹaynakʹ bez çuresun vi ömürəxun boxoye baki?”.

Tiflisə metər sa məsələno: xuyəren sa misʹikʹ ǰě gərəmzoğoy ǰěne 
loxol ləçəqʹtʹes bakayin, tʹe vədə şo me usen işqʹara tağale.

Ninoyen sa misʹikʹ ǰě ěxtʹi, gərəmzoğoy ǰěne loxol ləçəqʹedi, ama 
tʹe ǰě biti tʹıkʹırepi beş turin oqʹa. Ninoyen bə̌gə̌loy mindəfəne saki.

Zu şotʹay narahat baki ç̌oyel běği axšumespi.
– Anksa? Moval xib xaş beş laškʹoyaxun běš! Duzəne pey beşi 

Xavareçalen: “Pʹurin ǰěna ma věbaka”.
– Duze, – Ninoyen pi şipʹ çurepi.
Yan funikʹulyori tʹǒǒxyan qaybaki.
– Yan davinaxun oşa kʹə balyan? – Ninoyen xavare haqʹi.
– Davinaxun oşa? Həysə baltʹoğo balyan. Şəhəre tarakʹalyan, 

dostʹurxoy kʹoya qʹonağ tağalyan, Qʹarabağa tağalyan, beş əyloğo 
kalabalyan. Kotʹoxun şaatʹ şeye bakon?

– Zu çurezğoy ki, sa kərəmal bakayin Avropʹina tağaz.
– Mütlək. Pʹarija, Berlina. Dirist iǰěna.
– Hoo, ho, dirist iǰěna.
– Nino, beşi şəhər vi xoşel tene eysa? Çurensa köçkʹen Tiflisə 

yəşəyinşen?
– Diristbaka, Əli xan, hun gele bez qʹayğinan manstʹa. Bəkünə 

yəşəyinşalyan.
– Bez zənden, dünyəne Bəkünəxun şaatʹ şəhər teno.
– Avazu, hun tarıxmişenbaksa. Həmişə tarıxmişenbaksa damna 

qʹalaneynakʹ saal Seid Mustʹafay mučʹa exlətxoynakʹ. Zərəl teno, zu 
va çuressa. Hetər bunu hatʹetər manda.

– Zu bez vətənə çuressa, Nino, çuressa hər sa misʹikʹ ǰěna, hər 
toza.

– Avazu, Əli. Qʹəribəne, metər Bəkü çuresun tez akʹey. Qʹonağ 
eğaltʹoğoynakʹ – ko hatʹetər gam, tozen, neftʹen adeğala sa şəhəre.

– Düze, şotʹaynakʹ ki, şorox yad amdarxone...
Ninoyen iz kula bez ə̌mnabel laxi, bezi ç̌oya muçepi:
– Ama yan sun-sunaynakʹ yad teyan, sal sa vədineyal teyan 

bakal. Hun həmişə za çureğalnu, Əli xan, ketəre?
– Hoo, Nino.
Funikʹulyor oqʹane śiri. Yan, sun-suna qʹujbi, Golovin küçinə 

cʹeryan. Tərs tərəf misʹikʹ sa baxçanoy, iz hərəmə nəzikʹ ə̌leśi dəmiri 
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çərvənden biqʹeśeney. darvazoox butʹey. Darvazin bel qʹızıli xena 
çəpʹeśi impʹeratʹori pʹə̌bulla kʹartaloy. İz oqʹa pʹə̌ əskʹər ǰěne heykəl 
kʹinə qʹaribaki çurpetʹuniy, şotʹaynakʹ ki, me baxça kala kʹnyaz 
Nikʹolay Nikʹolayeviçi sarayey.

– Beğa! – Nino bürdən çurpi, baxçina akʹestʹi pine.
Tʹe baxçina, goğan, alloy masʹi bul sa işqʹare taraney. İşqʹar 

fırıpi beş loxole běği. Kala kʹnyazi pulmux fikirluney, cicirxo ostʹaar 
butʹey. Memiyin, xodurxoy bačʹanexun, şo sa kala ə̌qna heyvanane 
oşqʹarstʹay.

– Əli xan, şotʹin kʹə fikirbsa?
– Şotʹin padçaği tacaxune fikirbsa.
– Tacen şotʹay masʹi popurxoxun biqʹale. Oşa şotʹin kʹə bale?
– Yagın ki, padçağa sakale.
– Tağen, Əli xan, zu qʹǐzabsa.
Yan tʹetʹiyin ə̌xilyan baki.
– Hun padçağaxun saal kala kʹnyazaxun pis nu əyitkʹalanu, – 

Ninoyen pine. – Şotʹoğon yax türkürxoxun qʹoriştʹunbsa.
– Vi ölkə gupuni qʹa zindani aranene.
– Bez vətən? Pʹoy vi?
– Beş vəziyət qʹerəze. Yan arane teyan. Yan zindani loxol 

baskʹeyan, kala kʹnyaziyal gupun iz kiyele. Kotʹaynakʹal, yan şotʹo 
aksun teyan çuresa.

– Və̌n bütümtʹin Ənvər paşay yaqʹanan běğsa. Ko axmaqʹ əşe! 
Hun şotʹay eysuna atenkʹal. Kala kʹnyazen şotʹo śarkʹale!

– Allah kalane, kotʹoval sa Şotʹine ava, – şipʹcʹə coğabez tadi.

16 Bul

Kala kʹnyazi qʹoşun Tʹrabzona çurpeney. Erzuruma extʹi, urusi 
qʹoşunxo Kürdistʹani buruxmoğo cʹovaki Bagdadatʹun taśi. 

Şotʹoğon Tʹegerana, Təbrizə saal ǐvel Meşxeda extʹetʹuniy. Türkiin qʹa 
İranin loxol Nikʹolay Nikʹolayeviçi əcuxlu xoji çurpeney. Sa kərəm 
gürcüğoy aristʹokʹratxoxun görüşəstʹa kala kʹnyazen piney:

– Padçaği iradinen, vizantʹiin qʹızıli xaç Aya-Sofiin bel laxeğamun 
zu arxayin tez bakal.

Musulman ölköğoy vəziyət pisey. Bəkünə saycə qʹoçiğon qʹa 
hambalxontʹun věbaksay türkürxoy zora saal Ənvəri xançala. İrani 
dövlət ene buteney, usumluğen haketər Türkinə bakale.
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Bavan iz kʹodoğo śipine taraney. Şo işə usum-usum mayanesa 
tanesay, kʹoya bakatʹanal davinaxun bakala xavarxo kʹazeti boştʹane 
kʹaley nəəl kʹartʹe loxol kʹosʹpʹaki için içeynakʹ nexey barti taśi 
şəhərmoğoy sʹiya, oşa saadxon arśi təspʹəye əçistʹay.

Bezi ğimxoval qʹızıli, varde, girke dükənxone cʹovaksay, zu 
Ninoyeynakʹ payurxoz haqʹsay. Nino zaxun bakatʹan, zu davina, kala 
kʹnyaza, musulman ölköğoy loxol bakala qʹǐya eyexun cʹevezksay.

– Biyəsin kʹoya baka, – bez bavan zaxun xayišebi, -beş kʹoya 
amdarxo eğale, bəzi vacib məsəloğo həlbseynakʹ.

Bez bavan kotʹo otʹpsun, tʹǒǒx běğine pi.
Zu bütümə qʹamişezbaki.
– Hun axiri, za elaspʹesendey ki, zu pʹolitʹikʹinaxun məşqʹul 

tezbakal? – axšumkʹa zu pizu.
– Azukʹi barada narahat baksun – şo pʹolitʹikʹinaxun məşqʹul 

baksun tene. Tʹetər vaxtʹe eysa ki, azukʹeynakʹ ükʹ bokʹosbsun amdari 
yəşəyinşastʹa ən vacibone.

Hatʹe biyəsin yan Ninoyaxun həziryanbaksay ki, opʹerina 
tağalyan. Bəkünə Şalyapʹine harey, Ninoyenal hema ğine yaqʹe běğsay 
tayseynakʹ. Kʹənesa fikirbsun lazıme.

Zu İlyas bəyeynakʹ zəngezbi.
– Hun ğe bankon Ninoyaxun tʹeatʹra tayes? Biletʹxo bune, ama 

zu tayes tez baksa.
– Hun ko kʹən əyite, Əli xan! – İlyas bəyen, dirxor baki, pine. 

– Extʹiyər bez kiyel tene. Me üşe yan Məhəmməd Heydərəxun 
kʹazarmina qʹaroğolayan!

Oşa zu Seid Mustʹafaynakʹez zəngbi.
– Tez bakal tayes, – şotʹin pine. – Ğe zu kala molla Hacı 

Mahsudaxun görüşəkoz. Şo sa pʹə̌ ğiluğa İranaxun miyane hare.
Zu Naxararyaneynakʹez zəngbi. Şotʹinal samal çəşmişebaki:
– Hun hetʹaynakʹ ten taysa, Əli xan?
– Beşi kʹoya ğe qʹonağxo bakale.
– Qʹonağxoxun armiğo kʹasʹpsuna exlətpʹalnan? Bez azukʹ 

kʹasʹeğala vədine zu tʹeatʹra nu tağalazu, ama dostʹurxo mani 
ğineynakʹa? Şalyapʹinen gele şaatʹe mə̌ğě.

Axır ki! Dostʹurxo pis ğinestʹane çalxesa. Ninoya bitova 
exlətezbi, kʹoyas çurpi.

Qʹonağxo saadi vǔğə̌raxun burtʹunqi giresa.
Saadi muğaray qı čʹočʹa xalçoox pastʹeśi saal mitəpkʹənxo bakala 

beş kala zala, qʹonağxo gireśi. Memiya bakala amdarxo var-dövlət 
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bütüm sagala miliard rubla pʹanepsay. Şorox sa pʹə̌ tantʹuniy, ama zu 
şotʹoğo gele vaxtʹaxun çalesxsay.

Samci İlyas bəye bavane hari – Zeynal ağa, kʹoja, iz bačʹan kʹosʹ, 
pulmux neğen buy. Şo cügi taxtʹe loxol arśi çombağa iz tʹǒǒx lanexi, 
oşa sa kʹotʹor türke halvinaxun extʹi, bureqi iz jomo laxi yavaş-yavaş 
kʹəcʹpsa.

Şotʹay bačʹanexun pʹə̌ viçine hari – Əli Əsədulla saal Mirzə 
Əsədulla, irəmətʹtʹi Şəmsin ğarmux, şotʹin iz ğarmoğoynakʹ visʹ-
pʹasʹsʹe milyon təngəne efe. Şəmsinen iz ğarmoğo kʹalpesede, 
şotʹaynakʹal ğarmoğon içoğoy bavaxun mandi dövlətə gele-gele 
avuzbetʹun. Mirzə Əsədullay dünyəne ən gele çureğalo təngə, biliy 
saal şipʹluğe. Əli Əsədullay xəsiyət qʹerəz cürey iz viçə běğatʹan. Şo, 
Zərdüştʹi aruğollarikʹey, həmişə hərəkəti, davin boşey. Həmişə şotʹin 
davina gərbakatʹan pʹi barala hadisooxe baksay.

Şotʹay tʹǒǒx arśi kʹodoğ bari Bunyatʹzadən şipʹluğ çureğaley. 
Ama şotʹin çupuxe gele çuresay, me amdarxoy boş saycə şotʹayey 
bipʹ çuux. Həmişə şotʹay çupuxxoy arane tʹapʹa-tʹapʹe baksay, kotʹin 
Bunyatʹzadə dirxorebsay, ama şotʹin içuxun bacar tenebsay. İçuxun 
xavar haqʹatʹan iz hema əyela bu, şotʹin dirxor nexey:

– Qosʹsʹe nəəl muğesʹsʹe. Zu mayin avabakaz?
İz var-dövlətə xavar haqʹatʹan hake coğabane tastʹay.
Şotʹoxun ç̌oba-ç̌o Yusif oğlune arśey, şotʹay Bunyatʹzadə akʹala 

pul tenoy. Şotʹay sa çuuxoy, şoval eybəcəri soğoney. İçoğoy laškʹoyi 
ğine çuğon şotʹo peney:

– Avabaka ki, hun əgər tarakʹayin, zu tʹe çupuxxoy ǔmǔxxo, 
bǒxmǒğǒ saal dǒşürxo botʹoz, ama va kʹə booz sal vi beyine eçes ten 
bakon.

İz çuğoy ailin davakər xəsiyətə avabaksuna görə, şipʹ xəsiyətlu 
Yusif oğlunen qʹamişey ki, mo amsʹi hədələyinşbsun tene, şotʹaynakʹal 
tʹağay-mağay běğinut, şikilxo topsunen məşqʹuley.

Saadi muğaray qʹı zala oqʹoloy, goğan sa işqʹare baśi. Şotʹay 
nəzikʹ kʹəşəmoğoy muxurxo xna duğiney. Tʹe amdar eğala kʹinə, 
zala bakalorox turel hayzeri şotʹo buldiristtʹuğtʹun tadi. Sa pʹə̌ usen 
běš şotʹin iz bakala sa ğar İsmaila ačesebe. İz ğare sʹiyal me qʹojan 
Nikʹolayev küçinə kala sa kʹoje biqʹe, tʹe kʹojin barin loxol kakala taren 
“İsmail” śampestʹene. Tʹe kala kʹoja şotʹin islami xeyirlə cəmiyətəne 
vəsiyəbe. Beşi me iclasa şotʹo kʹalpetʹun, şotʹaynakʹ ki, şotʹay pʹə̌baç̌ 
milyon təngəno. Yan şotʹo musulman teyan hesabsay. Şotʹaynakʹ ki, şo 
Nəsrəddin şaxen bespʹestʹi Babe tərəfey. Beş aranexun sa hema tanene 
avay, kʹə çuresa Baben, ama bitotʹin şaatʹ avatʹuniy ki, Nəsrəddin 
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şaxen ke babidxoy muxurxoy qʹate čʹočʹabi bizurxo tʹə̌qʹstʹuna, şotʹoğo 
aruğoy loxol bokʹosbsuna saal tataren elmux cʹeğamun tʹapsuna 
əmirebey. Yöni amdarxo ketər cəza şukʹkʹalen tatenedoy. Me qʹoja 
işqʹari sʹi Ağa Musa Nagine.

Saadi muğarastʹa bütüm qʹonağxo gireśetʹuniy. Me neftʹe 
magnatʹxon mučʹa şeyurxoxun çəytʹun ǔği, hamal exləttʹunbsay içoğoy 
mədənxoy əşurxoy yöni taysaxun, ěkurxoxun, kʹart əçikʹatʹan taşevkʹi 
təngöğoxun. Ədəten, ketər exlətxo saadi vuyaral śirikʹ exləttʹunbi. 
Düz saadi vuyarastʹa nökərxon çəyə, mučʹoğo girbi, ç̌omxo ostʹaar 
butʹtʹunkʹi, oşa bez bavan pine:

– Şəmsi Əsədullay ğaren, – Mirzə Əsədullan beşi azukʹi taleya 
yaxun exlətbsune çuresa. Eynan şotʹo ǔmǔxlaxen.

Mirzə Əsədullan iz gözəl fikirlu ç̌oya alanebi.
– Kala kʹnyazen davina taşayin, – şipʹcə şotʹin bureqi, – dünyəne 

sa dənə islam ölkə tene mandal. Kotʹinal padçaği ganu ostʹaar bale. 
Yax şotʹin tene galdal, şotʹaynakʹ ki, beşi təngəno. Ama bütüm 
meçitxo, işkʹolxo ğaç̌pʹestʹale, yan beşi muzin əyitpʹes teyan bakal, 
xariciyox yaxunal gele bakale. Musulmanxo ene şukʹkʹalen qʹorişes 
tene bakal. Davina Ənvəren taşayin beşi vəziyət şaatʹe bakon. Yan 
şotʹo me əşləstʹa köməybes bayanko? Təə. Bez zənden, teyan bakon. 
Hoo, beşi təngəno, ama padçaği təngə gelene. Beşi camaato, padçaği 
camaat gelene. Pʹoy yan kʹəbesyan bakon? Bərgə yan təngə, camaat 
girbi, sa qʹoşun düzbi, padçağeynakʹ köməy yaqʹabayan. Tʹe vədə, 
davinaxun oşa, padçaği ara yaxun şaatʹe bakon. Və̌n kʹənan fikirbsa. 
Qʹerəz yaqʹ bune? –

Mirzə Əsədulla şipʹ çurepi. Əyitə iz viçene extʹi.
– Hun padçağa köməybsunen çuresa. Ama şina ava, bərkə 

davinaxun oşa padçağal tene bakal?
– Padçağa taxtʹaxun sakaytʹunal ölkinə urusxo gele bakale.
Viçimux şipʹ çurtʹunpi.
– Şukʹkʹalen tene ava, beş naxış hetəre śameśe, – exlətə Zeynal 

ağa gərebaki. Şotʹin şipʹe əyitey, unkʹo halsuzey. – Stʹanbulal əgər 
extʹaytʹun, ko kʹnyazi davina taştʹun tene hesabbaksa. Şotʹaynakʹ 
ki, beşi naxışi açarxo Stʹanbula tene. Şorox běğ batʹkʹali oç̌alxone. 
Şorox nemeśxoval bakayin, tʹetʹiya davina taşale türkürxon. Urusxon 
Tʹrabzona haqʹetʹun, türkürxon – Varşavina. Və̌n urusxoxunnan əyite. 
Şotʹoğostʹa urusaxun kʹənesa mandene? Zu ibakezu ki, padçağa idara 
balo Raspʹutʹin ukʹala sa işqʹare, padçaği çuğo şotʹin “mamane” kʹale. 
Padçağa saksun çureğala sa kala kʹnyazo. Tʹe suntʹoğon dava çarksuni 
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yaqʹatʹun běğsa ki, gərgürçuluğ sakatʹun. Davinaxun oşa hər şey qʹerəz 
curə bakale.

– Hoo, – davinaxun oşa hər şey qʹerəz cürə bakale, – sa kök, 
bǐğla işqʹaren pine.

Şo, advokʹat Fətəli xan Xoyskʹiney. Yan şotʹo camaati tərəf 
bakala, şotʹoğo qʹorişala sa amdar kʹinəyən çalxsay.

– Hoo, hər şey badalbakale, – Fətəli xanen exlətə davamebi. – 
Kotʹaynakʹal, yan şukʹkʹalaxun köməy nu yaqʹběğalayan. Şin taşayin 
me davina, şo zəyif bakale, şotʹay yaroox tʹetər usum tene qʹolaybakal. 
Yan isə zorba bakalyan, şotʹaynakʹal, hikʹkʹal teyan çureğal, ama 
tələbbalyan. Yan – islam, şiit ölkəyan, padçağaxun nəəl osmanluğoxun 
hatʹe sa şeya tələbbalyan: yax bütüm məsəloğostʹa müstʹəgilliyina 
tələbbalyan. Ke zorba hökümətxo heqʹədər zəyif bakaytʹun davinaxun 
oşa, tʹeqʹədər yan beşi müstʹəgilliyina iša bakalyan. Şotʹinal beşi zora, 
təngina, neftʹa avuzbale. Efi eyexun ma çevkʹanan, yan dünyənexun 
asılı teyan, dünyə yaxun asılıne. Me zala milyardxon təngəne gireśe. 
Yaqʹběğsun! Kʹə gözəl əyite! Davin axıra yaqʹběğsun, şin taşala – 
urusxon nəəl türkürxon. Şotʹaynakʹ ki, taşeritʹin beşi köməyə çureğale 
– beşi neftʹo. Pʹoy tʹemaçağ yan kʹəben? Gospʹitʹalxo, yetimxoynakʹ 
kʹojurxo, qʹačʹiğoynakʹ kʹojurxo biqʹen, camaaten maqʹan fikirbi ki, 
yan hikʹkʹal teyanbsa!

Zu sa dönbine, şipʹ, əcuxlu arśezuy. Əli Əsədulla bez tʹǒǒx arśi 
xavare haqʹi:

– Və̌n ke barada kʹənan fikirbsa, Əli xan? – Bez coğabi yaqʹa 
běğinut, kʹosʹpʹaki şipʹ pine: Pise bakoy memiya bakala bitov urusxo 
şapʹeğayyan? Saycə urusxo tə, bütüm yadurxo, şin ki, qʹerəz muzine 
əyite, qʹerəz věluğo, şin qʹerəz cürəne fikirbsa? Yan bitovtʹin kotʹoyan 
çuresa, ama ostʹaar saycə zuz nex. İsə kʹə bakale? Zaynakʹ fərg teno, 
Fətəli xanenal kalaluğbes banekon. Çurezğoy ki, kalaluğa Ənvəren 
bane, ama Fətəli xanal bakes banekon. Əsəso – tumexun yadurxo 
təmizbsun. “Tumexun təmizbsun” şotʹin ukʹatʹan, unkʹo şunesa 
çuresaxune əyitey, iz ç̌oyen axšumeney ke əyitmoğo ukʹatʹan. Zu 
şipʹ çurespi. Əyitpsa bureqi Ağa Musa Nağinen. Şotʹin iz bula alabi 
əyitkʹatʹan iz xuri, çuqʹura baftʹi pulmoğon sʹaledi.

– Zu qʹoja amdarzu, memiya akʹi saal ibaki exlətxon, za gele 
təsirebi. Urusxon çurtʹunsa türkürxo kʹasʹpsun, türkürxon – armiğo, 
armiğon – yax, yanal – urusxo. Tez ava, ko şaatʹa nəəl pis.Yan Zeynal 
ağa, Mirzə, Əlinə, Fətəli xana ǔmǔxyan laxi. Zuval şotʹoğoxun irəzizu, 
şotʹoğoy narahatluğaxun işkʹolxoy, beşi muze, gospʹitʹalxoy barada. 
Ko bütüm şaatʹe. Ama şuva lazım işkʹol, əgər tʹetʹiya lazımsuz şeyur 



89

zombaltʹun? Şuva lazım gospʹitʹalxo, tʹetʹiya bədənə qʹolaybi urufa 
eyexun cʹevkʹaltʹun? Beşi uruf Allahaçe taysun çuresa. Hər azukʹen 
fikirebsa ki, şotʹay iz Buxačuxo. Ama zu fikirezbsa ki, Buxačux, 
xavareçalxoy muzin əyitkʹalo, – Soğone. Şotʹaynakʹal zu İsusa, 
Moiseya, Kʹonfuśina, Budda, Məhəmmədə vězbaksa. Yan bütüm – 
Allahi yaratmişiyoroxyan, Babaxun cʹovaki, saal qaybakalyan şotʹay 
tʹǒǒx. Ke barada gərəy yan camaata exlətpʹayan. Qʹandrişbsune 
lazım ki, nə masʹi nə mə̌yin teno, şotʹaynakʹ ki, mə̌yino masʹin boşe, 
masʹiyoval mə̌yini boş. Zu fikirezbsa ki, tʹetər bayan ki, şukʹkʹaleynakʹ 
pis nu bakane, şotʹaynakʹ ki, yan tʹe camaati sa hissəyan, beşi sa 
hissəyəl hər amdari boşe.

– Yan pərt baki arśeyaniy. Akʹesa, Babe zombsun metəre.
Bezi tʹǒǒx ǒneni yavaş səse cʹeri, fırıpi běği haqʹezśi: neğ 

barestʹay Əli Əsədullay piyexun.
– Kʹə gözəl əyitmuxe! – ǒnekʹa şotʹin pine. – Və̌n düznən nex! 

He şaatʹa və̌x ǔmǔxlaxsun! Ay yax Yaratmişiyo! Bütüm camaaten 
metər şaatʹ əyitpes bakitʹuniy!

Şotʹin iz pulmoğo təmizbi, sa pʹə̌ kərəm şıqʹpʹi, şipʹcə pine:
– Bezi gele hörmətlu dost! Bütümtʹin avayan ki, Allahi kul 

zorbane saal boxoye! Ama bezi müdrik dost, ama şotʹoval avayan ki, 
həmişə hər şeyeynakʹ Yaratmişitʹu umudbakes tene bakon. Yan Şotʹay 
nökərxoyan, ükʹ bokʹosbsun tenosa, yancə cʹeğayan çətinluğxoxun.

Zaynakʹ tʹetəre akʹeśi ki, Əli Əsədullan düzənney, tʹe əyitmoğo 
ukʹatʹanal, əfçidən ǒnekʹatʹanal. Zu Mirzəy loxolez běği, şotʹin, 
haqʹeśi, fərəxlu iz viçey loxole běğsay.

Qʹonağxo hayzeri yavaş-yavaş burtʹunqi śaresa. Zal amsʹine 
baki. Zaynakʹ pise baki, tək manezdi.

Nökərə kʹalpi pizu:
– Kʹazarmina tağoz, ğe tʹetʹiya İlyas bəy qʹaroğolane.
Ninoyi kʹojin tʹǒǒx pʹapʹatʹan zu, dənizi tʹǒǒx śiri, kʹazarminaz 

taśi. Qʹaroğola bakaltʹoğoy otağxoy işiğxo boneksay. İlyas bəyen 
qʹa Məhəmməd Heydəren nərdtʹun əçiney. Şorox tʹeqʹədər əçinə 
bəndtʹuniy ki, bez loxol běği içoğoy bulatʹun ǰǐkʹpʹi. Əçinə çarkʹi İlyas 
bəyen ǰěna bosi mundiri ülməyxo şadebi.

– Hetəre cʹovaki iclas? – şotʹin xavare haqʹi. – Əsədullan yəgin, 
elaseyney ki, bütüm urusxo kʹasʹkʹale?

– Hoo, kʹənesa haketəre şotʹin pi. Davinaxun kʹə xavaro?
– Davunaxun? – Şotʹay səsəxun avabakes baneksay ki, me 

davinaxun iz zəhlə barene. – Nemeśxon Pʹolşina extʹetʹun. Kala 
kʹnyaz mayanesa iǰě boş tə̌qʹěśene, ama sal nextʹun ki, şotʹin Bagdada 



90

extʹene. Türkürxon, banekon, Misira extʹatʹun. Zu mayinez ava? Hər 
şeyaxun bezi zəhlə barene.

– Hikʹkʹal zəhlə baritene, – Məhəmməd Heydəren iz bula alabi 
pine. – Beşi ěkural bune, amdarxoval, yanal silahaxun bacaryanbsa. 
Ene işqara kʹə lazım? Bəz vədine çurezsaki me buruxmoğo cʹovaki, 
düşmənəxun ç̌oba-ç̌o bakaz. Şo zorba gərəy bakane, içuxunal apʹen 
adeğane.

– Tʹe vədə istʹin taysa davina? Zu şotʹoxun xavarez haqʹi.
Məhəmməd Heydəren beykef bez loxole běği.
– Zu tʹetərtʹoğoxun tezu ki, musulmanxo dǒptʹaz. Şorox sünniyal 

bakaytʹun. Memiya hər şey qʹerəz cürə bakalane.
Bezi goroxe hari me alloy, zorba, adi davabsun çureğala ğara.
– Beşi ölkinə kʹə bake? – şo şipʹ çurpi, fikirbi, içinal pine. – Kʹə 

bake beş ölkinə? Yan həysə meçitxo biqʹalayan, oç̌alxo xe duğalayan. 
Beşi oç̌alxo xene lazım. Kʹə şaatʹ şeya bu beş ölkinə ki, hər eğaltʹin 
yax axmağe hesabbsa? Barta yan axmağ baken, ama ko beş əşe. Oşa 
pʹoy? Zaynakʹ tʹetəre eysa ki, yan gərəy kala aruxpʹi neftʹe mədənxo 
bokʹospʹayan. Ko şaatʹe akʹeğoy, yanal təzədən kəsibyan bakoy. Tʹe 
vədə yan şukʹkʹala teyan lazım bakoy, me eğalxoval yaxun kule haqʹoy. 
Neftʹe vışkʹoğoy gala kala, gözəl meçitʹez biqʹoy. Sal zu çurezğoy ki, 
eçaz ǒkǔzxo, oç̌ala ezbaz, neftʹe mədənxoy gala arum bitʹaz.

İz fikirxo bütümə pi, Məhəmməd Heydər şipʹ çurepi.
– Oşa pʹoy? – İlyas bəyen ostʹaar axšumepi. – Oşa kʹalpsuna, 

śampsuna qʹadağayanbon, yəşəyinşyanbon şame işigen, pʹadişax 
bakseynakʹ ən axmağtʹoğoyan cʹəkʹkʹon.

Məhəmməd Heydəren me axšuma nu ibaksunane laxi.
– Pis tene bakon. Tʹe vaxt axmağxo samalal gelene bake. 

Ama şotʹoğon neftʹe kururğoy gala xene arxurxotʹun kašpʹe, qʹertʹin 
tene yax füqʹpʹe, yan – şotʹoğo. Amdarxoy mǔqluğ tʹe vaxt geleney 
isətʹintʹuxun.

Bezi xoşel tʹema hare şotʹay əyitmux, şotʹo qʹujbi, muçpsunez 
çureśi, şotʹin kʹə fikirebsay, şotʹo nexey.

Bürdən şinesa ayninane tʹapi. Zu cupi hayzeri cʹöşez běği. Bezi 
loxol sa mə̌yin çopur ç̌ola amdaren běneğsay. Zu ç̌omoy tume tʹitʹeri 
Seid Mustʹafa bona bazdi. Şotʹay emmame iz belxun biteney, iz 
ç̌oyexun apʹe sʹoroyesay. İz yəşil qʹayinş şadbakeney, paltar tozeney. 
Şo tabretkʹin loxol arśi nəfəs batksun pine:

– Qǐ saad běš Naxararyanen Ninoya başqʹene. Şorox həysə 
Mərdəkəni yaqʹatʹun.
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17 Bul

Məhəmməd Heydər iz ganuxun cupi hayezeri. Şotʹay pulmux 
lap xurine baki.

– Zu ěkurxo yəhərləyinşezbon! – şotʹin haraykʹa pi, ç̌omoxun 
cʹere.

Bez ç̌o boneksay. Pʹiyen bez bele duği, bez bul tʹǒpeney. Unkʹoy 
nu akʹeğala sa şeyen bez bel duneğsa. Mayinesa, unkʹo nepʹe boş, 
İlyas bəye səse eysay:

– Va ačes maba, Əli xan, va ačes maba. Yan şotʹoğo bə̌ğə̌bamu 
va efa, oşa kʹə çurensa bonu.

Şo bez běš çurpeney, xançalla qʹayinşa bezi bǐyexe ğaç̌ey. İlyas 
bəye irənd tʹitʹereney.

– Extʹa, – şotʹin bez kiyel tapançina tanedi. – Toxtʹayinşa, Əli 
xan. Va efa mərdəkəni yaqʹmoğoynakʹ.

Zu tapançina bez cunu lasxi. Pʹurumal bez běš Seid Mustʹafay 
ç̌oyaz akʹi. Süftʹə iz galgalkʹala cicirxoz akʹi, oşa iz səsəz ibaki:

– Zu kʹoyaxun cʹeriz ki, molla Haci Maksudaxun görüşəkoz. 
Şo tʹeatʹri tʹǒǒx sa kʹoyane baksa. Saadi sasʹsʹe şotʹay kʹoyaxun 
cʹeriz. Zu tʹeatʹri tʹǒǒxun cʹovakatʹan tʹiya kʹonśert çarkʹeney. Bězği 
Nino Naxararyani maşinane arstʹa. Ama maşin iz ganuxun tene 
galpi. Şorox arśetʹuniy, kʹənesa exləttʹunbsay. Naxararyani sufat bez 
xoşel tene hari. İša baki, Ninoi səsəz ibaki: “Təə, zu şotʹoz çuresa”. 
Naxararyanen pine: “Zu və̌x şotʹoxun gelez çuresa. Me ölkinəxun 
ğe-əycʹə ǰěne loxol ǰě tene mandal. Zu və̌x me Asiin qʹarmağxoy 
qʹatexun cʹevkʹiz buqʹon!” Ninoyenal nexey: “Təə, za kʹoya taşanan”. 
Naxararyanen maşina xoddayinşebi. Zu bačʹanexun maşini loxolez 
cupi. Şorox Kʹipʹianin kʹoya pʹatʹunpʹi, ama maşinaxun tetʹun śiri, hələ 
exləttʹunbsay. Zu azkʹi, Ninoyen hetərə ǒneney. Bürdən Naxararyanen 
şotʹo qʹujbi muçepi, oşa harayepi: “Və̌n me vəhşi amdarxoy kiyel nu 
baftʹalanu!” Şotʹin pʹurumal xuyəri ǔmǔğoy tume kʹanesa nexey. Zu sa 
me əyitəz ibaki: “Bez kʹoya, Mərdəkəna! Moskʹvina kəbin bakalyan, 
oşa tağalyan İsveçə”. Zu azkʹi, Ninoyen şotʹo hetərə likʹtʹi. Maşin 
xoddayinşe baki, şorox tatʹunśi. Zu kʹəbeses bakoy? Tʹiztʹeri ki...

Ama şotʹin iz exlətə tene çarkʹey, ç̌omxo qayeśi, Məhəmməd 
Heydəren harayepi:

– Ěkurxo həzire!
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Yan tʹiyantʹeri cʹöş. Xaşna işiğen yəhərləyinşəki ěkurxo azkʹi, 
şorox şipʹ çurpi yaqʹtʹun běğsay.

– Me ěka extʹa! – Məhəmməd Heydəren qʹantarğina bez loxol 
bosi pine.

Zu ěkě loxol běği qʹariz baki – mo qʹoşuni kalo, Məlikovi ěkěy.
– Beş kalo əcuxlayinşakale, – Məhəmməd Heydəren kʹodoğo 

śinepi. – Ğeyinal śirikʹ şotʹay ěka şukʹkʹal laśi tene. Ama me ěk 
purkʹane taysa. Kotʹollarikʹ butene. Ke ěkěn usum şotʹoğo pʹapʹalnu.

Zu cupi arśi ěkě loxol, tataren şotʹo duzği. Ěkěn iz pʹə̌ tura alabi, 
sa cupsunen za taneşeri.

Zu hikʹkʹalaxun nu fikirbi, əcuxlu dənizi bǒrinen ěke bačʹane 
purkʹa tazsay. Şəhəri kʹojur bačʹanene manstʹay, ěkě turin oqʹaxun 
çəre cʹeysay. Bezi əcoğon biqʹsaxun, ěkě qʹantarğina zapʹespi. Ěkʹ 
pʹurumal iz pʹə̌ tura alabi, bureqi purkʹa taysa. Axırınci kʹoj bačʹane 
manedi. Bez běš xaşna işiğen akʹeğala çölmuxe saal qʹacʹ Mərdəkəni 
yaqʹmux. Yaqʹe pʹə̌ tərəf bostʹanxonoy. Xaşe işiğen akʹeğala yemişxo 
qʹızıli irəngey. Ěk pureney. Zuval, bez bula ěkě ozanal śirikʹ kʹosʹpʹi, 
arśezuy.

Bürdən, hər şey bez piin běš akʹeśi... Zu azkʹi, şotʹoğon hetərtʹun 
exlətpsa, içoğoy hər əyitə izbaksa. İsə hər şeya qʹamişez baki. 
Naxararyani pʹlan adi saal hasandey: Ənvəren Anatʹolina davanebsa. 
Padçaği taxt iz ganuxun galpene. Kala kʹnyazi qʹoşuna armiğoy 
dəstʹəno. Osmanluğon davina taşaytʹun, eğaltʹun Ermənistʹana, 
Qʹarabağa saal Bəkünə. Naxararyanen şaatʹ qʹamişe hetər ko bütüm 
çarekʹon. Şotʹaynakʹal, iz bütüm qʹızılxo şotʹin cʹovakestʹene İsveçə.

Zu bez piin běš esçeri tʹeatʹra baki şotʹoğoy exlətə:
– Kʹnyajna, běğ cʹeğala qʹa běğ batʹkʹala ölköğoy qʹate sun-suna 

išabala hikʹkʹal teno.
Nino şipʹ çurpene. Şotʹin ǔmǔxelaxsa.
– Yan bütüm, osmanlu qʹılıncaxun qʹǐbalorox, gərəy sabakayan, 

sun-suna kul boxodayan. Yan – Asina bakala Avropʹaluyan. Zu 
və̌x çuressa, kʹnyajna. Yan sun-sunaxun biyanqsa. Stʹokʹgolma 
yəşəyinşbsun asande. Stʹokʹgolm – Avropʹane.

Nino şipʹ çurpene...
– Me ölkə dirist śareğale. Vi taleyə hun fikirbalanu, Nino. Dava 

çarkʹale, oşa köçkʹalyan Londona, yax padçaği saraya qʹabulbaltʹun. 
Avropʹaluğon içən içoğoy taleyə fikirbalatʹun. Zu Əli xana 
hörmətesbsa, ama şo – barbare, həmişəluğ beyvana mandala nökəre.

Zaxun vəhşi sa səse cʹeri, əcuxlu, ěka tatarlayinşezbi. Beyvani 
ulen, xaşe loxol běği ketər ulayinşebsa. Me bayinqʹun şünestʹa bez 
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zozolti hər gala yəymişebaki. Bezi qʹoqʹe qʹačʹpʹi. Hetʹaynakʹ zu me 
xaşe oqʹa, Mərdəkəni yaqʹa metər zozozne? Metər əcuxlayinşaksun 
batenekon, zu, şotʹoğoxun görüşəkamun, za efalazu. Muşen bezi 
ç̌oyele duğsay. Pulmux neğale baksay. Ama ko bütüm muşaxune! 
Saycə şotʹaynakʹe bez piyexun nex barstʹa! Zu ǒnetezne. Ǒnetezne, 
ama qʹamişezbaki: hikʹkʹalen běğ cʹeğala qʹa běğ batʹkʹala ölköğo 
suna gərbez tene bakon, çuresunenal. Ax, axšumkʹala, gözəl gürcün 
pulmux! Hoo, zu beyvani balazu, boz ulaxun törənşəkiyozu. 
Naxararyanen bütümə şaatʹe fikirbe: “Laškʹoy bakalyan Moskʹvina, 
tağalyan Stʹokʹgolma”. Sa běğa, Stʹokʹgolma otʹel! Gam, masʹi yorğan-
düşəy. Sal Londona villa?

Zu əcuxlu samalal gelez kʹosʹpʹaksa ěke ozanaç, bürdən hisezbi 
ki, ěke ozana kašpʹezu. Elaxoy pʹiyen buyebaki bezi ǰomo. Villa? 
Naxararyani Mərdəkəna villano. Meyvin baxçin bǐyex. Bütüm 
təngələ Bəküluğon memiya villoxtʹun biqʹe. Naxararyani villa dənizi 
bǒrinene. Masʹi mramoren, damna fasonen biqʹeśi villane. Zu sa 
kərəm ke villina bakezu. Tʹetʹiya akʹezu sa qʹəşəng kʹravat čʹočʹa 
daxtʹakʹaxun düzbaki, masʹi yorğan-döşəy iz loxol, stʹokʹgolmi otʹelxo 
bakala kʹinə.

Zu avazuy ki, Naxararyanen bütüm üşe arśi amsʹi exlət tenebal. 
Şotʹin iz çureğaltʹu bale... Ko əyitsuze... Bezi piyes, tʹe kʹravat, tʹe 
gözəl gürcün pulmux akʹeśi.

Samalal ostʹaarez tʹə̌qʹtʹi bezi uluxxo ěke ozane. Usumbaka, 
usumbaka! Kap taki! Va ačʹes maba, Əli xan, vi əcoğo efa!

Kʹə qʹacʹ yaqʹe!
Bürdən buresqi ostʹaar axšumpsa. He şaatʹa ki, yan Asinayan! He 

şaatʹa ki, yan vəhşi, qoş mandi śivilizaśinaxun axıl bakala Asinayan! 
Maya ki, sa dənə yaqʹ teno, saycə qʹacʹ śiğırxono , qʹarabaği ěkurxo 
tayseynakʹ. Maşin metər yaqʹurxoxun bəyicʹ tayes banekon?

Yaqʹe tʹǒǒx bari nešum yemişxon içoğoy ç̌oya zaçtʹun taradey. 
Unkʹo şotʹoğon upsuntʹun çuresay: “Yaqʹmux pise, me yaqʹmux 
inglisi maşinxoynakʹ tene. Korox Qʹarabaği ěkurxon tağaltʹoğoynakʹe 
düzbake”.

Ěken portpʹale? Bez piin běš Məlikovi sufate cʹeri. Tʹe vədə 
Şuşana şotʹin iz xançala cʹevkʹi haraykʹa peney: “Zu me ěke loxol 
arśoz tʹe vədə ki, he vaxt za padçağen davina kʹalkʹale”. Kʹə bakale, 
bakeqʹan, zaynakʹ fərg teno. Tʹe qʹoja qʹarabağlun ükʹ tʹǒpalkʹayin! Za 
hikʹə! Zu pʹurum ěka tatarlayinşezbi.

Axır ki, ə̌xiləxun maşini səsəz ibaki. Oşa misʹikʹcʹə işiğez 
akʹi. Maşine! Mo şoroxe! Yavaş-yavaş qʹacʹ yaqʹen maşin běše 
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taysay. Avropʹin maşineynakʹ çətine Asiin yaqʹmoğo. Zu sal ěka 
tatarlayinşezbi. Naxararyana maşini boş akʹes baneksay. Sal...Nino! 
Şo sa dönbine qʹıcʹeśi arśeney.

Şotʹoğon me ěke turin səsə tetʹun ibaksa?
Me Mərdəkəni yaqʹmoğo, izi avropʹin maşini boş, içu şaatʹe 

hisbsa. Me lakʹlayinşaki yeşikʹə efestʹune lazım. Həysə, hamemiya!
Bezi tapançina cʹevezkʹi. Belçikʹin mal, vi mərfətə akʹestʹa, həysə 

vi navade, zu zaynakʹ pi, dǒpezdi. Gözəle dǒpi! Tüş lafedi!
Maşin tərs təkəri loxol kʹosʹebaki. Buxačuğo sükür, lakʹlayinşaki 

yeşik çurepi!
Tapançina tʹǒǒx bosi, ěka maşini tʹǒǒxez cʹidi, ç̌omo qaypi bona 

arśitʹoğoy loxolez běği.
Ninoyen qʹıcʹeśi, qʹǐbsun bezi loxole běğsay. Şotʹin dirist 

tʹutʹunney, iz ç̌o unkʹo sa maskʹaney.
Naxararyani sufat qʹǐyexun fırıpeney, iz kula tapançinaçe 

boxostʹay. Şotʹin, içu tʹetər arxayin tene hisbsay iz avropʹin maşini 
boş. İz kök kʹəşin loxol bakala kala brilyantla boğoçalen sʹalestʹay.

Burqa, Əli xan! İsə hun vi bütüm əcuğo akʹestʹes bankon. Me 
qʹǐyexun tʹutʹukʹala kökə dǒpstʹa barmata! Xançala cʹevezkʹi! Xançalen 
havina vıyıldayinşebi!

Metər xançal bostʹuna mayaz zombake? İrana? Şuşana? 
Maškʹal! Za ko Şirvanşirxoy nəsiləxune cʹovake, İndina taśi Delina 
haqʹitʹoğoxun.

Naxararyanen nəzikʹ, işqʹara nu yarayinşala, səse cʹevkʹi. Şotʹin 
tapançina iz kiyexun saneki, iz ə̌murxon pʹiyen fantʹane duği. Mo 
kala mǔqluğe – Mərdəkəni yaqʹa düsməni pʹiya śipsun! Ə̌xiləxun ěke 
turmoğoy səse cʹeysay.

Unkʹo, Naxararyanenal tʹe səsə inebaki. Bəyicʹ maşinaxun 
śiri, şotʹin içu bonesi lənbəluğa. Zu xançala extʹi, şotʹay bačʹanexun 
tʹiztʹeri. Qʹaratʹikənxo bezi ç̌oye tʹə̌qʹesay, kulmoğo cʹikʹarameney, 
turin oqʹa qʹari xazalxone səsbsay. Naxararyan gele ə̌xil teney, şotʹay 
nəfəsə izbaksay. Şo, cığırxo cʹəkpʹinut, tʹinestʹay.

Stʹokʹgolmin otʹelan çuresay?! Yaqʹ běğa, bakale vaynakʹ otʹel! 
Ene hun sal sa vədine Ninoya iša ten bital!

Aha! Miyane şo! Tʹinestʹa, lənboğoy qʹatexun cʹovaneksa. Şo 
bostʹanxone pʹapsa, dənizəçe tʹistʹa. Bez tapança maya? Hoo, zu şotʹo 
maşini tʹǒǒxez bosey!

Śaśurxon bez kulmoğo śarpeney. Axır ki, bostʹana pʹazpʹi!
Xaş, pʹurin ç̌o kʹinə, irəng tʹitʹeriney. Kʹankʹoroy yemişxo 

bareney yaqʹe tʹǒğürxo. Zu sa yemişi loxol çaxespi, şo tʹǒpepi.
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Təə, Naxararyan, hun vi qʹızıla İsveça taşes ten bakal!
Zu şotʹo pʹazpʹi, iz ə̌mnabula biqʹi zaçes fırıdı! İz ç̌oyexun zəhəre 

barstʹay. Unkʹoy, oğrinaz biqʹey oğriluğbala gala.
Samci yumburuğ bez çənninane laftʹi. Soğal – döşe!
Duğa, Naxararyan, Avropʹina hun boksa zombakenu!
Bez pulmux bayinqʹebaki. Bez nəfəs çurepi!
Zu – adi sa Asiyaluzu, Naxararyan, za tapani oqʹaxun duğsuna 

tetʹun zombe.
Zu beyvani ulzu, əcuğon za samalal zore tastʹa.
Zu şotʹay loxol cupʹespi, şotʹay kök bədənə bǐyexun biqʹi, sa 

kötʹtʹi kʹinə oç̌ala farespi. Şotʹay tapani loxol çöktʹi, iz qʹoqʹa bizqʹi. 
Şotʹin çureśi ki, za iz yumburuğxon duğane. Haraykʹa, yan oç̌ala 
tʹıkʹıryanpi. Naxaryanen za fırınedi, bez qʹoqʹa bineqʹi. İz murdar ç̌o 
zorbsaxun čʹočʹa bakeney. İz ǰomo kʹoribakeney. Zu bez turmoğon 
şotʹay tapanez duği, oşa hisezbi ki, bez çəkmin dabanxo şotʹay kök 
bədəne tʹayağe baki. Şo bez kiyexun cʹefstʹune çuresay. İz zığbaki 
urbaşkʹin döşəxun şotʹay masʹi qʹoqʹe akʹesay. Zu ğırıkʹa şotʹay qʹoqʹe 
bez uluxxo tʹə̌qʹězdi.

Hoo, Naxararyan, hoo! Ketəryan davabsa, – Asiyaluğon! Yan 
tapani oqʹaxun teyan duğsa, sa ul kʹinə tʹə̌qʹyanstʹa uluxxo düşməni 
qʹoqʹe!

Şotʹay tʹamarxoy tʹutʹupsuna bez uluğon hisesbsay. Bürdən şotʹin 
kula bez bǐğaçe boxodi. Bez xançal! Naxararyanen şotʹaynakʹe kula 
boxostʹay. Hetərez bez eyexun cʹevkʹe xançala? Hatʹe dəyiğə xançal 
bez piin běš akʹeśi, oşa bezi bǒrine tʹə̌qʹěśi. Şaatʹe ki, tʹokʹmašoğoy 
loxolxun fırsʹeśi.

Bez pʹi he gamey! Şotʹay kiyexun xançala zapi ěxezdi. İsə zu 
Naxararyani loxolzuy. İçinal ala xaşe loxole běğsay. Zu xançala şotʹay 
loxol sırışezbi, şotʹay nəzikʹ, ostʹaar qʹǐbala sa harayaz ibaki. Şotʹay 
bütüm ç̌oyel sa ǰomonoy.

Stʹokʹgolmin otʹelan çuresay? Haqʹa, bǒqʹ! Haqʹa, axmağ yemiş!
Şi yaqʹaz běğsa? Hetʹu görə tez besbsa kotʹo?
– Duğa, Əli xan, duğa! – bačʹane sa səsez ibaki.
Tʹe haraykʹalo Məhəmməm Heydərey.
– İz ükʹexun duğa! Alaxun oqʹa!
Naxararyani səs botʹebaki. Zu çurezsay ki, samalal yaqʹ běği, 

düşməni harayi səsə ibakaz.
Zu sal xançala fəldi Naxararyani ükʹexun tʹəqʹězdi. Şotʹay bədən 

ǰıkʹeśi, şipʹe baki.
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Zu yavaşcʹə hayezzeri, gele mandakʹzuy. Bez paltar dirist pʹiney. 
Bez pʹiyay, şotʹay pʹiyay – tez ava. İsə ene kotʹay fərg teno.

– Əli xan, hun əsil işqʹarnu! – haraykʹa, mǔq Məhəmməd 
Heydəren pine.

Bǒrine bakala yarin ga qʹačʹeney. Məhəmməd Heydəren bez ə̌mə̌ 
biqʹi köməyebi, yaqʹa cʹeri tayanśi xaşe oqʹa akʹeğala Naxararyani 
mə̌yin lakʹla yeşikʹi tʹǒǒx. Tʹetʹiya ěkurxoy tʹǒǒx çurpi pʹə̌ dostʹenal 
bez yaqʹatʹun běğsay.

İlyas bəyen za akʹi qʹujebi. Seid Mustʹafan iz göyin emmama 
samal alanebi. Şotʹin Ninoya ěke bačʹane arśevkʹi ostaar biqʹeney.

– Kʹəben me çuğo? Hun bespʹalnu kotʹo, tene zu bespʹaz?
Seid Mustʹafan ke əyitmoğo şipʹcə pine, şotʹay səs yavaşe 

cʹeysay, pulmuxal samal qʹicʹey, unkʹo şotʹin kʹuzeney.
Ninoyen sa əyit tene pi.
– Extʹa, Əli xan, – Məhəmməd Heydəren xançala boxodi pine.
Zu İlyas bəye kirəj kʹinə masʹi ç̌oyel bězği, şotʹin iz bula ǰıkʹepi.
– Meyidə dənizə bosalyan!
Zu yavaş-yavaş Ninoi tǒǒx išalayinşaki, şotʹay qʹǐyexun kakala 

baki pulmoğo azkʹi...
...Dərsurxoy arane, şotʹin ǒnekʹa iz ə̌mnə̌ oqʹa girkürxo laxi tʹitʹeri 

beşi tʹǒǒxe eysay. Sa kərəm zu pʹartʹe oqʹa arśi şipʹ şotʹo köməyezbsay:
– Kala Kʹarle bel Aaxena 800 -ci usena tactʹun laxe...
Həysə hetʹaynakʹa şipʹ çurpe? Hetʹaynakʹ ǒnetenne, tʹe vədə 

ǒněpi kʹinə? Kala Kʹarle bel tac laxsuni usena nu avabaksun şotʹay me 
bitʹuxun kala günaxe?

Zu bez ç̌oya ěke ozana tʹayağbi, gele mandakʹ Ninoi loxol bězği. 
Yan sun-sunay loxolyan běği, ama şotʹay pulmoğon, tʹevərin kʹine, 
hikʹkʹal nextʹeney. Şo Seid Mustʹafay ěke loxol arśeney, iz pula zildi 
xançali loxole běğsay, tʹe vədə şo gele gözəley.

Dünyəne ən gözəl pʹi – gürcüğoye!
Ən gözəl cicirxo – gürcün xuyərmoğoye!
Ama me cicirxon Naxararyanane muçpʹe! Naxararyanenal, iz 

qʹızılxo İsveçə taştʹun çureśitʹin, kotʹone muçpʹe!
– İlyas bəy, zu yaraluzu. Kʹnyajna Ninoya kʹoya taşa. Üşe mine. 

Sa şeyen kʹnyalnay loxolxun butʹkʹa. Vi eyex efa, İlyas bəy, sa dənə 
pop Ninoyi belxun bitayin, va bespʹoz. İnbaksa, İlyas bəy? Zu va ko 
əyitez tastʹa. Məhəmməd Heydər, Seid Mustʹafa, zu gele halsuzzu. Za 
köməybanan. Taşanan za kʹoya, bez pʹi barestʹa.

Zu ěke qʹoqʹexun ləçəqʹezśi, Məhəmməd Heydəren za köməybi 
ěke loxol arśevekʹi. İlyas bəy Ninoi tʹǒǒx taśi, şotʹo iz qʹujel ěxtʹi, 
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cügi yəhəri loxol arśevekʹi. Ninoyen qaq tenepi. İlyas bəyen iz kʹitʹela 
Ninoi loxol lapʹedi, oşa fırıpi, bez loxol běği za diristʹoğone pi. Şotʹay 
irəng tʹitʹeriney hələ.

Zu şotʹoğoy bačʹanexun xeylək bězği.
– Hun gəhrəmannu, Əli xan! – Məhəmməd Heydaren ěka 

lağatʹan pine. – Hun aslan kʹinə davanbi, hetər lazımey tʹetərenbi.
– Ninoi elmux vi kiyeley, – iz bula kʹosʹpʹi, Seid Mustʹafan pine. 

– Hun şotʹo bespʹesal bankoy, nu bespʹesal, şəriyəten şoval tʹe soğoval 
banekoy.

Seid Mustʹafan fikirlu axšumepi. Məhəmməd Heydəren 
qʹantarğina bez kiyel tanedi.

Yan beş ěkurxo cʹistʹun üşeni bayinqʹ yaqʹurxon tayanśi. Běš 
Bəkün işiğxone akʹesay.

18 Bul

Bə̌ğə̌loy sa uçurumi tʹǒǒxun havin gözəlluğe akʹesa: nešum 
muşen tapi qʹayox, kala, gərgür bari, ǰeyure akʹesa.

Tʹe uçurumi tʹǒğen – unkʹo şinesa tʹiya şotʹoğo surukʹebe – sun-
suna ləçəqʹ, qʹayoğoxun ala tağala misʹikʹ kʹojurxone çurpe, sa kʹojin 
bul tʹe soğo kʹojeynakʹ məələney.

Oqʹa, me uçurumi tume sa arxene səsbsa, təmiz, asʹar havina 
běğe şuvoğoxun qʹayoğon sʹalestʹay. Şotʹoğoy qʹatexun qʹacʹ çığıre 
taysay.

Mo Dağıstʹani auley.
Misʹikʹ sa otağin boş bayinqʹey, oç̌alal kilimxonoy. Pʹə̌ sütünene 

efsay kʹojin bula.
Göye ç̌oye sa qʹartale akʹesay.
Zu sa kʹojin bel söykəyinşəki kʹalyanez zapʹey. Şinesa tütüni 

boş xaş-xaşe gərbsa. Zəyif muşen tütüni kʹüünə taneştʹa, ç̌oyin apʹal 
çaxoveksa. Bez bul buz kʹinəkʹey. Kʹüün havina əçinney, cürbə-cür 
amdarxoy sufatxone cʹeysay uçurumi tumexun, fırıpsun şorox gelene 
baksay, išalayinştʹunbaksay, zuval şotʹoğo çalxes bazaksay – ko 
Bəkünə bez otağa bakala xalçin loxolxun Rustʹam Zale.

Gele vaxtʹey zu tʹetʹiya baskʹezuy, ləyifen bə̌cʹüreśi? Yarin ga 
qʹacʹeney. Zu turin səsur, şipʹ exlət barin tʹe tərəfəxun izbaksay. Bavay 
səsəz ibaki.
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– Za bağıslayinşa, kʹomisar, – şotʹin nexey, – ama zu tez ava, 
bez ğar həysə maya. Fikirezbsa ki, şo İranane tʹitʹere, həysəl bez viçey 
kʹoyane cʹapʹpʹaksa. Gele pešmanzu, kʹomisar.

– Efi ğaren amdar bespsuna görə, şotʹaynakʹ cinayət əştʹun qaype. 
Yan həysə şotʹo biqʹalayan, İranal bakayin bə̌ğə̌bi biqʹalyan.

– Zu mǔqez bakon və̌n şotʹo bə̌ğə̌baynan, şotʹaynakʹ ki, – bez 
ğare taxsır teno. Amdara zorlayinşaltʹu bespsun cinayət tene. Kotʹoxun 
başqʹal...

Tʹe kʹoya şipʹtʹun çurpi, zaynakʹ tʹetəre hari ki, təzə təngin 
şırıltine cʹeri.

– Ho, ho, – isətʹin cəyilxo ketəre kʹomisaren pine. İçoğoy bulur 
gamesa! Sa şey bakala kʹinə tʹitʹeri xançalatʹun exstʹa. Zu – höküməti 
amdarzu, ama sa bava kʹinə və̌x qʹamişezbaksa. Efi ğar ene Bəkünə 
hari maqʹan. Şotʹay biqʹesuni əmirə zu İrana yaqʹabiz buqʹon.

Tağala turmoğoy səsəz ibaki...
Gözəl tarurxo xalçin loxol gərgür baki labirintʹane oşqʹarstʹay. 

Zu çurezśi ki, ke gisʹurxoy bačʹanexun běğaz, şorox kʹori-mori baki 
“nun” śame cʹeysay, oşa pʹurum bez bul fırıpi, haqʹıla ačesezbi.

Kotʹin boxoy tene zapi. Yavaş-yavaş zal hariz, bez loxol kʹosʹpʹaki 
nu çalxala ç̌oyurxoz akʹi, əyitmoğo izbaksay, ama qʹamiş tez baksay.

Bez haqʹıl bez bel eğatʹan, zu İlyas bəyi saal Məhəmməd Heydəri 
axšumkʹala sufataz akʹi. Şorox pʹǒğə̌l mundirlatʹuniy. Zu satəhəren 
hayzeri ganeboş aressʹi.

– Hareyan diristʹoğonbsa. Davinayan taysa.
– Hetər ki?
İlyas bəyen iz qʹayinşa düzbi bureqi exlətbsa:
– Tʹe üşe zu kʹnyajna Ninoya kʹoya taşşeri. Yaqʹe boxoyna şotʹin 

sa əyit tene pi. Zu kʹyajna iz bava, nana tadi, qaybaki kʹazarminaz taśi. 
Sa pʹə̌ saad cʹovakitʹuxun oşa hər şeyə avatʹunbaki. Məlikovi loxol 
běğěs tene baksay. Şo iz otağa baśi üneğsay. İz ěke loxol sal běteneği, 
biyəsinal əmirebi ki, ěka dǒptʹeqʹatʹun. Savaxtʹan şotʹin xayişebi ki, 
içu davina taşatʹun. Bez bavan köməyebi ki, yax tʹribunala maqʹatʹun 
tadi. Oşa əmire hari yax davina yaqʹabseynakʹ, içal lap běš.

– Za bağışlayinşanan, bez dostʹurxo. Ko bütüm bezi taxsıre!
Ama dostʹunxon çüt, sa səsen pitʹun: – təə, təə, hun – gəhrəmannu. 

Hun va işqʹar kʹinəkʹen taşere. Yan vaxun vəxryanbsa.
– Nino hetərə? Və̌n şotʹo akʹenan?
İlyas bəye qʹa Məhəmməd Heydəri kʹodoğ baredi.
– Təə, teyan akʹe.
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Şotʹoğon gele çax coğabtʹun tadi, zuval ene hikʹkʹal tez xavar 
haqʹi.

Yan axšumpi, suna qʹujbi, cöyyanbaki.
Zu pʹurumal za zəyifez hisbi, gane loxol bisti. “ Bez yazığ 

dostʹurxo! – zu fikirbsun barin loxol bakala xalçinaz běğsay. – 
şotʹoğoynakʹ bütüm za görəne baki...”

Bezi pul qayey, ama zu nepʹax kʹinəzuy. Dumani boş kʹinə Ninoi 
axšumkʹala, durxor ç̌one akʹeśi bez piin běš. Şinesa kulmoğon za 
ǰıkʹeney.

– Kotʹo xaş-xaş tastʹune lazım, – şinesa farse muzin pine. – Kotʹo 
iz qʹubaraxun gele köməybale.

Bez ǰomo müştʹüktʹun laxi, zu pʹurumal kʹuzkʹala kʹinəkʹez baki. 
Ə̌xilə̌xun şinesa səsəz ibaki:

– Hörmətlu xan, me baki əşurxoxun gele dilxorez baki. Həysə 
tək sa şeyez çuresa – beşi əylux usumluğen laškʹoy bakeqʹatʹun.

– Hörmətlu kʹnyaz, ama Əli xan həysə laškʹoy bakes tene 
bakal. Şo – pʹiye düşməne. Naxararyani ailinen yax pʹiye düşməntʹun 
hesabsa. Bezi ğare elmux hər dəyiğə xatin oqʹane, şotʹaynakʹal zu Əli 
xana İranaz yaqʹabi. Həysə şo sal sa curə laškʹoy bakes tene bakon vi 
xuyərəxun.

– Zu va xoyinšesbsa, Səfər xan, yan beşi əyloğo qʹorişes teyan 
bakon? Korox memiyin tayes batʹunko İndinal, İspʹaninal. Hun 
qʹamişaka, Səfər xan, bez xuyəri namus ləkələyinşakene, saycə 
kəbinene şotʹay sʹiya təmizə cʹevkʹon.

– Ama Əli xanen tene ləkələyinşe vi xuyəri namusa. Və̌n ef 
xuyəreynakʹ hevaxt çureğaynan ğar bə̌ğə̌bes banankon, urusxoy nəəl 
armiğoy qʹate.

– Xan, yan kotʹo hatʹetər sa tarapsun kʹinə akʹestʹes bayankoy, 
şukʹkʹalenal hikʹkʹal tene qʹamişakaliy. Efi ğaren kapepi. Gele pis əşe 
biqʹi, iz sərfə düzbine buqʹon.

– Hikʹə balkayin, Əli xan – pʹiyene, şo laškʹoy bakes tene bakon.
– Ama, Səfər xan, qʹamişakanan za, zuval sa bavazu...
Səsurxo botʹebaki. Sa boxoy, çətin şipʹluğe əmələ hari. Zu, 

xuritura oşqʹardala xaş-xaşi loxolez běğsay.
Axırki, tʹe ği hare, bezi yarina şadtʹunbi. Zu yavaşcʹə yarin 

ganu kulezdi. Ko za düşmənen duği, samci yaraney. Zu gane boştʹan 
hayezzeri, bez turmux hələ halsuzey, yavaş-yavaş otağa taraspi. 
Nökərxo çurpetʹuniy sa tʹǒǒx, həzirtʹuniy hər dəyiğə za köməybseynakʹ.

Ç̌omo qayeśi, otağa bez bavane baśi. Nökərxo hatʹe dəyiğə 
cʹertʹun.
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Zu şotʹay loxol dikʹkʹəten běssay ki, běyin şotʹin kʹə ukʹale.
– Memiya hər ği pʹolisaxun etʹunsa, – samal şipʹ çurpi, oşa bavan 

pine. – Tək şotʹoğon tetʹun va qʹə̌věsa. Vi bačʹanexun Naxararyanxoval 
baftʹetʹun. Sotʹoğoxun qo tan taśetʹun İrana. Hoo, bezi eyexe baftʹi, 
– bavan axšumepi, – Məlikovxonal va içoğoynakʹ pʹiye düşməntʹun 
hesabsa. Ěke dərden. Vi dostʹurxoval davinatʹun yaqʹabi. – Şo samal 
şipʹ çurepi, oşa pine: – Zu kʹojin hərəmine qʹa tan qʹarğolçiz çurde.

Zu, bez bula kʹosʹpʹi çurespi, sa əyit tez pi. Bavan iz kula bez 
ə̌mnabel lanexi.

– Zu vaxun fəxresbsa, Əli xan, fəxresbsa. – Bavan mučʹa muzin 
nexey. – Vi gala zu bakizuy, haketər balzuy.

– Hun zaxun irəzinu, bez bava?
– Zu vaxun gele irəzizu, – bavan pi, za qʹujebi, oşa tüş bez piye 

běği pine: – Ama za upa běyin, xuyərə istʹin bespʹi?
– Tez ava, bez bava... zu gele mandakʹzuy.
– Şaatʹe bakoy, hun şotʹo bespʹinuy. Həysə kotʹoxun əyitpsun 

cʹəyine. Ama zu kotʹaynakʹ va taxırkər tezbsa. Yan bütüm, beş ailə 
vaxun fəxryanbsa.

– İsə pʹoy kʹə bakale?
Şo otağin tʹe bel, me bel taśi, bə̌ğə̌loy nəfəs haqʹi pine.
– Memiya hun ene çurpes ten bakon. İranal vi taysun batenekon. 

Va tʹetʹiya pʹolisen saal pʹə̌ zorba ailinen qə̌věsa. Şaatʹe bakon hun 
Dağıstʹana tağan. Tʹetʹiya sa misʹikʹ aula yəşəyinşenbon. Nə pʹolisen, 
nə armiğon içoğoy bǒxmǒğǒ tʹe aula badi va tetʹun qʹəvěğal.

– Pʹoy zu heqʹədər tʹetʹiya mandoz?
– Hun tʹetʹiya gele mandalnu, Əli xan. Tʹe qʹədər ki, hevədə 

pʹolisen əşə ğačkʹale, düşməni ailə zaxun barişakale. Zu usum-usum 
eğoz vi tʹǒǒx.

Ha tʹe üşe yöni qʹaroğolçiğoxun zu yaqʹaz baftʹi...
Memiya Kʹazi Mollay kʹoya za şaatʹ bětʹunxsay. Auli camaaten 

avatʹuniy ki, zu – pʹiyenzu, kotʹinal za şotʹoğoy piyes sa gəhrəmane 
akʹestʹay. Kʹojin qʹončuxal, iz ailəl bez hərəminə fırıtʹunney, za şaatʹ 
bětʹunxsay. Həmişə suntʹin bez kʹalyani tütünə xaş-xaşe gərbsay.

Zu gelez zapʹey, həmişə bez piyes kʹənesa akʹesay. Bez bula 
bəndbseynakʹ, Kʹazi Mollan dim əyiteney.

– Ma nepʹaxeki, Əli xan! Ǔmǔxlaxa va kʹə exlatpʹoz. Hun 
Andalali tarixa avanu?

– Andalali? – zu satəhəren pizu.
– Hun sal avanu, kʹə upsuna Andalal? Hun avanu ki, ǔqbaç̌ usen 

motʹoxun běš Andalal kala, gözəl sa aize bake. Şotʹay kalaluğa balo 
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haqʹullu, xeyirxax, qʹoççağ sa xaney. Ama camaaten xane xeyirxaxluğa 
qʹamişebaki? Camaati xoşel tene hari içoğoy kalo ketər xeyirxax 
bakane, şorox gireśi xane tʹǒǒx hari pitʹun: “Hun yax boşevkʹenu, 
taki irad baka memiyin!” Xana gele pise təsirbi metər əyitmoğon, 
şotʹin ǒnenepi, oşa iz ailinaxun cöybaki, ěka arśi, İranane taśi. Tʹetʹiya 
şo şaxe tʹǒǒx iz məsləhətçine baki, oşa gele haqʹullu baksuna görə, 
usumluğen kakala ganxone əşpʹi. Şaxen şotʹay məsləhətxo həmişə 
ǔmǔxelaxsay. Şo şaxe qʹoşuni kalonebaki, gele oç̌alxone haqʹi şaxe 
ölkineynakʹ. Ma běğa ki, şotʹay sʹino, var-dövləto, şotʹay eyexun 
cʹetenesay Andalalxon biyorox, həmişə iz ükʹeley. Gele fikirxoxun 
oşa, şotʹin şaxa irəzinebsa taśi, Andalala oç̌alin ç̌oyexun silbseynakʹ.

“Andalali kalatʹay gele qʹızılxo, var-dövləto, – şotʹin şaxa nexe. 
– Yan ke ayiza ěxtʹayyan, tʹe var-dövlət bütüm beş bakale.

Şaxe xoşele hari me exlət, qʹoşuna girbi, içal şotʹoğoy bestʹa, 
tatʹunśi Dağıstʹana. İranluyox hari Andalala pʹatʹunpʹi, buruğoy tume 
qʹoşuna efi ayizi camaata pitʹun ki, təslim bakeqʹatʹun.

“Və̌n geleluğnan, ama və̌n – qavunanan, – şotʹoğon coğabtʹun 
tadi, – yan malluğyan, ama buruğoy belyan. Ama və̌xunal, yaxunal 
zorboo – Buxačuxe göynul. Bütüm şotʹay kiyele. Ama yan davabinut 
teyan təslim bakal”.

Ayiza qʹorişbseynakʹ dirist azukʹ ěqʹěśi – işqʹarxoval, çupuxxoval, 
əyloxal. Qʹorişalxoy samci cörgina çurpiyorox tʹe xane ğarmuxey. 
İranluğon gele şaatʹtʹun davabsay, ama nanay oç̌alen andalluğo zore 
tastʹay, şotʹoğon düşmənxo qoştʹun qaydi, iranluyox qʹǐbi tʹitʹuntʹeri. 
Qʹoşini běš tʹitʹalo şaxey, iz bačʹanexun tʹitʹalo düsmənxo eçeriyo.

Usenxone cʹovaki. Xan qʹojanebaki, şotʹay vicdanen içu əzabe 
tastʹay, şotʹo doğma ayizen zapʹeney, biyamin běš taśi Andalala akʹi 
camaati tʹǒǒx iz taxsıra ozane haqʹane. Şotʹin iz Tʹegerani saraya efi 
enesa Andalala. Ama şukʹkʹalen tʹe xayinaxun əyitpsun tene çureśi. 
Xan kʹojba-kʹoj taranepi. ama şukʹkʹalen şotʹaynakʹ ç̌omo tene qaypi, 
şotʹo qʹamişaksun tene çureśi. Tʹe vədə şo divanbali tʹǒǒx hari nexe: 
“Zu bez vətənəz qaybake, bez taxsıra osʹkʹseynakʹ. Barta beş kalboğoy 
kʹanunen za divanbeqʹatʹun”.

Divanbalen əmirebsa bütüm ayizluğo kʹalpseynakʹ, xane 
kulmoğo ğačʹtʹunne, oşa divanbalen nexe:

“Me amdaren cinayətebe, beşi kalboğoy kʹanunen ko gərəy dirist 
oç̌alaxeğane. Və̌n kʹənannex?”

“Ketərqʹanbaki!” – camaaten haraykʹa pitʹun.
Ama divanbal düzgün amdarey.
“Hun çurensa kʹənesa vi xeyirə upsun?” – xanaxun xavare haqʹi.
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“Təə, – şotʹin coğabe tadi. – Zu taxsırkərzu, bezi bisuna 
qʹabulbsuna həzirzu. Ko şaatʹ əşe ki, Andalalina kalboğoy kʹanunxo 
eyex etʹunfsa. Hetʹaynakʹ pʹoy tʹe soğo kʹanuna eyexun cʹevkʹenan, 
tʹe kʹanunen nexe ki, ğaren bavay loxol xançal cʹevkʹenesa, şoval tʹe 
gərəmzoğoy loxol bespʹalatʹun? Bez ğarmoğon bezi əleyinə tetʹun 
davabe? Zu düzgünluğez çuresa. Kʹanunen şotʹoğoval bespʹalanan”.

Camaaten tʹe əyitmoğo ibaki ostʹaar ǒnetʹunpi. Bütümtʹuxun 
sagala divanbalenal ǒnenepi, şotʹaynakʹ ki, xane ğarmux gele hörmətlu 
amdarxoney, ama kʹanun kʹanuney, şotʹo balatʹun.

“Ketərqʹanbaki, – ükʹ bokʹsun divanbalen pine, Andalali xayina 
dirist oç̌alaxtʹunbi, şotʹay gərəmzoğoy loxolal iz ğarmoğoy bulatʹun 
botʹi...”

– Heqʹədər boxoy axmaqʹ nağıle, – zu nairəziluğezbi. Ke vi xan 
ǔqbaç̌ usen běše yəşəyinşe, içal xayinebake. Yöni sa maraxlu şey 
exlətpʹa.

Kʹazi Mollay köfele laftʹi.
– Hun ibakenu imam Şamiləxun? – samal əcuxlu şotʹin xavare 

haqʹi. – Zu gele şeyez vaynakʹ exlətpʹon şotʹoxun. Ko əlli useni 
exləte. Tʹe vədə beşi azukʹ gele şaatʹe yəşəyinşsay. Yan nə fi teyan 
ǔğsay, nə teyan avay ki, tütün hikʹə. Oğriyox buteney, ama kʹənesa 
başqʹaytʹun, oğrin yön kula botʹunstʹay. Haketər yəşəyinşyanbsay, beş 
buruxmoğo urusxo eğamun. Şotʹoğon Dağıstʹana ěxtʹitʹuxun oşa imam 
Şamileynakʹ Xavareçal akʹeśi pine ki, davaqʹatʹunbi. Şamili bayraği 
oqʹa bütüm Kʹavkʹaz ěqʹěśi, içoğoy araneyal çeçenxo. Ama urusxo 
yaxun zorbatʹuniy. Şotʹoğon beşi işqʹarxo bestʹunbsay, ayizmoğo 
bokʹostʹunbsay, oç̌alxo ç̌axç̌uxtʹunney. Tʹe vədə beşi kakalorox imami 
tʹǒǒx taśi xoyinštʹunbi şotʹo, çeçenxo elasaxun çarkʹestʹeynakʹ. İmami 
gala şotʹoğon iz nanatʹun akʹi exlətpʹi.

“Zu hər şeyə imama exlətpʹoz, – Xanumen əyite tadi. – Şotʹin 
çeçenxo çarkʹestʹale içoğoy elasaxun”.

Xanum sa haqʹullu, hörmətlu, çuuxey, imamal şaatʹ sa ğarey. 
Şotʹin imama çeçenxoy xayiša ukʹatʹan, imamen pine:

“Kʹorani kʹanunen xayinxo biyalatʹun. Ama Kʹoranen nanay 
əyitəxun cʹeysunal qʹadağanebsa. Zu tez ava hetərbaz. Zu Buxačuğo 
gərəy xoyinšbaz ki, za düz yaqʹ akʹestʹane”.

Xib ği, xib şü imamen afırınepi, oşa camaati běš cʹeri pine:
“Camaat, ibakanan Buxačuğoy əyitə. Samci xayinluğaxun 

əyitkʹaltʹu tataren tʹapʹkʹalayan. Samci əyitpʹiyo bezi nanane baki, 
şotʹoval sabaç̌ tatar duğalyan”.



103

Əskʹərxon Xanuma tatʹunşeri, iz belxun çadrina ěxtʹi, meçitʹi běš 
botʹunsi. Samci kərə şotʹo duğala kʹinə, Şamil çöktʹi harayepi:

Buxačuğoy kʹanun badal tenebaksa. Şukʹkʹalen şotʹo badalbes 
tene bakon. Ama Kʹoranen icaza tanestʹa əyilen iz nanay günaxa 
ěxstʹeynakʹ. – Me əyitmoğo pi imamen iz paltara cʹeneqʹi, ç̌o oqʹa 
baskʹi əmirebi: – Za duğa, akʹayiz ki, yavaşen duğsa, Şamil tez bakon 
vi bula nu botʹestʹayiz”.

Doxsan vuy kərə Şamili bačʹana dutʹunği. Şo baskʹeney, pʹi 
barestʹay, iz bačʹani tʹol śareśeney. Camaaten gorox eysun içoğoy 
imami loxoltʹun běğsay, ene şukʹkʹalen xayinluğaxun fikiral tenebsay. 
Hametəryan yəşəyinşe əlli usen běš, bes azukʹal tʹe vədə gele 
bəxtʹəvəre bake.

Zu şipʹ çurpezuy. Göynul bakala qʹuş akʹtʹenesay. Bayinqʹe 
baksay. Meçitʹi minaretʹi bel mollane akʹeśi. Kʹazi Mollan misʹikʹ 
xalçoğo saneki namazbseynakʹ, yan namazyanbi, beşi ç̌oya Məkʹkʹinəç 
taradi. Me ərəbi muzin bakala namazxo damna davin mə̌ğurxone 
oşqʹarstʹa.

– Taki, Kʹazi Molla. Hun – əsil dostnu. İsə barta nepʹaxeğaz.
Şotʹin şüpəlu bez loxol běneği. Oşa ox-vay bsun, xaş-xaşa 

kʹalyani boş gərgürbi, cʹere cʹöş. Zu izbaki şotʹay qʹonşina pi əyitmoğo:
– Şo yaman azarine!
– Dağıstʹana şukʹkʹal boxoy azari bateneksa, – qʹonşinen nexey.
Zu kʹojin bel baskʹi oqʹa kure boşez běğsay.
Hetərə, Naxararyan, hetərə vi İsveça bakala qʹızılxo?
Bez pulmoğo qʹiçespi.
Nino hetʹaynakʹ şipʹ çurpe? Hetʹaynakʹa şo şipʹ çurpi?

19 Bul

Çupuxxo, əylox, ayizi qʹate yavaş-yavaş tatʹunsa. Şorox 
mandakʹ saal fikirlutʹun akʹesay. Şorox ə̌xiləxuntʹun harey. 

İçoğoy kiyel – torayxo, şotʹoğo içoğoy döşel tʹayağbi biqʹetʹuniy, 
sa toyexlu şey kʹinə. Me torayxoy boş kʹuloy, ə̌xiləxun eçeri, saal 
peyinoy. Kotʹoğo haqʹseynakʹ şotʹoğon eğelxo, gümüş saal parçatʹun 
tadey. Memiya, buruğoy bel, şotʹoğon düzənəxun eçeri kʹulen şaatʹ 
arum tadale, camaata boşevkʹale.

Qʹayani loxol bakala oç̌alxo arum bistʹeynakʹtʹun cöybey, iz 
hərəminə kərpʹicʹen biqʹetʹuniy. Nu biqʹitʹuniy muşen saal iǰěn fupi 



104

nəzikʹ oç̌alin ç̌oya taşaley. Gele ostʹaar muş bakatʹan çupuğon oç̌ala 
palazxon butʹtʹunksay. Oç̌alxo memiya misʹikʹey, xib ləng boxoyna, 
bipʹ – geyninə. J̌oğul qayeğatʹan memiya aruma bitʹunstʹa. Yəynul, 
expsun pʹapʹatʹan, işqʹarxo kəybakinutʹ tatʹunsay buruxmoğo, əşə 
burqamin běš boxoy afırıtʹunney, içoğo kəndüren ğačʹpʹi burtʹunksa 
exsa. Berxi arumaxun çupuxxon lavaşxotʹun bastʹa, süftʹin šume boş 
gümüşi təngətʹun laxi bastʹa, ko oç̌ala diristbaka upsune.

Zu bitʹeśi oç̌ali çəpəri tumexun tazsay, masʹi kala papaqʹ iz 
bel sa işqʹare irəst hari. Şotʹin pʹə̌ təkərlə arabane taştʹay, arabin səs 
əyeli ǒneni səsəne oşqʹarstʹay. Tʹe səs tʹeqʹədər ostʹaarey, buruxmoğo 
pʹanepsay.

– Ay viçi, – zu şotʹo pizu. – Zu Bəkünəxun mazutʹ eçestʹoz. 
Təkərxo mazutʹ duğsune lazım.

Ayizlunen axšumepi.
– Kʹəluğa? Zu adi amdarzu, hetʹaynakʹ cʹapʹbakoz. Bütümtʹin bez 

arabin eysuna ibakes banekon. Kʹəboz təkərxo mazutʹlayinşi? Ketʹər 
saycə abrekʹxonebsa.

– Abrekʹxon?
– Hoo, abrekʹxon, içminaxun şəpʹeśiyorox, şorox amdarxoy 

arane tetʹun baksa yəşəyinşez.
– Hələ geleno abrekʹxo?
– Gelene. Şorox bütüm – amdarbespʹalxo, amdarfüqʹkʹalxone. 

Suntʹin azukʹi xeyireynakʹebsa, tʹe suntʹoğon içoğoy xeyireynakʹ. Ama 
hər abrekʹen bǐhi elastʹun tastʹa.

– Ko hetər elasa?
Ayizlunen iz arabina efi, çəpəri tume arśi, iz torayaxun elaxoy 

eğeli ğusmina cʹevkʹi, cöybi sa kʹotʹor zane tadi. Ğusmin boş ěğeli 
mə̌yin popoy.

– Hun ibaki tenu abrekʹxoy elasaxun? – bureqi ayizlunen 
exlətpsa. – Abrekʹ üşeni sa vədine cʹəpʹkʹin enesa meçitʹa, tʹetʹiya 
metər əyitmuxe nex: “Me ǐvel gala elasezne ki, meyin oşa zu – 
amdarxon sapʹeśiyozu. Elasezne ki, amdarxo bespʹoz. Elasezne ki, 
amdarxoy ükʹe iša kʹə bune içoğoxun ěxtʹoz, elasezne ki, təzə baki 
əyloğo bespʹoz, kəsibxoy kʹojurxo bokʹospʹoz, memaçağ mǔqluğ baki 
ganxo ǒne eçoz. Zu bez elasa nu əməlbayiz, bez ükʹe gorox eysun, 
çuresun qaybakayin, sal sa vədine bez kalboğoy gərəmzoğo amakʹaz, 
xe ukʹa biyaz, šum – ukʹa biyaz, bezi meyida oç̌alaxpʹal maqʹanbaki, 
xə̌yenqʹan kʹaranpi”.

Ayizlunen me əyitmoğo ukʹatʹan gele ostʹaar səsene pi, iz ç̌oya 
göynul taradi, iz pulmux göyəllarikʹ göp-göyiney.
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– Metərtʹun abrekʹxon elase, – samal şipʹ çurpitʹuxun oşa şotʹin 
pine.

– Hetər amdar bakan ki, metər elaskʹan?
– Hetər amdar bakane, hun xavaren haqʹsa? Amdar, ən kala 

cinəyətbiyo.
Yan cöyyanbaki şotʹoxun, zu kʹoyas taśi, mandakʹbakezuy běğě 

oqʹa arśi, samalal ayizluni exlətxoxun oşa. Şotʹay şipʹ səsen exlətpʹala 
bǐhi elasi əyitmux hələ bez ǔmǔğoney.

Zu şuzu? Hatʹe abrekʹ kʹinəkzu, amdarxoxun cöybaki, me 
buruxmoğo cʹapʹbakala. Bərkə zuval üşe meçitʹa taśi, abrekʹxoy bǐhi 
elasabaz?

Kʹoya pʹapʹatʹan, darvazin tume xib yəhərlə ěkěz akʹi. Sa ěkě 
qʹantarğa gümüşəxuney. Məline sa kök ğare arśey. İz bǐyex bakala 
qʹızıli xançalen sʹalestʹay. Za akʹala kʹinə tʹe ğaren axšumepi, zu şotʹo 
çalesxi. Şo Arslan ağaney, neftʹe mədən bakala dövlətlutʹay ğarey. Yan 
şotʹoxun sa gimnazinayan kʹalpe, ama Arslan ağa zaxun misʹikʹey, 
şotʹaynakʹal yan iša çalteyanxsay suna. Həysə şotʹo akʹi, sa qʹoom 
kʹinə qʹujezbi. Arslan ağay xoşel eysunen čʹočʹane baki.

– Cʹovazksay bez nökərxoxun, fikirezbi ki, eğaz vaal akʹaz, – 
şotin otʹpsun pine.

Zuval iz ə̌mnabula tʹaptʹapʹespi.
– Qʹonağ baka, Arslan ağa. Qʹonaxluğ ben, beşi irəst eysuneynakʹ? 

Kʹazi Mulla, ukun həzirba, Bəkünəxun bez qʹonağo!
Qǐ saad oşa Arslan ağa bez běš arśi, iştʹağlu kəbaba uneksay.
– Zu gele mǔqzu və̌x akʹsuna görə, Əli xan. Və̌n gəhraman kʹinə 

ə̌xil sa ayize yəşəyinşnanbsa, efi pʹiye düşmənxoxun cʹapʹbaki. Ama 
arxayin bakanan, zu şukʹkʹali tʹǒǒx tez ukʹal efi ganu.

Zu arxayin bakes baskon. Bütüm Bəkünen avabakale bez ganu.
– Vi ganu za Seid Mustʹafane pi. Oşa tʹetəre baki ki, me ayiz 

bez cʹovakala yaqʹe boşe çurpe. Şotʹaynakʹal, Seiden za xayišebi ki, 
vaynakʹ diristʹuğ eçaz.

– Mayanan taysa, Arslan ağa?
– Kʹislovodskʹi xeyurxo. Pʹə̌ nökərəl zaxune taysa.
– Ketər upa! – pi axšumezpi.
Şotʹinal bez loxol běği axšumepi.
– Upa běyin, Arslan ağa, və̌n pʹoyezen istʹinan taśi?
– Buxačuğoz elase, buruxmoğoy havinaxun nəfəs haqʹaz. 

Şotʹaynakʹal Maxaçkʹalina pʹoyezaxun śiri düz Kʹislovodskʹaz yaqʹa 
baftʹi.

– Memiyin Kʹislovodskʹa xib ğiyin yaqʹo.
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Arslan ağan dilxor baki kʹinə bez loxole běği.
– Həgıgi? Akʹesa, za düz tetʹun pe? Ama zu mǔqzu, və̌x memiya 

azkʹi.
Me axmağen me boxoy yaqʹe hari za akʹseynakʹ, oşal taśi kʹoya 

exlətpseynakʹ. Ko ketəresa, tʹe vədə zu Bəkünə şöhrətlu sa amdarez 
bake.

Zu şotʹaynakʹ fiz bapi. Şotʹin usum fina ǔği, əyəqʹa amsʹinebi, oşa 
xavare haqʹi:

– Upanan běyin, Əli xan, və̌n me arane ene şukʹkʹala bespʹi 
tenan? Xoyinšezbsa, düz upanan. Buxačuğo elasez tastʹa, zu şukʹkʹala 
ukʹala tez.

– Hetər ki, tez bespʹe? Bespʹezu, qʹa–otuz tan.
– Təə, düz upanan!
Şotʹin ǔneğsay, zuval bazney şotʹaynakʹ.
– Hun Ninoyaxun laškʹoy bakalnu? Şəhəre bütümtʹin kotʹoxuntʹun 

əyite. Nextʹun ki, və̌n hələ şotʹo çurnansa.
Şotʹin ükʹin axšumpi pʹurum əyəqʹa ěxedi.
– Avanan, yan bütüm haqʹyanśi. Bütüm ğimxo təkcə kotʹoxuntʹun 

exlətbsay.
– Bakes tene bakon! Bəkünə kʹəvu təzə xavar?
– Bəkünə? Hikʹkʹal. Təzə kʹazetʹtʹun cʹevksa burqe. Fəhloğon 

nairəziluğtʹunbsa. Məlimxon gimnazina bakala nextʹun ki, və̌n həmişə 
qʹəddarnan bake. Ama upanan běyin, hetətnan bitova avabaki?

– Hörmətlu Arslan, bez dost, bəse sualxo. İsə bez navade. Vən 
akʹenen Ninoya? Naxararyanxoxun şunesa akʹenan? Kʹipʹianiğon 
kʹətʹunbsa?

Me yazığ male mandi qʹə̌qʹə̌yeśiniy sa kʹotʹor yeqʹen.
– Buxačuğoz elase, tez ava, hikʹkʹal tez ava. Zu şukʹkʹal tez 

akʹe. Şotʹaynakʹ ki, gele cʹəyi-cʹəyiz cʹere qavuna. – Hetʹaynakʹ, dost? 
Azarinan bake?

– Hoo, – mǔq pine şotʹin. – Azariz bake. Gele pisez azari bake. 
Diftʹeriyaz baftʹe. Ğinen za qo bektʹun duğsay.

– Diftʹerina görə?
– Hoo.
– Ǔğanan, Arslan ağa. Fi va xeyire.
Şotʹin ǔneği.
– Bez dost, – zu kʹosʹpʹaki iz ǔmǔğǒ pizu, – upanan běyin, 

axırınci dəfə hevədənən düz əyitpʹe?
Şotʹin taxsırlu bez loxol běneği.
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– Gimnazina, – bürdən iz ozane haneqʹi, – xib kərə xiben 
hemanebsa ukʹatʹan.

Me haqʹılsuz gele finoğoyey. Zuval şotʹay me vəziyətə akʹi, 
burezqi şotʹoxun bütümə xavar haqʹsa. Fi gele mučʹaney, Arslan ağa 
– gele cəyiley, zaynakʹal çətin tene baki şotʹoxun bütümə xavar haqʹi 
avabaksun: şo bez tʹǒǒx marağa görəne hare, diftʹeriya sal sa vədə 
baftʹi tene, Bəkün exlətxoval bütümə avane.

– Naxararyanxon va bespsuntʹun çuresa, ama fürsəttʹun yaqʹbeğsa. 
Şotʹoğon tetʹun kape... Zu arane Kʹipʹianiğoy kʹoya tassay. Nino 
boxoy vaxt azariney. Oşa şotʹo Tiflisətʹun taşeri. Həysə şo qaybakene. 
Zu şotʹo Gubernatʹori kʹoya balaz akʹe. Şotʹin fina xe kʹinə ǔneğsay, 
dim axšumeney. Saycə urusxoxune əçiney. İz bavan şotʹo Moskʹvina 
yaqʹabsune çuresa, ama şotʹin tene çuresa. Hər ği şəhəre taranne, 
bütüm urusxo şotʹo aşığtʹun... İlyas bəyə ordentʹun tade. Məhəmməd 
Heydər yaralune... Naxararyanxoy villane bokʹe. Exləttʹunbsa ki, vi 
dostʹunxontʹun bə̌cʹükʹtʹe...Hoo, saal...Ninoyen içeynak xə̌ne haqʹe, 
hər ği şotʹo yaman tʹapʹene. Şukʹkʹalen ava tene, şotʹin xə̌ye sʹiya kʹə 
laxe. Suntʹin nexe – Əli xan, tʹe suntʹoğon – Naxararyan. Ama zaynakʹ 
tʹetəre eysa ki, şotʹay xə̌ye sʹi Seid Mustʹafane... Vi baval akʹezu. Şotʹin 
pine ki, za tʹapʹkʹale, zu əyit taradayiz... Kʹipʹianiğon Tiflisə kʹojtʹun 
haqʹe. Banekon şorox həmişəluğ köşkʹatʹun tʹiya.

Zu pešman baki şotʹay loxolez běği.
– Hun kʹə bakalnu, Arslan ağa?
Şo finoğoyey, bez loxol běği pine:
– Padçağ.
– Kʹə?
– Zu gözəl sa ölkinə padçağ baksunez çuresa. Çurezsa ki, bezi 

gele əskʹərxo bakane.
– Pʹoy oşa?
– Oşa bisunez çuresa.
– Hetʹaynakʹ?
– Çurezsa, bez padçağluğa əfçibi oşa biyaz!
Zu axšumespi, ko, akʹesa, iz köfele laftʹi.
– Axmağxon, za xib ği kʹarśeratʹun efe.
– Maya? Gimnazina?
– Hoo, avanu hetʹaynakʹ? Şotʹaynakʹ ki, zu kʹazetʹa śamez 

tade. Tʹe śamal bakene gimnazina kʹalkʹala əyloğoxun bakala pis 
rəftʹaraxun. Buxačuğoz elase, gele kala gərgürçiluğe baki.

– Ay, Arslan ağa, haqʹullu amdaren kʹazetʹa śame tado?
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– Hoo, tanedon. Akʹalnu, zu qaybaki vaxunal śamkʹoz. Ama vi 
sʹiya tez ukʹal, samci, sʹiya śamsun bez xoşel tene eysa, pʹə̌mciyal, zu 
vi dostzu. Bezi śame sʹi metər bakale: “Pʹiye düşmənəxun tʹitʹalo, nəəl 
beş ölkin pis ədətxo”.

Şotʹin butʹılkʹin finə çarkʹesedi, oşa mitəpkʹəni loxol biti ostʹaar 
nepʹaxeśi. İz nökər nairəziluğen bez loxole běği. Şotʹay pulmoğon 
unkʹon nexey: “Əyib tene, Əli xan, metər tərbiyəlu ğara ǔğestʹun?”

Zu otağaxun cʹeriz. He axmağ amdara me Arslan ağa! Me Arslan 
ağan za exlətpʹitʹay qıyo əfçine. Ninoyen hetʹaynakʹ tʹapʹkʹala yazığ 
xə̌yə? Maraxlune, kʹə laxe xə̌ye sʹiyə?

Ayizin yaqʹen oqʹa śiri, sa ǰene loxol arezśi. Xaşna işiğaxun, 
qʹayoğon, unkʹoy, əcuxlu bez loxoltʹun běğsay. Hetər sirurxono me 
şere baki qʹayoğostʹa? Cʹovaki ğimxo? Amdarxoy fikirxo? Göynul 
bakala mučʹuliğon Bəkün işiğxone eyex bastʹay. Bez piin işiğe 
hazarxon şuvoxe bistʹay, göynuxun eğala. Sa pʹə̌ saad haketər, göynul 
běğsun arezśi.

“ Akʹesa, şotʹin urusxoxune əçine?!”
Burdən, şəhəre qaybaksun, tʹe üşeni əşurxo çarkʹestʹunez çureśi.
Bezi tʹǒǒxun derevale tʹitʹeri. Zu şotʹo bizqʹi, bez mə̌xine şotʹay 

ükʹen qʹǐyexun tʹapʹeney. Zu yavaşcʹə şarespi derevali çax tʹola. Bez 
ç̌oyin tʹǒǒx išabi şotʹay, qʹǐyexun śıxə̌meśi pulmoğo bězği. Damna me 
heyvan, kʹojaluğaxun iz tʹol şere baki, sa ǰenane oşqʹarstʹay.

– Va tʹapʹkʹaz, Nino? – zu xavarez haqʹi, derevali loxol běği, 
Arslani Ninoyi xə̌yəxun pi exlət bez eyexe baftʹi. – Ama... amdaren 
hetəre tʹapʹkʹon derevala?

Bürdən derevalen iz ǰomo qayepi. İz ǰomoxun pʹə̌ dənə muz cʹeri 
qaybaki baneśi. Zu axšumespi. Şotʹay muz misʹikʹ, nəzikʹey. Zu bez 
mə̌xinə qayespi, dereval cupi, ǰeyurxoy qʹatexun tʹinetʹeri.

Zu kʹoya qaybakatʹan, Arslan ağa hələ nepʹaxey. Şotʹay bul iz 
nökəri dizirxoy loxoley.

Zu kʹojin bel laśi savaxtʹin namazal śirikʹ xaş-xaşez zapi.

20 Bul

Tez ava, hetəre baki, gözəl sa ğiney, zu muğurez baki, bezği 
Nino bez běš çurpene.

– Ama hun miya tənbəlləyinşakenu, Əli xan, – şotʹin bez tʹǒǒx 
arśi pine, – yaman xırınne nepʹe boş, ko va yarayinş tenebsa.
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– Ko xaş-xaş zapsaxune, – kʹodoğ bari pizu, hələ hikʹkʹal tez 
qʹamişakey.

Ninoyen iz bula ǰıkʹepi.
– Tʹe vədə bosa zapsuna.
– Hun hetəren tʹapʹkʹon vi xə̌yə, ükʹnutʹ?
– Xə̌yə? Zu tərs kiin sotʹay ojula biqʹi, yön kiin tʹetərez tʹapʹe ki..
– Pʹoy tʹe vədine hetəren kʹale şotʹo?
– Kʹilemandjaro, – şipʹcə Ninoyen pine.
Zu bez pulmoğo šarpi, bürdən hər şeyə azkʹi: Naxararyan, 

qʹarabağı ěk, xaşna işiğen akʹeğala Mərdəkəni yaqʹ, Seidi ěke loxol 
Nino arśi.

Nino! Zu hələ həysəz muğurbaki.
– Nino! – zu cupi hayzeri harayespi. – Hun memiya kʹənbsa?
– Arslan ağan şəhəre ukʹa taranne ki, hun za besbsunen çuresa. 

Zuval ke exlətxo ibaki, cʹeri hariz memiya.
Şotʹay pulmux neğen buyey.
– Hun ten ava, hetərez zu vaynakʹ tarıxmişake, Əli xan.
Bez kʹəşəmoğon şotʹay popurxo šarezpi, şotʹo qʹujbi muçespi.
Şotʹoxun basyankʹi, şotʹay dərginə cʹezqʹi, qʹujezbi, adezbiqʹi 

şotʹay bədənə. Ninoyenal bez loxol běği za qʹujebsay. Yan pʹurumal 
sun-suna qʹujbi, haketər basyankʹi.

– Nino! – zu iz ǔmǔğoy tume pi, bez bula iz döşe lasxi.
Şotʹay sʹiya duğatʹan, nu akʹeğala zoroy ke əyiti boş. Şotʹay 

sʹiya duğatʹan bütüm bakalorox qoşe taysa, manestʹa kakala gürcün 
pulmux, neğen buy, mandi bütüm – qʹǐ, mǔqluğ, marağ, bürdən ostʹaar 
qʹaç – korox bütüm pulmoğoy boşe akʹesay.

Ninoyen ǒne tenepi. Saycə, iz çupʹlağluğaxun otʹpʹi, ləyifen iz 
loxun butʹekʹi, iz ç̌oya tʹayağebi bez ç̌oyel. Zu iz tʹǒǒx baskʹezuy. Nino 
za išanebaki, ke hərəkəten ağala çureğala oç̌ale eyexbadi.

…Unkʹo vaxt çurpeney...
…Yan sun-sunay tʹǒǒx baskʹeyaniy, gele köruğ akʹi, bəxtəvər.
– İsə zu qaybaki kʹoya tağoz, – bürdən Ninoyen pine, – şotʹaynakʹ 

ki, vi za bespʹala fikir teno.
– Hun memiya təken hare?
– Təə, za Seid Mustʹafane eçere. Şotʹin pene ki, za eçale vi tʹǒǒx, 

ama zu va köruğ tadayiz, şotʹin için za bespʹale. Lee, tapança iz kiyel 
arśene məline. Şotʹo kʹalpes bankon, zu va pešman bezusa.

Ama zu Seid Mustʹafa tez kʹalpi, kotʹay gala Ninoyaz muçpʹi.
– Hun kotʹaynakʹen miya hare?
– Təə, şotʹin hatər pine.
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– Tʹe vədə za kʹənesa qʹardrişa.
– Kʹə?
– Hetʹaynakʹ tʹe üşe, Seid Mustıafay ěke loxol arśi, sa dənə əyit 

tenpi?
– Bez sʹiyə ğörə.
– İsə pʹoy miya kʹənbsa?
– Bez sʹiya görə.
Zu şotʹay kulmoğo bez kulmoğon bizqʹi.
– Pʹoy Naxararyan?
– Naxararyan? – pʹurum şipʹ Ninoyen xavare haqʹi. – Fikirmaba 

ki, şotʹin za zorene taşere. Zu avazuy kʹəzbsay, hesabezbsay ki, 
düz əşez biqʹsa. Oşaz qʹamişaki ki, sərfezbi, ama kotʹin bez taxsıra 
butʹteneksa. Bütüm bez taxsırey, zuval biyalazuy. Kotʹaynakʹal tʹe 
vədə şipʹ çurpezuy, şotʹaynakʹal həysə miyaz hare. İsə hun hər şeya 
avanu.

Şotʹay gam kulmoğo muçespi. Ninoyen düzəxe ney, için avaney 
ki, ke düzə upsun içeynakʹ pise bakoy.

Şo hayezeri, kʹodoğ bari, otağane běği.
– İsə zu qaybaki kʹoyaz taysa, – şotʹin pine. – Vaynakʹ məcbur 

tene zaxun laškʹoy baksun, – samal axšumkʹala kʹinə şotin pine, – zu 
Moskʹvinaz taysa.

Zu ç̌omoy tume taśi sa tərəfə qayespi. Seid Mustʹafa tʹevərin 
kʹinə turmoğo girbi arśeney, tapançina əçistʹun. İz bǐyexal həmişəni 
kʹinə göyin qʹayinş.

– Seid, – şotʹo kʹalespi, – memiya sa molla saal sa şaid kʹalpa. Sa 
saad oşa laškʹoyez baksa.

– Molla kʹalpsun lazım tene, – bez dostʹen pine, – zu və̌x laškʹoy 
boz, bezi ketər extʹiyər bune. Pʹə̌ şaid lazım bakale.

Ç̌omo butʹezkʹi. Nino gane loxol arśeney, iz mə̌yin popurxo 
śarey.

– Fikirba, Əli xan, hun kʹənbsa, – axšumkʹa şotʹin pine. – Hun 
pozğun sa xuyərəxunen laškʹoy baksa.

Zu şotʹay tʹǒǒx basezkʹi, yan suna ostʹaar qʹuǰyanbi.
– Hun həgigiyal zaxun laškʹoy baksun çurensa? – şotʹin şipʹ pine.
– Hoo, hun bez çuux baksuna irəzinusa... şotʹaynakʹ ki, zu 

pʹiyenzu, düşmənxon za qə̌věsa.
– Avazu. Ama şorox miya tetʹun pʹapʹal. Eki miya manden.
– Hun kʹən əyite, Nino? Hun miya çurpsunen çuresa? Me deşiyə, 

kʹojsuz, köməysuz?
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– Hoo, – şotʹin coğabe tadi. – Zu çurezsa miya manstʹun. Hunal 
miya çurkʹalanu. Zu bütüm əşurxo booz, šum badoz, vaynakʹal şaatʹ 
çuux bakoz.

– Tarıxmiş ten bakal?
– Təə, – Ninoyen coğabe tadi. – Yan axri sa ləyifi oqʹa baskʹalyan.
Ç̌omo taptʹunpi. Bez paltara lazpi. Ninoyen bez xələtəne lapi. 

Otağa Seid Mustʹafa pʹə̌ şaidaxun sagala baneśi. Seid oqʹa areśi, 
iz qʹayinşi qʹatexun tamakʹa cʹevekʹi, şotʹay qʹapaği loxol śamoy: 
“Buxačuğoy akʹestʹala yaqʹen”. İz tərs qʹošamağa perina laxi, 
Seiden geše qʹələmen tanakʹa torpi kakala śamepi: “Ükʹ bokʹospʹala 
Buxačuğoy sʹiyen”. Oşa şotʹin iz ç̌oya zaçe taradi.

– Aga, efi sʹi hikʹə?
– Əli xan, Səfər xane ğar, Şirvanşirxoy nəsiləxun.
– Mani dinəxunnan?
– Zu – musulmanzu. İmam Cəfəri şiitʹxoy sekʹtʹaxunzu.
– Efi çureğalo hikʹə?
– Zu me xuyərəxun laškʹoy baksunez çuresa.
– Xanum, efi sʹi hikʹə?
– Zu – kʹnyajna Nino Kʹipʹiani.
– Mani dinəxunnan?
– Zu rim-ortʹodoks pʹravoslavzu.
– Efi çureğalo hikʹə?
– Zu me işqʹari çuux baksunez çuresa.
– Və̌n efi dinə efalnan nəəl işqʹari dinə qʹabulbalnan?
Nino sa soor şipʹ çurpi, oşa iz bula alabi pine:
– Zu bezi dinə efoz.
Seiden şotʹay coğaba śamepi. Perin loxol ərəbi tarurxon hər şey 

śameśi. Beşi kəbini kağız həzire baki.
– Efi ə̌mə̌ zapanan, – Seiden xayişebi.
Zu bez ə̌mə̌ zapʹespi.
– Zu mani sʹiya śamkʹaz? – Ninoyen xavare haqʹi.
– Təzə sʹi.
Şotʹin qʹələmə ostʹaar biqʹi, içu věbaki, śamepi: “Nino xanum 

Şirvanşir”.Oşa şaidxoy navade pʹapʹi, şotʹoğoxun oşa Seid Mustʹafan 
iz peçatʹa cʹevkʹi kağıza duneği. “Buxačuğoy nökər Xafis Seid 
Mustʹafa Məşədi”.

Şotʹin kağiza za tadi qʹujebi, bezi ǔmǔğoy tume farse muzin pine:
– Əli xan, zu – pis amdarzu. Ama Arslan ağan pine ki, hun me 

buruxmoğo Ninosuz biyalnu. Zu kotʹo nu barkʹalazu. Ko günaxe 
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bakoy. Ninoyenal za xoyinšebsay, içu miya eçaz. İçin piyorox bitov 
düzesa, şotʹo çureki. Tenesa, əycə kotʹo bespʹen.

– Kotʹin əfçine duğe, Seid Mustʹafa, barta yəşəyinşeqʹan, teyan 
bespʹal kotʹo.

Seiden Çəş-pʹəş bez loxol běği axšumepi.
Sa saad oşa qʹalyana buruğoxun oqʹa boyansi. Haketərəl beşi 

laškʹoy çarekʹi.
Bez yəşəyinş bureqi təzədən yavaş-yavaş gözəlləyinşaksa. Tʹetər 

şaatʹey, ketər hələ baki teney.
Zu küçinen tağatʹan bez loxol běği bütümtʹin axšumeney, zuval 

içoğoy loxol běğiz axšumey, şotʹaynakʹ ki, gele bəxtʹəvərzuy. Za gele 
şaatʹez hisbsay, çurezsay ki, mandi bez ömürə Ninoyaxun sagala hame 
kʹojin bel cʹovakestʹaz.

Bez çuux kʹojin boş taranney, iz loxol čʹočʹa dağıstʹanluğoy 
şalvar, auli mandi çupuxxoxun cʹək tenesay. Şotʹay loxol běği 
şukʹkʹalen utenekoy ki, qʹerəz curə yəşəyinşi, fikirbi, əşurux biqʹi sa 
çuuxe bake. Ayize ədət teney nökər efsun, şotʹaynakʹal Ninoyen nökər 
tene efi. Şotʹin xoraye boxsay, qʹonşin çupuxxoxun exlətebsay, oşa 
bütüm ayizi xavarxo za nexey.

Zu bez ğimxo ǒxə̌ləz cʹovakestʹay, kʹoya eğatʹan bez dǒptʹi 
hevanxo ezaştʹay, Ninoyen kʹə boxayin şotʹo uzksay.

Beşi ğimxo ketəre cʹovaksay: savaxtʹan üşenen zu 
tamaşazbsay, hetərə Nino turaqʹacin iz kiyel gamat xe eştʹane 
taysay. Oşa şo qayebaksay, turaqʹacin, yavaş-yavaş şiş ǰeyurxoy 
loxol čʹaxpsun, iz yön ə̌mnabel gamatʹa laxi iz kiin bineqʹsay. 
Memaçağ şo sa kərəme lamandi, gamatʹa sakey, şotʹoxun oşa gele 
boxoy ǒnenepey, iz biyabur baksuna görə, qʹonşin çupuxxonal 
şotʹo şipʹtʹunbsay.

Haketər hər savaxtʹan me ayizi çupuxxoxun sagala Nino xe 
eştʹane taysay. Şorox bədi-bədi buruğoxun latʹunsay, zu azksay Ninoyi 
turaqʹacin dabanxo. Şotʹin saycə běše běgsay. Zuval hər tərəf běsxsay, 
ama şotʹay ç̌oyel tez běğsay. Nino şaatʹe zombakey miyani camaati 
ədədxo. Ke ədədxoy soğal metəre: çuğon qʹertʹay tʹǒǒx iz işqʹara 
çuresuna nu akʹestʹalane.

Nino bayinqʹun kʹoya baśi, ç̌omo butʹkʹi, za ç̌o osʹkʹseynakʹ xene 
tastʹay, oşa šume, ğusmi, učʹe eştʹay, oşa yan əsil ayizlu kʹinə kotʹoğo 
kiin uyanksay. Yan oç̌alayan arstʹay – Nino usum zomebaki tʹartʹakʹeśi 
arstʹuna. Kəyi çarkʹitʹuxun oşa şotʹin iz kʹəşəmoğo lameney, map-
masʹi uluğxo akʹestʹun.
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– Miyani ədəten oşa şotʹin nexey, – isə zu gərəy vi turmoğo 
osʹkʹaz. Ama yan memiya savsayan pi, xenal zuz eçere, hun bez tura 
osʹkʹayin şaatʹe bakon.

Zu şotʹay xuri turmoğo xena lasxi, şotʹin iz turmoğon bureqi xena 
çərstʹa, xe bez ç̌oyene çəçəpi. Oşa yan hayzeri layansay kʹojin bel. 
Zu arestʹay mitəpʹkʹəni loxol, Ninoal bez turmoğostʹa boxoyebaksay. 
Şotʹin için içeynakʹ kʹənesa mə̌ğeney, oşa şipʹ çureney, iz madonna 
oşqʹardala ç̌oya zaçe tarastʹay. Üşe nepʹaxesay gireśi sa misʹikʹ heyvan 
kʹinə.

– Əli xan, hun mǔqnu? – sa kərə şotʹin xavare haqʹi.
– Gele. Pʹoy hun? Bəkünə qaybaksun ten çuresa?
– Təə, şotʹin iz kʹodoğo śipi pine. – Zu bütümə subutbsunez 

çuresa ki, bez işqʹara qʹulluğezbsa, asiin çupuxxollarikʹ bütümə bsazu.
Ləmpə aç̌atʹan Nino baseksay bez tʹǒǒx, oşa bayinqʹuna běğsun 

bureqsay iç içeynakʹ əyitsa. Şotʹin gele şeyurxoxune fikirbsay: 
heqʹədər ken lazıma čʹočʹabi eğeli yeqʹeynakʹ? Rustʹavelin qʹa kʹraliça 
Tamaray arane çuresun bakene? Şotʹin iz ulux qʹacʹkʹayin miya kʹə 
bala? Hetʹaynakʹ nəyni qʹonşin çuğon iz işqʹara mungulen tʹapʹepe?

– Heqʹədər siravu yəşəyinşastʹa, – nepʹaxesun şotʹin nexey.
Üşe, bürdən hayzeri arestʹay gane boş, za tʹukʹestʹay, oşa forstʹun 

nexey: “Zu – Ninozu!” oşa nepʹaxesay, zuval iz loxolxun ləyifen 
butezksay. “Hun kotʹoxun şaatʹ yəşəyinşa layiğnu, Nino”, – ukʹa 
fikiresbsay.

Sa kərə Gunzax şəhərez taśi. Tʹetʹiyin nöyüti ləmpə, Ninoyeynakʹ 
armušumi çalma saal pʹatʹifonez haqʹi. Ninoyen pʹatʹifona akʹala kʹinə 
iz mǔqəxun alloy cupʹepi.

Həyif ki, Gunzaxa pʹə̌ dənə pʹlastʹinkʹaz bə̌ğəbi. Suntʹay boş əçin 
havaney, tʹe soğo – “Aida” opʹerinaxun mə̌ğey. Yan bütüm ğimxo 
ǔmǔxyan laxsay kotʹoğo, oşa ke pʹǒğǒ yaynakʹ suna gərbaki sa dənəne 
baki.

Arane Bəkünəxun xavarxo enesay. Ninoyi bava-nanan yax 
xoyinštʹunbsay ki, tağayan sa mədəni ölkinə, tene xeyir-bərəkət yax 
tetʹun tadal. Sa kərə Ninoi bavane hari. İz xuyəri yəşəyinşə akʹi, kʹnyaz 
gijebaki.

– Ay Buxačux, mo hikʹə? Usum cʹekinan takinan memiyin! Nino 
memiya azarayinşakale!

– Hələ metər, həysətʹin kʹinə, sağlam bakitezu, – Ninoyen pine. 
– Yan memiyin tayes bateyanko. Zu axri tez çuresa işqʹarsuz mandaz.

– Qʹerəz ölköxal bune, maya ki, Naxararyanxo tetʹun bakal 
pʹapʹes. Məsələ, İspʹaniya...
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– Pʹoy İspʹanina yan hetəryan tağon?
– İsveça taśi.
– Zu tez çuresa maškʹal İsveçaxun taysun, – Ninoyen sərt pine.
Kʹnyazen hikʹkʹal bes tene baki. Hər xaş şotʹin paltar, badi şey, 

girke yaqʹabsay. Ninoyen bütümə aizi camaata payebsay. Saycə 
girkurxo içeynakʹe efsay.

Sa kərə bez bavane harey beşi tʹǒǒx. Ninoyen şotʹo otʹpsun, 
axšumkʹa iz běše cʹeri. Kotʹin ketər liśeya kʹalkʹatʹan qʹerəz amdarxo 
akʹatʹane axšumey.

– Hun xoray bonxsa?
– Hoo.
– Xeyal enştʹa?
– Hoo.
– Zu yaqʹ hari mandakʹ bakezu, bez turmoğo osʹenkʹon?
Ninoyen hatʹe saad ləənə eçeri bavay tura osʹekʹi.
– Diristbaka, – bavan pi, iz cunuxun toyexlu çile cʹevkʹi, Ninoi 

qʹoqʹe lavekʹi. Oşa şotʹin bureqi šum uksa.
– Əli xan, – bavan šum kəyitʹuxun oşa pine, – vi çuux şaatʹe, 

ama yöni xoray boxes tene baksa. Vaynakʹ Bəkünəxun xoray boxal 
yaqʹaboz.

– Xoyinšesbsa və̌x, ketər əş ma biqʹanan, – Ninoyen ostʹaar pine, 
– zuz çuresa bez işqʹara qʹulluğbaz.

Bavan axšumepi, oşa Ninoyeynakʹ Bəkünəxun brilyantʹi 
sırğanxone yaqʹabi.

Aize şipʹ yəşəyinyanbsay. Tək sa kərə Kʹazi Molla tʹitʹeri hari 
beşi tʹǒǒx pine ki, aizi bağala gala qʹərib sa amdartʹun biqʹe. Nextʹun 
şo armine, içustʹal silaxo. Bütüm aizluyox tʹitʹeri tatʹunśi şotʹo aksa. Zu 
memiya qʹonağzuy, zu biyayiz me aizluğoynakʹ sa kala biyaburçiluğ 
bakaley. Zuval tʹe amdara aksunez çureśi. Hoo, şo arminey, ama 
şukʹkʹalen təstʹigbes tene bakoy ki, şo Naxararyanxoy nəsiləxune. Aizi 
ağsaqʹqʹalxo qʹərəratʹun hari ki, tʹe amdara tapi şəpʹeğaltʹun aizexun. 
Şo Naxararyanxoy nəsiləxun bakayin, tʹe suntʹoğoval exlətpʹale 
içu memiya kʹətʹunbi. Ama şo Naxararyanxoxun tenesa, tʹe vədə 
Buxačuğon şotʹoğoy şaatʹ akʹi içoğoy me günaxa bağışlayinşale.

Mayanesa qʹerəz pʹlanetʹina davane taysa. Yanal tʹe davinaxun 
sa xavar teyan ava. Me buruxmuğ Şamili döörəxun bakala əfsənoğon 
buye. Arane dostʹurxon zaynakʹ kʹazetxotʹun yaqʹabsay, ama zu 
şotʹoğo tez kʹaley.

– Vi eyexun cʹeri tene ki, dava hələ tanesa? – sa kərə Ninoyen 
zaxun xavare haqʹi.
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– Həgigiyal, – zu axšumespi, – male mandi eyexun cʹevkʹizuy. 
Motʹoxun gözəl yəşəyinş fikirbes tene bakoy. Mo Əli xaneynakʹ 
Buxačuğon tadi payey.

Oşa zu namakʹez haqʹi. Şotʹo apʹaxpʹaki sa ěke loxol hari 
amdarene eçeri. Paketi loxol metəre śameśey: “Əli xaneynakʹ Arslan 
ağaxun”.

– Şotʹo kʹə lazuma? – Nino haqʹeśi.
– Və̌ynakʹ gele namakʹxono, ama şorox hələ enesa, – haritʹin 

pine. – Arslan ağan za şaatʹ təngəne tade ki, me xavara samci içuxun 
avabakanan.

“Beşi aizin köf çarekʹi”, – namakʹa qaypsun, fikirezbi.
“Buxačuğoy sʹiyen xeyirqʹan baki, Əli xan!
Hetərnu? Hetərtʹun vi ěkurxo, fi, eğelxo saal vaxun yəşəyinşala 

amdarxo? Zu şaatʹzu, bezi ěkurxo, fi, amdarxo, Buxačuğo şükür, bito 
şaatʹe.

Va upsunez çuresa ki, beş şəhəre sa vacib əşe bake. Türminə 
bakalorox cʹeretʹun, isəl küçimoğo taratʹunne. Avazu, xavar haqʹalnu: 
pʹoy pʹolis maya? Avabaka, isə pʹolisxo türminəxun cʹeritʹoğoy 
galatʹun arśe. Dənizi tʹǒǒx bakala türminə. Pʹoy əskʹərxo? Hikʹkʹal 
əskʹər butene. Zu həysə hisespsa, hun vi bula ǰıkʹpʹi fikirenbsa – 
me əşurxo gubernatʹoren hetʹaynakʹa icaza tastʹa? Avabaka – beşi 
haqʹullu gubernatʹor nəyni şəhərexun tʹitʹerene. Şotʹay zəylə barene 
me axmağxoxun əşpsaxun, şotʹaynakʹal tʹitʹerene. Şotʹoxun oşa şəhəre 
sa pʹə̌ şalvarlorox saal bisi kʹokʹarda.

İsəl, yağın hun axšumenne, Əli xan, fikirenbsa ki, zu əfçizne. 
Ama me dəfə, bez dost, zu düzezne. Tʹe vədə hun yağın xavar haqʹalnu 
– hetʹaynakʹ pʹoy, padçağen şəhəre təzə pʹolisxo, təzə gubernatʹor tene 
yaqʹabsa? Avabaka ki – padçağ ene butene.

Zu hələ avatezu, hetərə kotʹay sʹi, yan nəyni gimnazin direktʹora 
tʹapeyan. Yax şukʹkʹalen hikkʹal tene pi.

Zu – vi dostzu, Əli xan, şotʹaynakʹal, avabaksunen ki, geletʹin 
vaynakʹ śamkʹale, zu çurezśi samci kotʹoğo va ukʹaz. Bütüm 
Naxararyanxo tʹitʹeretʹun, pʹolis ene butene. vaynakʹ diristʹuğ, 
mǔqluğez arzubsa.

Vi dost saal nökər Arslan ağa”.
Bez bula alabi Ninoi loxolez běği, şotʹay irəng tʹitʹereney.
– Əli xan, yaqʹ qaye, – tʹutʹupsun şotʹin pine.
– Yan kʹoyayan taysa, kʹoya! – şotʹin mǔq-mǔq nexey, oşa za 

qʹujbi, ostʹaar ǒnenepi.
– Hoo, Nino, yan qayyanbaksa...
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Zu bez çuğoxun mal tez mǔqbaksay, ama samal dilxorzuy.
Ə̌xilə̌xun gözəl, alloy qʹayox akʹesay. Učʹe tʹapʹanxo. Aizi qʹate 

bakala oqʹoloy meçitʹi minaret. Beş aizi yəşəyinşi axırınci ğiney...

21 Bul

Camaati ç̌oyel ham mǔqluğ, hamal qʹǐnoy. Küçimoğo me 
belxun tʹe bel śirikʹ lazımsuz suarxonoy. Nəyni bazare 

alverbalxo cʹeretʹuniy küçinə, nökərxoynakʹ azadluğtʹun tələbsay. 
Dava çarekʹi. Kala kʹnyaz tʹitʹerene, şəhər zığzığ şinella əşkʹərxon 
buyey. Üşe dǒpe səse cʹeysay, ğenaxunal – dükənxotʹun fǔqʹey.

Ninoyen dikʹkʹəten atlasane zombaksay.
– Zu şipʹ sa ölkəz qə̌věsa, – şotʹin nexey, iz kʹəşinə kʹartʹe loxol 

taştʹun.
– Bərgə, Moskʹvina nəəl Pʹetʹerburga tağen? – zarafatʹen zu pizu.
Ninoyen iz bula ǰıkʹpʹi, iz kʹəşinə tüşebi Norvegin loxol.
– Düze, ko şipʹ ölkəne, fikirlu şotʹin pine, – ama yan tʹiya hetər 

pʹapʹalyan?
Ninoyen bə̌ğə̌loy nəfəse haqʹi.
– Hoo, tʹiya pʹapsun çətine. Amerikʹina hetəre bakon?
– Okʹeana xene oqʹa qʹayığ gele, – lağa haqʹi pizu.
– İndiya, İspʹaniya, Çin, Yapʹoniya?
– Tʹiya nə davatʹunbsa nəəl gele ə̌xile.
– Yan təlinayan, Əli xan!
– Hun bütümə düzen qʹamişaki, Nino. Mayanesa tʹistʹun çuresun, 

mənasuze. Yan miya mandalayan, miyana yönə badalayan türkürxo 
eğamu.

– Zu hetʹaynakʹ qʹəramanaz işqʹara taśe, – samal lağa haqʹala 
kʹinə, Ninoyen pine. – Ay Buxačux, pʹurum toptʹunbaksa! Oşal metər 
bakayin, zu tʹitʹoz vi əmin tʹǒǒx İrana.

– Metər boxoy tene zapʹkʹal, – zu pi, tazśi.
İslam xeyirlu cəmiyətin binina iclase cʹovaksay. Çıxıştʹunbsay 

hatʹe amdarxon, matʹoğon ki, hevədənesa beş kʹoya içoğo bestʹunbsay 
azukʹi barada.

Ç̌omoy tume İlyas bəyəz irəsthari. Padçağa iz taxtʹaxun 
sakitʹuxun oşa, şorox Məhəmməd Heydərəxun sagala davinaxun 
qaybaki haretʹun kʹoya. Dava bez dostʹunxoy xeyirəne bake, işə şorox 
cəhənnəm akʹi amdarxone bake, içoğoy akʹitʹoğon bə̌ğə̌loy irize barte 
şotʹoğoy ükʹe.
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– Yan gərəy kʹənesa bayan, – İlyas bəyen za pine. – Düşmən 
şəhəri tʹǒǒx çurpene.

– Hoo, yan gərəy yax qʹorişayan.
– Təə, yan şotʹoğoy loxol gərəy hücümbayan!
Ke əyitmoğo pi İlyas bəy laneśi tʹribunina.
– Musulmanxo! – şotʹin harayepi. – Zu və̌x qʹandrişbsunez 

çuresa, hetər həysə vəziyəto şəhəre. İnglab burqeğala kʹinə dava 
çarekʹi. Urusxo silax içoğoy kiyel şəhəri tʹǒǒx çurpetʹun, həzirtʹun baśi 
şəhərə füqʹseynakʹ. Həysə Bəkünə sa dənə musulmanxoy orduno. Ko 
içən toppʹaki “Vəhşi diviziyane”. Ama yan urusxoxun malyan, beşi 
silaxal male şotʹoğoxun. Pʹə̌mci ordu, şəhəre bakalo, – şo armiğoy 
millətçi “Daşnakʹśutʹun” dəstʹəne. Tʹe dəstʹin kalatʹoğon – Lalay saal 
Andronikʹen yaxun irəziluğtʹun ğaç̌eśe. Şotʹoğon Bəkün armiğoxun 
dəstʹə düzbi yaqʹabaltʹun Qarabağa saal Ermənistʹana, tiyani oç̌alxo 
qʹorişbseynakʹ. Yan ke irəziluğa tadeyan, şotʹoğoy Ermənistʹana 
tayseynakʹ. Kotʹay gala armiyox həzire yaxun gərbaki urusxo 
ultʹimatʹum tastʹuna. Yan tələbyanbsa ki, urusi qʹoşun saal qʹaçqʹunxo 
beşi şəhərexun cʹovaki maqʹatʹun. Əgər urusxo beşi tələbxo nu 
irəzibakaytʹun, yan armiğoxun sagala bitova kotʹoğo davinen bes 
bayanksa. Musulmanxo, śamekinan “Vəhşi divizina”, oşa silahxo 
extʹanan! Düşmən şəhəri tʹǒǒxe!

Zu dikʹkʹəten İlyas bəyə ǔmǔxezlaxi. Şotʹay exlətəxun davinen 
saal pʹiyene adesay.

Hema şamatʹe kʹazarmin məline zu pʹulemyotʹaxun dǒpstʹunez 
zombaksay, isəl bez zombakitʹoğo akʹestʹala vaxtʹe.

Məhəmməd Heydər bez tʹǒǒx çurpi iz kiyel pʹatʹroni qʹavane 
əçistʹay. Zu kʹosʹpʹaki şotʹay ǔmǔğoy tume pizu: – İclasaxun oşa 
İlyas bəyəxun beş kʹoya ekinan. Seid Mustʹafal bakale. Me vəziyətə 
exlətpʹiyan buqʹon.

Şotʹin iz bula ǰıkʹepi.
Ninoyen ibakatʹan ki, beş kʹoya qʹonağxo bakale, bureqi çəy 

həzirbsa, qʹonağxo eğatʹan hər şey həzirey.
Şorox silahlutʹun hari. Seid Mustʹafayal göyin qʹayinşi loxol 

xalçaloy surukʹ.
Yan bütüm gele şipʹyaniy. Şəhər davinaxun běš ciddi, yad kʹinəne 

akʹesay. Amdarxo tʹevərin kʹinə küçəmoğo alvertʹunbsay nəəl hatər 
taratʹunney, içoğoy tarapsunastʹa, əşurxostʹa qʹerəze akʹesay. İçoğon 
unkʹoy qʹamiştʹunbaksay ki, me əşurxo gě-əycə şotʹoğoynakʹ lazımsuz 
akʹeğale.

– Efi silax gelene? – İlyas bəyen xavare haqʹi.
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– Qo tufəng, muğ tapança, sa pʹulemyotʹ saal pʹatʹronxo. 
Kotʹoxun başqʹa kʹojin boş pʹodvalo, tʹetʹiya çupuxxo qʹa əyloğo 
cʹapʹpʹes banekon.

– Zu pʹodvala tez bağal, – Ninoyen pine. – Zuval bez kʹoja 
qʹorişoz.

– Yan dǒptʹalyan, Nino, və̌nal – yaralutʹoğo ğaç̌kʹalnan, – 
Məhəmməd Heydəren şipʹcʹə pine.

Ninoyen iz bula kʹosʹebi, qʹerəztʹoğo iz əcuğo nu akʹestʹeynakʹ.
– Ay Buxačux, şəhəri küçəmux davin ga bakale, – Ninoyen pine, 

– tʹeatʹr ştʹab bakale... Ğe-əycʹə Nikʹolayev küçinaxun cʹovaksun Çina 
taysaxun çətin bakale! Ǐvel Tamaray lośeya pʹapʹseynakʹ gərəy nə 
vi fikirə badalban nəəl sa qʹoşunaxun davina bağan. Zu həysətʹuxun 
azksa, hetərnan xoresa Gubernatʹori baxçinaxun, ovuzi tʹǒǒx 
pʹulemyotʹnan laxsa, yan Əli xanaxun görişaki gane şo...Hər şey hetər 
qʹəribəne baki!

– Dava tene bakal, – İlyas bəyen arxayin pine. – Urusxon beşi 
ultʹimatʹuma irəzibakaltʹun.

Məhəmməd Heydəren ostʹaar axšumepi.
– Tamam bez eyexun cʹereney, miya eğatʹan Əsədullaz irast 

hari. Şotʹin pine ki, urusxon beş ultʹimatʹuma qʹabulbi tetʹun. Şotʹoğon 
tələbtʹunbsa yaxun silaxa tadayan. Bezi silaxa tadala fikir butene.

– Yaynakʹ saal yaxun bakala armiğoynakʹ ko dava upsune, – 
İlyas bəyen pine.

Nino, iz ç̌oya ayninaç taradi şipʹ çurpeney. Seid Mustʹafan çəş-
pʹəş kʹinə iz emmame düzbsay.

– Ay Buxačux, ay Buxačux! Zu sal sa vədine davina bakitezu. 
Zu, Əli xan kʹinə, haqʹullu tezu. Ama zu şaatʹez ava şariata. Davina 
musulmanen kıštʹona nu věbakalane. Axmağ əşe şunesa umud baksun. 
Şariaten ketərene, yəşəyinşal ketəre. Armiğoy dəstʹinə şina kalaluğbsa? 
Stʹepʹa Lalay! Və̌n şaatʹ avanan, ko şuva. 1905 -ci usenastʹa şotʹay 
nana-bava musulmanxon bespene. Zuval větezu ki, şotʹin kotʹo eyexun 
cʹevkʹene. Zu sal větezu ki, armiğon beş tərəf urusxoxun davabaltʹun. 
Ke urusxo şuva? Cʹıntʹıri boş bakala anarxistxo saal qʹuldur dəstʹoox. 
Şotʹoğo kalaluğbalo armine – Stʹepʹan Şaumyan. Armi millətçiyox 
armi anarxistxoxun irəziləyinşakaltʹun, azəri millətçiğoxun tetun 
bakal. Ko bütüm qay akʹesa, Kʹorani śam kʹinə.

– Seid, – Ninoyen pine, – urusxon taşaytʹun, nə Lalay, nə 
Andronikʹeynakʹ şaatʹ tene bakal.

Məhəmməd Heydəren ostʹaar axšumepi.
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– Za bağışlayinşanan, – şotʹin oşa, beşi haqʹesuna akʹi, pine, – 
zu həysəz fikirbi: pʹoy armiğoynakʹ hetər bakale yan taşayyan? Əgər 
türkürxo Ermənistʹana bağaytʹun, yan şotʹoğo qʹoriş teyanbal axri...

– Həysə ke exləti ga tene! – İlyas bəye əcoğon bineqʹi. – Ko 
exlətbsuna laftenestʹa. Armiğoy məsələ hasand həlbakale: Lalayi 
dəstʹə Ermənistʹana tağale. Əskʹərxoxun sagala içoğoy ailoxal tağale. 
Ketərluğen, sa usen oşa Bəkünə armi tene mandal. Şotʹoğoy içoğoy 
ölkə bakale, yəynakʹal – beşi. Yan sa qʹonşi kʹinə yəşəyinşalyan.

– İlyas bəy, – zu tez portpʹi. – Seiden düzənne. Eyexun 
cʹevmakʹanan bari pʹiya. Stʹyopʹa Lalay axmağe bakon musulmanxon 
bespʹi iz bava-nana eyexun cʹevkʹane, şotʹoğoy qʹısasa nu haqʹane.

– Nəəl kʹi, şo gərəy pʹolitʹikʹ bakane, Əli xan. Şo gərəy tʹetər 
amdar bakane ki, içustʹa bakala qʹısasi hisa içustʹa efane ki, iz azukʹa 
əfçibaksaxun çarkʹestʹane. Şo haqʹullu amdar bakayin, beş tərəfe 
cʹovakon. Kotʹin içeynakʹal xeyir eçale, iz azukʹeynakʹal.

Yan bayinqʹ bakamu ke exlətxo exlətyanbi.
– Kə çurnansa bakanan, – Nino, axri gərebaki, – pʹolitʹikʹ 

bakanan, adi amdar bakanan. Zu sa şeyez xayinšbsa: sa şamatʹ oşa 
dirist, sağ-salamat qaybakanan. Şotʹaynakʹ ki, şəhəre dava burqayin...

Şotʹin iz əyitə çartenekʹi.
Üşe Nino baskʹitʹuxun oşa, zu azkʹi ki, şo nepʹaxeśes tene baksa. 

Şo baskʹeney aynin loxol běğsun, iz ǰomo samal qayey. Zu şotʹo 
qʹujezbi, içal zaç fırıpi şipʹcʹə pine:

– Hunal davabalnu, Əli xan?
– Hoo, Nino.
– Hoo, hun davabalnu, – şotʹin za pine, oşa iz kulmoğon bez 

ç̌oya biqʹi, za iša basekʹi, iz pulmoğo kakalabi za muçepi. Ninoyen 
qʹǐbi, za ostʹaar qʹujebi. Şotʹay sufate qʹerəz dünyəni işiğoy, tʹiyani 
yaqʹa saycə şotʹine avay.

İz bula qoşpʹi, şotʹin bez ç̌oya iz kulmoğon ostʹaar biqʹi, şipʹcʹə 
pine:

– Zu əyeli sʹiya Əli laxoz.
Oşa şipʹ çurpi, qʹǐbsun, fikirlu bureqi aynin loxol běğsa.
Xaşe zəyif işiği oqʹa minaret sa nəzikʹ, gözəl çinarna xodane 

oşqʹarstʹay.Damna qʹalin barin xojiyox içuxun kalane akʹesay. 
Ə̌xilə̌xun dəmir tapsuni səse eysay – şinesa iz xançalane ğayinbsay. 
Ko əycʹin səsey, beş gələcəyəxun xavare tastʹay.

Bürdən tʹelefonene zəngbi. Zu hayzeri bayinqʹuna tʹelefona 
ěxezdi. Zəngbalo İlyas bəyey.
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– Armiğon urusxoxun irəziluğatʹun hari. Şotʹoğon tələbtʹunbsa 
ki, musulmanxon içoğoy silaxa tadeqʹatʹun. Əycə saadi xibaral śirikʹ 
vaxtʹun tade. Yan şotʹoğoy tələbə teyan qʹabulbal. Hun pʹulemyotʹen 
qʹalin bel ga biqʹalnu, Śiśianişvilin darvazoğoy tərs tərəfəxun. Vi tʹǒǒx 
sa qʹa tanal yaqʹaboz. Darvazoğo qʹorişbseynakʹ həzirbaka.

Zu əyitpʹi çarezkʹi. Nino, kʹravati loxol arśi bez loxole běğsay. 
Zu xançala ěxtʹi iz ğayinluğa bězği.

– Kʹə bake, Əli xan?
– Düşmən şəhəri qʹalin darvazoğoy tume pʹapʹene.
Zu bez paltara lapi nökərxo kʹalespi. Şorox, zorba, alloy, bədənlə 

amdarxoney. Zu şotʹoğo silaxa payezbi, osa bez bavay otağaz baśi. 
Şo güzgün běš çurpeney, nökəren şotʹay çərkəz pʹencəkʹə təmizebsay.

– Vi çurkʹala ga maya, Əli xan?
– Śiśianişvilin darvazin tume.
– Lap şaatʹ. Zu İslam xeyriyə cəmiyətin zala bakoz. – Şotʹin 

qʹılınca iz bǐyex surukʹebi, biğirxo düzbi, pine. – Qʹoççağ baka, Əli 
xan. Düz hərəkətba. Düşmən şəhəre nu bağalane. Şotʹoğon darvazin 
běš pʹapʹaytʹun, şotʹoğoy yaqʹa pʹulemyotʹen botʹa. Əsədullan aizluğo 
eçale, Nikʹolayev küçinəxun düşmənə hücümbale. – Şotʹin tapançina 
iz cunu laxi saal pine: – Saadi muğarastʹa axırınci gəmi İrana tağale, 
Nino mütlək taśine buqʹon tʹe gəminen. Şotʹaynakʹ ki, urusxon 
taşaytʹun, bütüm çupuxxoy namusa ləkələyinşaltʹun.

Zu qaybaki bez otağaz hari. Ninoyen tʹelefonene əyitey.
– Təə, ay nana, zu memiya mandoz. Təə, təə, hikʹkʹal qʹǐbala şey 

teno. Diristbaka, ay bava, fikir maba, ukala şey bole. Hoo, diristbaka. Və̌x 
xoyinšezbsa, za dinc bartanan. Zaxun kul haqʹanan! Təə, tez eğal! Pʹurum 
nexzu, tez çuresa eysun, tez eğal! – şotʹin haraypi tʹelefona bonesi.

– Hun duzenbsa, Nino, – zu pizu. – Şotʹaynakʹ ki, hun vi bavay 
kʹoya baksun qʹǐne. Saadi muğarastʹa İrana axırınci gəmi tağale. 
Girgireki.

Şotʹay ç̌o čʹočʹane baki.
– Hun za şəpʹensa, Əli xan?
Zu hələ Ninoya metər atezkʹey.
– Tʹegerana hun əmin-amanluğa yəşəyinşalnu. Yan taşestʹayyan, 

şotʹoğon bütüm çupuxxo biyaburbaltʹun.
Şotʹin ç̌oyel loxol běği əcuxlu pine:
– Şukʹkʹalen za biyaburbes batenekon! Arxayin baka, Əli xan.
– İrana taki, Nino. Hələki cʹəyi tene.
– Bəsse ke barada əyitpsun, Əli, – şotʹin əcuxlu pine. – Zu 

yaman qʹǐspsa. Qʹǐspsa düşmənxoxun, qʹǐspsa běš bakala davinaxun, 
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qʹǐspsa bütüm me bakaltʹoğoxun. Ama zu miya çurezne. Zu avazu ki, 
va köməybes tez bakal, ama vi tʹǒǒx baksunez çuresa. Zu memiya 
mandalazu, çarekʹi.

Zu bez mǔqə̌xun şotʹay pulmoğo muçespi. Ninoyen zaxun 
höcətəlbayin, gele şaatʹ çuuxey.

Zu kʹoyaxun cʹeğatʹan, hələ təzə işiğe bistʹay. Küçəmoğo 
gərgürçiluğey, toz göynule laysay.

Bez nökərxo həzir çurpetʹuniy qʹalin bel. Otuz tanen, İlyasen 
bəyen yaqʹabitʹon, Duma meydane qʹarooltʹun zapʹey. Şotʹoğoy 
mə̌yin, biğla ç̌oyurxo gele əcuxluney. Sorox şipʹ düsməni yaqʹatʹun 
běğsay. Hər tərəf şipʹey. Ştʹabaxun xavar eçala amdarxo qʹalin belxun 
tʹağay-mağay taśi, eçeri xavarxo nextʹuniy. Mayanesa, yaxun gele 
ə̌xil bakala dine xadimxon saal ağsaqʹqʹalxon barişakseynakʹ çalıştʹun 
baksay.

Běğ cʹereney. Zu fırıpi bez kʹojin loxolez běği, kʹojin bel arśi 
Ninoyaz akʹi. Şotʹin iz ç̌oya taradi běğe loxole běğsay.

Ğenaxun Ninoyen yaynakʹ šume eçeri, qaybaki tağamunal şipʹ 
çurepi, sa xoji kʹinə, qʹǐbsun tʹağay-mağaye běğsay.

Ğenaxun saadi sarastʹa minaretʹaxun Seid Mustʹafay şəse cʹeri, 
musulmanxo namazane kʹaley. Azana mə̌ğpʹi çarkʹi, Seid, iz düfəngə 
xorkʹa beş tʹǒǒxe hari. İz bǐyex Kʹoran surukʹey.

Zu qʹalin tʹe tərəf bakala Dumin meydanaz běği. Şipʹluğ, göynul 
lağala toz saal sa hema qʹǐbsun tağala amdarxoz akʹi. Sa çuux çadrin 
boş, ǰamstʹun, meydane əçikʹala əyloğoy bačʹanexune tʹistʹay.

Sa...Pʹə̌...Xib...
Bələdiyin binin loxol bakala saadi səs hər tərəf yəymişebaki.
Axırınci səsen darvazoox qʹerəz dünyanene qayeśi, beşi şəhəri 

bağala gala çurpʹi.
Samci dǒpě səsure cʹeri...

22 Bul

Tʹe üşe xaş akʹtenesay. Misʹikʹ qʹayığ xene ç̌oyel ǰıkʹesun 
çurpeney. Elaxoy xe ğayıği boş çəçənney. Bayinqʹuna mə̌yin 

pʹarus kala qʹuşe qʹənədəne oşqʹarstʹay.
Zu kürkə bə̌cʹüreśi şəyin qʹayiği boş baskʹezuy. Qʹayiğa taşaltʹin, 

kala sufatla amdaren, mučʹuliğoy loxole běğsay. Zu bez bula alazbi, 
bez kiin tʹukʹezdi za iša baskʹi kürkə bə̌cʹüreśi amdara.
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– Seid Mustʹafa, – zu xavarez haqʹi. Hun miyanu?
Seiden iz ç̌oya zaç taranedi.
– Şipʹ baskʹa, Əli xan, zu miyazu, – şotʹin pine.
Şotʹay piyexun neğe barstʹay. Zu bürdən hayzeri aresśi.
– Məhəmməd Heydər pʹurene, – zu pizu. – Zu şotʹay meyidəz 

akʹe Nikʹolayev küçinə. Şotʹoğon Məhəmməd Heydəri bǒxmǒğo saal 
ǔmǔxxo botʹetʹuniy.

Seid za išanebaki.
– Urusxo Baili tərəfəxun baśi Bulvara haqʹetʹun. Hun Dumin 

meydana bağaltʹoğo bütümə kʹasʹenney.
– Hoo, – bez bula ǰıkʹespi, – oşa Əsədulla hari əmirebi běš 

tayseynakʹ. Yan běš tağatʹan beşi silax buteney, xiştʹikʹen qʹa 
xançalxonyan taśi. Hun tʹe vədə pʹuritʹoğoynakʹ afırın kʹaley.

– Pʹoy hun? Hun şotʹoğo tərs-yön kʹasʹenney. Hun avanu, şuva 
çurpey Aşumi kʹojin bačʹane? Naxararyanxo. Bütüm ailinen. Şorox 
bütüm pʹuretʹun.

– Şorox bütüm pʹuretʹun, – zu təzədən pizu. – Aşumi kʹojin bel 
zu muğ dənə pʹulemyotʹez laxey. Yan hər tərəfə bütümə ayanksay...

Seid Mustʹafan iz kʹodoğo šarepi. Şotʹay ç̌o mə̌yin bakeney, 
kömüren lə̌ə̌meśi kʹinə. Şotʹin təspʹəye əçistʹay, təspʹəyi čʹočʹa ǰeyurxo 
pʹiyəne oşqʹarstʹay Seidi mə̌xine.

– Tʹetʹiya dirist ği pʹulemyotʹi dǒpe səsey. Şinesa xavarebi ki, 
hun pʹurenu. Ninoyenal kotʹo inebaki, ama větenebay, ǒne tenepi. 
Pʹodvala tene cʹapʹpʹaki. İz otağa taśi, şipʹ tʹiya areśi. Pʹulemyotʹxon 
hələ dǒpestʹay. Oşa Ninoyen bürdən pʹə̌ kiin iz ç̌oya butʹkʹi, harayepi: 
“Bəsse, zu ene tez çuresa, tez çuresa!” Ama pʹulemyotʹxo şipʹ tene 
çurey. Haketər saadi muğaral śirikʹ davamebi. Oşa pʹatʹronxo çarekʹi. 
Urusxon kotʹo tetʹun avay. Şotʹoğon fikirtʹunbsay ki, yan içoğoynak 
tələyan həzirbsa... Musa Nağiyal pʹurene...Lalayen şotʹo qʹə̌qʹə̌pine 
bespe...

Zu şipʹ çurpezuy. Qʹayiğa taşaltʹin hələ mučʹuliğone tamaşabsay. 
Zeyif muşen şotʹay armušumin urbaşkʹina fə̌lfə̌lestʹay.

– Zu ibakezu ki, – Seiden pine, – hun Śiśianişvilin darvazin 
tume baki kiin davabsuna gərbakenu. Zu kotʹo akʹi tezu, şotʹaynakʹ ki, 
şəhəri qʹalin tʹe soğo belez bake.

– Hoo, zu kiin davabsuna bakezu. Xançala sa kökə tʹə̌qʹězdi. Şo 
dirist pʹiye boşey. Nextʹun, bez xalay xuyər Ayşə bespʹetʹun.

Dəniz gele şipʹey. Qʹayiğaxun qʹıre ade eysay. Şotʹay sʹi tenoy, tʹe 
qʹayiğı, hetər ki, Kʹızılkʹum beyvani böriğoy.
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– Meyidxo, meçitʹə taşeri sun-sunay loxol giryanbi, – Seiden 
pʹurum bureqi exlətə. – Oşa yan xançalxo ěxtʹi tayanśi davabsa. 
Bütüm tʹiya bakalorox pʹurtʹun. Za Buxačuğon enefi. İlyas bəyəl 
diristʹ mandene. Şo aize cʹapʹpʹakene. Hun avanu ki, efi kʹoja təmiz 
talayinşetʹun. Hikʹkʹal tene mande: nə mebel, nə qav-qʹacağ – bütümə 
taşeretʹun. Tək qʹari bariyoxe mande.

Bütüm bez bədən qʹačʹeney. Bez pulmoğo qʹıcʹespi, pʹurumal 
neft cʹeğala bibi-heybətəz akʹi, arabin loxol girbi meyitxo. Nino 
sa bağlama iz kiyel. Oşa sa qʹayiğe hari. Mayakʹi işiğoy Nargena. 
Bayinqʹunen şəhər tene akʹesay. Saycə neftʹe vışkʹoxe akʹesay...

İsə zu kʹürken bə̌cʹüreśi qʹayıği boş baskʹezu, bez döşə sa pis 
qʹačʹen incinmişebsa. Bez bula alabi Ninoi goğan baki, irəng tʹitʹeri 
ç̌oyelez běği.

Qʹayığa cʹidaltʹay tʹǒǒx bez bavane arśey. Şotʹoğon kʹənesa 
exləttʹunbsay, zu içoğoy exlətə izbaksay.

– Hun nexnu ki, Çardjouna amdarxoy piin irəngə içoğoy çureğala 
kʹinə badalbes baneksa?

– Ko düze, xan. Saycə dünyəne sa galane amdarxon kotʹo 
besbaksa – Çardjouna. Tʹetʹiya ǐvel xavareçale bake...

Zu Ninoi kula biqʹi hisezbi ki, şotʹay kulmoğon tʹutʹunne.
– Sa fikirba, – zu pizu, – bavan exlətebsa Çardjoni gözəlluğaxun! 

Dünyəni dərdurxo portpseynakʹ, amdar gərəy metər bakane.
– Zu ketər bateskon. Avanu, küçəmoğo bakala tozal pʹiyaxun 

čʹočʹane bakey.
Ninoyen iz ç̌oya biqʹi şipʹ ǒnenepi. İz ə̌mnabulurxon tʹutʹunney. 

Zu iz tʹǒǒx aresśi, bürdən qʹalin tʹǒǒx bakala meydan, Nikʹolayev 
küçinə biti Məhəmməd Heydəri meyid, bez bespʹi kʹöke amdari pʹiyen 
pʹencək bezi eyexe bafti.

Diristʹoğontʹun həmişə köruğa akʹsa.
– Hun nexnu ki, Çələkən adina gele dizikxono? – ə̌xiləxun bavay 

səse cʹeri.
– Hoo, xan, gele kakala zəhərlu dizikxo. Ama memaçağ 

şukʹkʹalen ke dizikxo akʹi tene. Sa ǐvel amdaren, merva yəşəyinşala, 
exlətebsay ki...

Zu ene me exlətə ǔmǔxlaxes tez baki.
– Ay bava, Asiya məhve baki, – içoğoy tʹǒǒx hari pizu, – beşi 

dostʹurxo davabala gala pʹuretʹun, yan kʹojsuzyan mande. Buxačuğoy 
əcux beş loxole bare, hun isə memiya çələkəni dizikxoxunen əyite.

Bavay ç̌o badal tenebaki. Şo qʹayıği sa tʹǒğə tʹayağbaki bez 
loxole běği.
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– Asiya məhv tene bake, – şotʹin boxoy vaxt şipʹ çurpi, oşane pi. 
Şotʹay zaxmanxone badal bake, içal həmişəluğe badal bake. Həysə 
Bəkü Avropʹane, koval hatʹetər tene bake. Bəkünə sa dənə Asiyalu 
tene mande.

– Ama zu xib ği Asina pʹulemyotʹen, xançalen qʹorişezbe.
– Hun – qʹəramannu, Əli xan. Ama, qʹoççağluğ kʹə upsuna? 

Avropʹalual qʹoççağe. Hun saal vaxun sagala davabiyorox ene asiyalu 
tetʹun. Zastʹa Avropʹina nifrət butene. Zaynakʹ fərg teno. Vastʹa isə 
Avropʹin sa kʹotʹor bune. Hun urusi gimnazinan kʹalpe, latʹın avanu, 
vi çuuxal avropʹalune. Kotʹoxun bitovtʹuxun oşa, hun va hələ asiyalun 
hesabbsa? Hun davina talşeriynuy, Bəkünə huncə avropʹin yəşəyinşə 
eçalnuy. Fərg hikʹə, – şin beş ölkinə maşini yaqʹurxo düzbale, 
fabrikʹox biqʹale – yan nəəl urusxon? Qʹerəz cürə bakesal tene bakon. 
Vi düşmənə iz pʹiye boş bespsun, ko əsil asiyalu baksun tene.

– Əsil asiyalu baksun pʹoy hikʹə?
– Əli xan, vi qʹǐyo – avropʹalune. Şotʹaynakʹal kotʹo xavaren 

haqʹsa. Kotʹoğo bütümə va qʹandrişbsuna laftenestʹa, hun bütümə vi 
piin akʹayinen věbakon. Həysə hun va pisen hisbsa. Vi taşestʹunen va 
qʹačʹestʹa, hunal vi qʹačʹurxo akʹesenstʹa.

Bava şipʹ çurpi iz pulmoğo qʹiçepi. İrana, Bəkünə bakala 
qʹojoğollarikʹ, şotʹin me bakala dünyənexun başqʹa iz ükʹel qʹerəz 
dünyəne yaratmişe, maya ki, şukʹkʹal nu bayes bakala sa dünyə. Tʹetər 
dünyane yəşəyinşala amdaren, iz dostʹunxo oç̌alaxpʹi, oşal şipʹcə adi 
sa amdaraxun exlətpʹes banekon Çardjoni gözəlluğaxun. Zu ketər 
dünyə baksuna avazuy, ama tʹiya tayseynak hələ yaqʹ tez bə̌ğə̌be. Za 
me dünyəni zincirxon ostʹaar ğaç̌pʹene.

Meyin oşa zu asiyalu tezu. Şukʹkʹalen kotʹo bez ç̌oyel tene 
duğsay, ama zaynakʹ tetəre eysay ki, kotʹo şukʹkʹalen aval teney. Zu 
qʹəribzuy, zaynakʹ mandene saycə fikirbsun ki, bez kʹoya bakaz, Asina 
yəşəyinşaz.

Zu pʹarusi tʹǒǒx çurpi dənizəz běğsay. Məhəmməd Heydər 
pʹurene, Ayşə bespʹetʹun, beşi kʹoj çareśene, isəl me misʹikʹ qʹayıği boş 
İranaz taysa, tʹe şipʹ ölkinə.

Nino hari bez tʹǒǒx çurepi.
– Yan İrana kʹəbalyan? – şotʹin pi, iz bula kʹosʹebi.
– Mandakʹluğ haqʹalyan, Nino.
– He şaatʹ. – Zu yaman basksunez çuresa, Əli xan, sa xaş 

baseskʹoy, bərkə sa usen. Baxçina göyin baki xodurxoy oqʹa basksunez 
çuresa. Dǒpě səs maqʹan baki.
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– Hun haketər ölkinən taysa. İran hazar usene nepʹaxe, tʹiya 
dǒptʹunstʹa tək-tək vədine.

Yan taxtʹe loxol aryanşi, Nino hatʹe saad nepʹaxeśi. Zu Seidi 
loxolez běğsay, şotʹay kiyel bakala pʹiye loxol. Şotʹin afırınney. Seiden 
tʹe sirlu dünyəni yaqʹa avaney, mayaki burqesa me dünyəni yəşəyinşi 
axır.

Tʹetʹiya běğ cʹeğala gala, İrane.
Oşa qʹayıği boş arśi, yan qaribi çəliyan uksay, İrani nəfəsə 

hisyanbsay. Qʹayığa taşaltʹin bavaxun exlətebsay, bez loxolal tʹetəre 
běğsay ki...

Bipʹimci ği çarkʹatʹan göynuxun nešum asoya oşqʹardala sa gisʹe 
akʹeśi. Ama ko asoy teney. Ko İraney beşi běš. Tʹe gisʹ taysun kalane 
baksay, kʹojurxo bureqi akʹesa.

Yan Enzelina pʹayanpʹi, beş qʹayığ pʹapʹi çurepi. Beş tʹǒǒx sa 
işqʹare hari boxoy mundirla, iz belal buxarin papaqʹ, papaqʹi emblemi 
loxol aslani şikiloy, qoşin turmoğoy loxol çurpi saal batʹkʹala běğe.

Tʹe işqʹari bačʹanexun pʹə̌ pʹolise hari cʹıntʹır mundirla.
– Hörmətlu qʹonağxo, və̌n usumnan hari, efi sənədxo bune? – tʹe 

amdaren xavare haqʹi.
– Yan – Şirvanşirxoyan, – bavan coğabe tadi.
– Əsəd-əs-Səltənə Şirvanşir, İmpʹerin Aslan, iz běš həmişə şaxe 

sarayi ç̌omxo qayeğalo. efi qʹoom tene?
– Hoo, şo bezi viçine.
Yan qʹayığaxun cʹeri tʹe amdari bačʹanexun tayanśi.
– Əsəd-əs-Səltənən efi yaqʹane běğsa. Şotʹin yaqʹabi maşin 

aslanaxun zorbane, maralaxun bəyicʹe, qʹartalaxun gözəle, qʹalanaxun 
möhkʹəme.

Yan samal taśitʹuxun oşa sa bisi “Fordyan” akʹi, yamaluqʹla 
təkərxon. Unkʹo me maşin həysə śareğale. Yan maşina arśatʹan, 
“Ford” ǰıkʹeśi. Cʹidalo tʹetəre arśey, unkʹo okʹeana gəmine cʹistʹay. Qǐ 
saad oşa şotʹin sa təəren maşina xodane badi, tʹegerani yaqʹen yan 
tayanśi Reştʹa.
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23 Bul

Enzelinaxun, Reştʹaxun, yaqʹaxun, yaqʹe tʹǒǒx bakala 
aizmoğoxun beyvani adene duğsay. Arane Abi-Yezid, 

Şeytan-suyu – xe çureğala beyvanxo. İrani beyvani akʹesun. Reştʹa 
tağala yaqʹ qʹaribaki, xesuz mandi tʹǒp-tʹǒpi oqe tʹǒǒxune cʹovaksay. 
Həmişə İrani oqurxo qʹarinebaksa, arane xe bakala misʹikʹ oqurxo 
akʹes baneksay. Kala qʹayoğoy xojiyox me qʹaribaki oç̌alxoy loxol 
binestʹay.

Ə̌xiləxun kərvani zənge səse eysay. Buşurxo yavaş-yavaş 
latʹunsay buruğoy bel. Běš çombağ iz kiyel buşurxo cʹidal tanesay. 
İz bačʹanexun – mə̌yin paltaren amdarxone taysay. Akʹesay ki, 
heyvanxoynakʹ buruğo laysun çətiney, şorox satəhərentʹun laysay. 
Buşurxoy bǒrinexun bǐyi xel surukʹey. Şotʹoğoy boş kʹəbuy? İsfagani 
parçooxey? Gilani xaney?

Maşin yavaş baki çurepi. Buşurxo yavaş-yavaş beşi tʹǒǒxun 
cʹovaneki, tʹe vədə yan ayankʹi: xele boş – meyidxo. Sabaç̌ nəəl pʹə̌baç̌ 
mə̌yin parçinen bəcʹür meyidxo. Beyvanxoxun, buruxmoğoxun, 
qavunluğoxun buşurxo xella cʹovatʹunksay. Şotʹoğoy yaqʹ boxoyey. 
Türke zaxmana şotʹoğo yoxlayiştʹunbsay, oşa kərvan tanesay Kərbalai 
şəhəre. Tʹiya imam Hüseyni gərəmzoğoy tʹǒǒx şotʹoğo oç̌alaxpʹaltʹun.

– Yaynakʹ imami gərəmzoğoy tʹǒǒx afırıpanan! – yan harayyanpi, 
oşa kulmoğo beş ç̌oyel laxi, kʹosʹyanbaki.

– Yaxal afırı lazıme, – buşurxo cʹidaltʹin pine.
Kərvan yavaş-yavaş piin běštʹan aneç̌i...
Reştʹay küçəmux. Daxtʹaki, očʹinen biqʹeśi misʹikʹ kʹojurxon 

göye sa tərəfə bitʹunqsa. Şəhəre hazarusenxoy nəfəsə hisyanbsay. Sa 
kərəm běğsunen misʹikʹ kʹojurxo, misʹikʹ küçəmoğo akʹes tene baksay. 
Memiya hər şey sa irəngeney. Şəhəre hər şey misʹikʹey, arane tʹiya-
miya meçitʹi alloy göyin minaretxone akʹesay.

İşqʹarxon içoğoy bula kəçəlbi, kʹankʹoroy, bağdayina oşqʹardala 
papağxotʹun laxsay. Şotʹoğoy sufatal maskʹa kʹinəney.

Hər şey toze, cʹeme boşey. Ama şo upsun teney ki, iranluyox 
toz, cʹem çureğalxoney, şotʹoğon hər şeya hetər bune, tʹetər efsuntʹun 
çuresay. Hər iranlunen avaney ki, bütüm axırda tozane tarane.

Yan sa misʹikʹ çəyxanina arśeyaniy. Bonaxun xaş-xaşi ade eysay. 
Tʹiya arśitʹoğon Ninoi loxol tərs-tərs bětʹunxsay.
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Çəyxanin sa dönbine zığzığ paltaren, ğə̌ğə̌l popen sa dərviş 
çurpeney. Şotʹay ǰomo ə̌mey, geresʹe barstʹay. Şotʹin, sa cam iz kiyel, 
paye girbsay. Şotʹin camaati ç̌oyel soğo-soğo běneğsay, ama unkʹo 
şukʹkʹal tene akʹsay, hetʹayesa yaqʹane běğsay, tʹe yaqʹ běğaltʹin içu 
nišan tadaley. Bürdən şo iz ganuxun cupi harayepi:

– Běğanan, běğanan, běğ batʹkalaçxun běğe cʹeysa!
Şəhəri kalatʹin yaqʹabi elçi ç̌omoy qʹate akʹeśi.
– Əlahəzrəten əmirebe ki, memiya me çupʹlağ çuğo qʹorişbseynakʹ 

amdar laxalayan, – şotʹin beş tʹǒǒx hari pine.
Exlət çadrasuz arśi Ninoyaxune taysay. Me exlətəxun bez çuğon 

hikʹkʹal tene qʹamişaki, şotʹin farse muz tene avay.
Tʹe üşe şəhəri kalatʹay kʹoyayan mandi, savaxtʹan yax qʹorişalxon 

ěkurxo yəhərə laxi yax Tʹegeranal śirikʹ cʹovakestʹundi, şotʹoğon saycə 
Ninoya təə, yaxal İrana bakala amdar fǐqʹkʹalxoxun qʹoriştʹunbi.

Maşin yavaş-yavaş tanesay. Səksən, yetmiş, altmiş kʹilometre 
mande beş gala pʹapseynakʹ. Tʹegeran şəhəri darvazoğoy bulurxo 
akʹesay. Şəhərə išabaksunen darvazin loxol bakala ərəbi müdrik 
śamurxo akʹesay. Tʹe şamurxon şeytani mə̌yin pulmux kʹinə bětʹunxsay.

Şəhəri darvazoğoy tume, toze boş içoğoy bədənxo yara bakala 
pay girbalxo saal dərvişxo arśetʹuniy. Şotʹoğon içoğoy goğan kulmoğo 
yaç boxodi, şəhəri gözəlluğaxun saal şaxaxun şeirxotʹunney, içoğoy 
səs kʹəmluney. Hevədənesa me şəhərəxun gele şeytʹun yaqʹběğěy, ama 
hikʹkʹala tetʹun nailbaki.

Qʹaç küçəmoğoxun yan cʹeryan Top-meydana, meydana cʹovaki, 
tayanśi şaxe sarayin almaz darvazoğoy tʹǒǒxun cʹeryan sa kala yaqʹa, 
Tʹegerani tʹǒǒx bakala Şamiran qəsəbina.

Şamiran saraya pʹayanpʹi, darvazoox qayeśi. Baxçinaxun 
vardurxoy ade cʹeysay. Baxçinaxun cʹovaki fantʹani tʹǒǒxun taśi 
bayanśi saraya. Bayinqʹun otağa, aynox pərdinen butʹ, tʹetər miney ki, 
unkʹo çax xenan baśey. Yan Ninoyaxun cügi döşəyi loxol biti ostʹaar 
nepʹaxyanśi.

Yan nepʹaxyanśi, muğuryanbaki, kʹuzyanpi, oşa sal nepʹaxyanśi. 
Tʹetər şipʹluğoy me otağa, aynox pərdoğon butʹ, yax mandi 
dünyənəxun cʹöybi, matʹuxun ki, beşi sa əş tenoy! Oqʹoloy divan, 
pʹol, berurxon saal mitəpkʹənxon buyey. Hələ nepʹe boş yan bülbüli 
mə̌ğə̌yan ibaksay, beş ükʹ arxainey. Yan bütüm qʹǐyəxun, düşmənen 
haqʹi Bəkünəxun ə̌xil, me kala şipʹ kʹoya baskʹeyan. Unkʹo, vaxt 
çurpeney. Ninoyen arane bə̌ğə̌loy nəfəs haqʹi za iša baseksay. Zu şotʹo 
qʹujbi pʹurum nepʹaxessay, mučʹa, finağoy bala irani garemi berurxoy 
aden. Zu yaman tənbəlləyinşezbaki. Zu saadxon baskes basksay, bez 
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bǒxmǒğ xamesay, ama zu şotʹo xampes tez baksay. Oşa bǒxmǒğ 
xamesun çurepi, pʹurum mučʹa nepʹaxezśi.

Nino bürdən muğurbaki, iz bula alabi pine:
– Əli xan, zu yaman busazu.
Yan baxçinayan cʹeri. Şotʹay bǐyex fantʹanoy, iz hərəmine vardna 

xodurxo. Kʹipʹarisxo göynul pʹanepsay. Pʹavlixon içoğoy oǰulxo qaypi, 
batʹkʹala běğě loxoltʹun běğsay. Ə̌xiləxun Damavendi iǰla buruxmuxe 
akʹesay.

Zu çəpiz duği. Boç̌u ç̌o evnux tʹistʹun bez tʹǒǒxe hari. Şotʹay 
bačʹanexun qʹoya çuux, xalça saal berurxo iz kiyel hare. Kʹiparisa 
xojina pastʹundi xalçina, evnuxen ləən qʹa xene tadi. Oşa beşi běš şaatʹ 
ukunxone hari.

– Kiin uksun şaatʹe, pʹulemyotʹi səsə ibaksaxun, – Ninoyen pi iz 
tərs kula boxonedi mučʹa adeğala xupʹe tʹalikʹəç.

Zu azkʹi, beş loxol běğala nökəren iz ǰomo cʹurpi, ç̌oya taranedi. 
Ninoya qʹandrişezbi ki, İrana xupa yön kiin xib kʹəşinentʹun extʹi uksa. 
Beşi Bəkünəxun tʹitʹeritʹuxun oşa Ninoyen samci kərə axšumepi, tʹe 
vədə zu qʹamişezbaki ki, yəynakʹ ene qʹǐ butene. Heqʹədər şaatʹe İrani 
Şamiran saraya yəşəyinşbsun, çalxeśi şairxoy saal müdrikxoy ölkinə!

– Vi əmi Əsəd-əs-Saltana maya? – Ninoyen bürdən xavare haqʹi. 
– Maya şotʹay bütüm garem?

– Əmi, yəgin, şəhəre bakala sarayane. İz xib çuuxal içuxune. Me 
baxça, kʹoj – ko bütüm gareme.

Ninoyen axšumepi.
– Akʹesa, hun za gareman eçere? Zu gərəy qʹamişakizuy, 

haketərəl bitov çarkʹaley.
Beş tʹǒǒx sa qʹoja, goğan işqʹare hari xavare haqʹi, yan iz mə̌ğə 

ǔmǔxlaxsun teyan çuresa. Yan şotʹo piyan ki, teyan çuresa. Nökərxon 
běštʹan mandi ukunxo girtʹunbi, xalçinal girbi tatʹunşeri.

– Me amdarxo şuva, Əli xan?
– Qʹulluğçiyox, nökərxo...
– Memiya heqʹədər nökərxono?
Zu evnuxa kʹalpi kotʹo xavarez haqʹi.
Evnuxen samal fikirbi, iz cicirxo galgaldi, hesabbi, oşa pine ki, 

saqʹo muğ tano.
– Hema çupuxa yəşəyinşbsa memiya?
– Xanen heqʹədər çureğayin. Düze, həysə memiya sa çuuxo, vi 

tʹǒǒx arśiyo. Ama memiya ga gelene. Əsəd-əs-Saltana iz çupuxxoxun 
şəhərene. Mo vi gareme.

Şo bez tʹǒǒx arśi davamebi:
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– Bez sʹi Yəxyə Kʹulune. Zu vi namusa qʹorişooz, xan. Śam, 
kʹal, hesab avazu. Zu me kʹojin bütüm əşurxo, çupuxxoy məsəloğo 
běğalozu. Hun za extʹibərbes bankon. Zu azaksa – ke çuğon yöni 
tərbiyə tene haqʹe. Zu kotʹo yavaş-yavaş içu taştʹuna zomboz. Və̌n 
za upanan, mani ği banekon zu śamkʹaz, eyexun ma cʹevkʹaz. Zu 
avabakiz buqʹon şotʹay xəsiyətə. Zu şotʹo osʹkʹaldi iz ə̌mnaoqʹa bakala 
popa xamkʹoz. Bəzi ölköğo çuğoy tərbiyinə hetʹaynakʹ fikir tetʹun 
tastʹa. Əycə kotʹay muxurxo xna laxi, iz ǰomo běğoz baskʹaltʹuxun běš.

– Ay Buxačux, ko hetʹaynakʹa?
– Çuğoy uluxxo xarabbakatʹan iz ǰomoxun pis adesa. Zu şotʹay 

uluxxo běğoz, iz nəfəsə adbiqʹoz.
– Kotʹin kʹə tʹırıne? – Ninoyen xavare haqʹi.
– Kotʹin içu uluğoy doxtʹur kʹinə akʹestʹune çuresa, – zu pizu, 

– hisizbi ki, zu axmaqʹ vəziyətəz baftʹe. – Yəxyə Kʹulu, – zu evnuxa 
pizu, – vi exlətəxun akʹesa ki, mədəniyətə hun şaatʹen ava. Ama bez 
çuux bǐhine, şotʹay vəziyətə fikirtada. Ekʹi, kotʹay tərbiyinə əyel 
bakitʹuxun oşa ben.

Zu kotʹo ukʹatʹan hisesbsay ki, bez ç̌o čʹočʹane baksa. Nino 
həgigiyal bǐhiney, ama zu əfçiz əyitey.

– Ko düzəxenne, xan, – evnuxen pine. – Bǐhi çupuxxoxun 
hikʹə ukʹayin cʹeneğon. Hoo, hələ ki, bez eyexun tene cʹere, efi ğar 
bakseynakʹ sa əlacoo. – me əyitmoğo pi şotʹin Ninoyi goğan bədənə 
tamaşanebi. – Zaynakʹ tʹetəre eysa ki, sa pʹə̌ xaşal yaqʹběğes banekon.

Seyvane kʹənesa gərgurçiluğoy. Zu azaksay ki, nökərxon saal 
evnuxxon kiin-biin əyittʹunney. Yəxyə Kʹulu taśi avabaki hari pine:

– Xan, hörmətlu alim Hafis Seid Mustʹafa Məşədi va aksane 
hare. Zu va narahat tez boniy. Ama Seid – alim amdare, xavareçali 
nəsiləxun. Şotʹin va kʹojin işqʹarxo bakala tərəfe yaqʹběğsa.

Seidi sʹiya ibaki, Ninoyen iz bula alanebi.
– Seid Mustʹafa? – Ninoyen xavare haqʹi. – hareqʹan miya, sagala 

çəy ǔğen.
Şirvanşirxoy namusa çarkʹestʹiyo, evnuxi urusi muza nu 

avabaksune baki. Şukʹkʹali fikirə tene eğoy ki, xane çuğon garema 
qʹerəz işqʹare qʹabulbon.

– Nino, – otʹpsun zu pizu, – əş miyane ki, Seid miya eyes tene 
bakal. Miya axri gareme.

– Həgigi? Hetər gəribə ədəte. Ekʹi tʹe vədə yan tağen, şotʹo 
saraya qʹabulben.

– Qʹǐzbsa, Nino, ki... Va hetər ukʹaz... Avabaka, İrana hər şey 
qʹerəz cürəne. Seid – işqʹare.
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Ninoyi pulmux iz kəllinene laśi.
Hun upsunen çuresa ki, bezi Seida akʹala extʹiyər teno? Tʹe Seidə 

ki, şin za Dağıstʹanane eçerey?
– Qʹǐzbsa ki, hoo, Nino, hələki ketər bakale...
– De, şaatʹ, – şotʹin çax-çax pine. – İsə taki memiin.
Dirxor baki, zu tasśi Seida aksa, yax çəytʹun tadi, Seiden bureqi 

exlətpsa ki, urusxo Bəkünəxun şəpʹeğamun Maşxeda, iz əmin kʹoya 
yəşəyinşale. Ko şaatʹ fikir baksuna Seida pizu. Sa tərbiyəlu amdar 
kʹinə, Seiden Ninoi barada hikʹkʹal tene xavar haqʹi, sal iz sʹiyal tene 
duği.

Ama bürdən ç̌omxo qayeśi, Nino ç̌omoy qʹate çurpeney.
– Biyəsin xeyir, Seid.
Şo şipʹe akʹesay, ama iz səs qʹə̌qʹə̌yeśi kʹinəkʹey. Seid Mustʹafa 

male mandi cupʹiniy iz ganuxun. Şotʹay çopur ç̌o haqʹeśi.
– Saal çəy tenan çuresa, Seid? – axšumkʹa Ninoyen pine.
Seid hələ içul tene harey.
Seyvanexun turmoğoy səse cʹeysay. İsə Şirvanşirxoy namus 

həgigiyal həmişəluğ ləkələyinşebaki.
– Zu pʹulemyotʹxoxun tez qʹǐbe, – əcuxlu axšumen Ninoyen pine, 

hər əyitə cöy-cöy ukʹa, – ama vi evnuxaxun tʹevərəxun tez qʹǐbsa.
Tʹe şünə xib tanen sagala cʹovakesyandi. Seid gele-gele tərbiyəlu 

amdarey.
Yan basksa tağatʹan, evnux çəş-pʹəş halen bez tʹǒǒx hare.
– Ağa, bez cazina tada. Zu vi çuğoy bačʹanexun gərəy běğizuy. 

Ama şina fikirboy ki, ko keqʹədər tərbiyəsuze. Bütüm bez taxsıre, ağa.
Şotʹay boçu ç̌oyen iz taxsırane akʹestʹay

24 Bul

Yəşəyinş heqʹədər qʹəribə! Bibi-Eybətə dǒpe səsurxo 
ibakatʹan, fikiresbsay ki, zu ene mǔq tez bakal. Ama me sa 

xaşe boş varden adeğala Şamiran saraya za gele mǔqez hisbi. Təzə 
vətən bə̌ğəbi amdar kʹinəkʹzuy.

Arane şəhərez taysay, qʹoomxo, dostʹurxo aksa. Nökərxoxun 
sagala Tʹegerani bazare tarazney, tʹiya tamaşazbsay vardurxo, běğsay 
xalçoğo, şalurxo, armušumi parçoğo, cʹəkezney qʹızılaxun bakala 
qʹavurxo, damna bəzəy gele qʹavurxo, berurxo saal duxiğo. Korox 
bütüm Ninoyeynakʹey.
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Təngöx bez cunuxun cʹeri banesay alverçiğoy cunu, nökərxon 
bez haqʹi şeyurxo xortʹunney, zuval hələ tarazney.

Sa misʹikʹ dükəne Kʹorantʹun toystʹay, safyanen ç̌o zapʹeśi, xuri 
miniatʹyurxoval: suntʹay loxol kʹipʹaris xodin oqʹa arśi xuyəri şikil, iz 
tʹǒǒx pʹrinśe çurpe, pʹə̌mcitʹay loxol – şaxe ǒxə̌lbsun saal ǒxə̌lbalaxun 
tʹitʹala cüür. Pʹurum təngin səse cʹeysa.

Samal tʹağay oqʹoloy taxtʹe loxol pʹə̌ alverçi arśetʹuniy. Suntʹin 
iz cunuxun gümüşi təngə cʹevkʹi tʹe suntʹune tastʹay. Şotʹin tʹe tənginə 
dikʹkʹəten běği, uluği qʹate laxi, misʹik tərəzikʹen ayzapi oşa kala 
toraya lanexsay. Haketər, sabaç̌, hazar, bərkə visʹ hazar kərə, tʹe qʹədər 
ki, bütüm borc qaybakale. Mo alvere! Ǐvel əşe! Xavareçalal alverçine 
bake!

Bazare hər şey gərgürey, labirint kʹinə. Alverçiğoy tʹǒǒx, girkə 
peralayinşbsun gele qʹoja, iz ç̌o şerebaki sa işqʹare arśey. Boxoy 
nəzikʹ kʹəşəmoğon, şotʹin nešum, irəng taśi girkə peralayinşebsay, 
tʹeyin şirazi vardurxoy ade eysay, İrani bülbülxoy mə̌ğe cʹeysay, gözəl 
boxoy netla pulmuxe akʹesay.

Haray, səs, bütüm gərbaki sa səse bakey – bazari səs. Şinesa za 
iša, ostʹaar varde xena, varde cʹəyinəne tərifbsay.

Miya sa damna xalçaz akʹi, gele gözəl, śampi. Ninoyen ketər 
xalçoox gelene çuresa. Zu burezqi alverçinaxun exlətpsa, oşa nökərxo 
pizu:

– Taşanan bütümə Şamirana. Zu oşa eğoz.
Nökərxo camaati qʹati atʹunčʹi, zuval bazare bakala sa misʹikʹ 

çəyxaninaz taśi. Çəyxanin ç̌omxo tʹeqʹədər oqʹoloyey ki, kʹosʹpʹaki, 
camaaten buy sa otağa bazśi. Çəyxanin bıyex nešum saqʹqʹalla sa işqʹar 
arśeney, şotʹin iz pul qʹıcʹ Hafizi gəzəlxone mə̌ğey. Ǔmǔxlaxalxon 
ostʹaar mindəfə saksun ǔmǔxtʹunlaxsay, şotʹoğoy xoşel gelene eysay.

Mə̌ğpʹi çarkʹi, tʹe işqʹaren kʹazetʹa qaypi bureqi ostʹaar kʹalpsa:
– Amerikʹina tʹetər sa şeytʹun düzbe ki, şotʹay köməyen 

amdarxoy səsə dirist dünyənen ibakes bakale. Beşi kala şahinşax 
Sultan Əhməd Şax Bageşax, matʹay ki, kulmux Marsane pʹapʹsa, iz 
taxtʹal – dünyənexun alloye, iz saraya İnglis kʹrali səfirəne qʹabulbe. 
İspʹanina xib bulla, bipʹ turla əyele nanaxun bake. Camaaten kotʹo pis 
əlaməte hesabsa.

Arśitʹoğon haqʹeśi, içoğoy bulatʹun ǰıkʹpʹi.
Oşa nešum saqʹqʹalatʹin kʹazetʹa tʹǒǒx laxi, pʹurum mə̌ğepi. Me 

dəfə şotʹin qʹoççağ Rüstʹəmaxun saal şotʹay ğar Zöhrəbaxune mə̌ğpʹi.



132

Zu şotʹay mə̌ğə̌ tez ǔmǔxlaxsay. Zu pürirəngen, buğal bakala 
çəye loxol běği şotʹoz fikirbsay ki, hər şey tʹetər tene baksa, hetər 
bakalane.

Zu İrana saraya yəşəyinşezbsa, bezi yəşəyinşaxun irəzizu. Ninoal 
tʹe sarayane yəşəyinşbsa, ama şo hər şeyaxun nairəzine. Dağıstʹana 
şotʹin bütüm çətinluğxo portʹebsay. Miya, ama, me yəşəyinşəxun bariş 
tene baksay. Şotʹin curesay zaxun sagala Tʹegerana tarabsun, için 
avabaksun ki, pʹolisen ketər şeyurxo yoxlayinşebsay. Pʹolisi tələbxo 
ciddiney: çuux işqaraxun qʹonaği běš nu cʹeğalane, işqʹaraxun tarapsa 
nu cʹeğalane. Ninoyen za xoyinšebsay ki, içu Tʹegerana taradaz, iz 
köfel lafestʹay nu batʹan.

– Nino, – zu şotʹo qʹandrişessay, – zu va şəhərə akʹesezdon, ama 
qʹamişaka, va zaxun taşez tezbaksa.

Şotʹay mə̌yin, kakala pulmoğoy boş iz nairəziluğe akʹesay.
Ene zu şotʹo hetər qʹandrişaz ki, xane çuux küçinə çadrasuz 

tarapes tene bakon? Zu şotʹaynakʹ ən toyexlu çadraz haqʹe.
– Běğa, Nino, kʹə gözələ, – zu nexsuy, – he şaatʹ çuğoy ç̌oya 

tozaxun, běğaxun butʹeksa. Buxačuğoz elase, zucə kʹetər çadra lasxoy.
– Çuğon iz ç̌oya nu butʹkʹalane, Əli xan, – dirxon baki, axšumkʹa 

şotʹin coğabe tastʹay. – Zu za nifrətezbon, bez ç̌oya çadrinen butʹkʹayiz.
Tʹe vədə, zu şotʹo pʹolisi qʹərəra akʹesezdi. Ninoyen şotʹo 

zığzığbi śinepi. Zu şotʹay şəhəre tarapseynakʹ faytʹonez düzbestʹe, 
aynoxal pəndinen butʹ. Me faytʹonen yan buryanqi şəhəre cʹeysa. Sa 
kərə, Top-meydanaxun cʹovakatʹan, faytʹoni ayninaxun Ninoyen bez 
bavane akʹi, mütʹlək şotʹoxun görüşəksune çureśi. Gele çətinluğen 
şotʹo esfi, tezbarti cʹeysa. Bes arane kala davane galpi. İsə, şotʹay 
xətirə haqʹseynakʹ, bazari qıtʹu haqʹezu.

Kotʹoğoz fikirbsay memiya arśi, bez běš bakala çəye loxol 
běğsun.

Nino tarixmişebaksay, ama zu şotʹaynakʹ hikʹkʹal bes tezbaksay. 
Şotʹin çuresay Tʹegerana yəşəyinşala Avropʹaluğoy çupuxxoxun 
görüşəksun. Ama, kotʹo bes batenekoy – xane çuux kafirxoy 
çupuxxoxun çalxeśes tene bakon. Şotʹoğon burqaltʹun Ninoi garema 
yəşəyinşbsuna gorox eysa, koval şotʹaynakʹ pis bakale...

Sa pʹə̌ ği běš Nino bez xaloğoy kʹoyane taśey. Qaybaki eğatʹan 
gele pisey.

– Əli xan, – şotʹin harayeney, – şotʹoğon zaxun xavartʹun haqʹsay, 
hema kərə sa ğinastʹa hun za çuresunan akʹestʹa. İsqʹarxon nextʹun ki, 
hun vi bütüm vaxtʹa zaxunen cʹovakestʹa, saal şotʹoğon tetʹun fikirbes 
baksa ki, qʹerəzal əş biqʹes bayanko. Şotʹoğon cinxoxun qʹorişbseynakʹ 
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dərməntʹun tadi, məsləhəttʹunbi ki, pis pulaxun amulet tʹə̌qʹtʹaz. 
Nextʹuniy ki, kotʹin za düşmənxoxun çarkʹestʹale. Vi dəə Sultan 
xanumen pine ki, sa çuux bakala cəyil işqʹar gele tʹarixmişakalane. 
Bütümtʹin xavartʹun haqʹsay ki, zu hetərezbsa ki, hun cəyil ğarmux-
əçikʹalxoy tʹǒǒx ten taysa. Vi xalay xuyər Sultʹanen dim xavare 
haqʹsay, hun axmaqʹ azara biqʹeśenu? Şotʹoğon bitotʹin axırda pitʹun 
ki, zaynakʹ paxılluğtʹunbsa. Hun inbaksa kotʹo?

Zu bacarbamun şotʹo şipʹesbsay, ama iç dönbine qʹıcʹeśi arestʹay, 
orobaki sa əyel kʹinə, oşal xeylək vaxt içul eyes tene baksay.

Bez çəy çaxeśeney, ama zu hələ arśezuy çəyxanina, me 
amdarxo akʹestʹeynakʹ ki, bütüm ği garema tez baksa. Miya, çuğo 
gele ləçəqʹ işqʹarxoy loxol pistʹun běğsa. Ene bez qʹoomxonal bez 
loxol axšumsa... İşqʹaren çuğoynakʹ iz vaxtʹaxun mal paya cöybalane. 
Mandi vaxtʹa iz çureğala kʹinə cʹovakestʹalane. Ama zu – Ninoyeynakʹ 
tək təsəllizu, zu şotʹaynakʹ kʹazetzu, tʹeatrzu, kʹafezu, dostzu, kotʹoxun 
bitotʹuxun başqʹal, iz işqʹarzu. Şotʹaynakʹal, zu şotʹo tək efes tez baksa, 
zu şotʹaynakʹ dirist bazara haqʹes basksa. Ğe bez əminen bava görə 
kala qʹonaxluğbale, tʹetiya şaxe sa ğaral eğale, ama Nino gərəy kʹoya 
çurkʹane, içu tərbiyə tastʹun çureğala evnuxi tʹǒǒx.

Şamirana qaybaki eğatʹan Nino, xalçin loxol arşeney, fikirlu bez 
haqʹi şeyurxone tamaşabsay. Şotʹin hayzeri, şipʹ za muçepi. Nökər başi 
şerbetʹi tʹapʹakʹa lanexi. Zu azkʹi, nökəren hetərə běği Ninoi běš bari 
haqʹi şeyurxoy loxol. İşqʹaren çuğoy naza me boyda tene zapʹkʹon.

Tʹe vədə zu hisezbi ki, ene umud teno...
İrana yəşəyinş üşene burqesa. Üşe camaati fikirxo hasande, 

exlətəl suukʹe. Ğenaxun gele eğarixe baksa, camaati loxol toz, cʹeme 
baksa. Üşe İran tamam badale baksa. Mo unkʹoy qʹerəz dünyəne, 
metəro zu nə Bəkünə, nə Dağıstʹana, nə Gürcüstʹana atezkʹe. Me 
dünyənə zu heyranez bakey.

Düz saadi muğ, beş kʹojin tʹǒǒx əmin faytʹonxo çurepi. Soğo – 
zaynakʹ, tʹe soğo – bavaynakʹ. Ədəten ketər bakalaney. Hər faytʹoni 
běš xib nökəre çurpey, içoğoy kiyel fənər. Korox faytʹonaxun běš-
běš tʹitʹeri yaqʹa işiğ balatʹun. Cəyil vədinestʹa ke tʹitʹalxoy zizama 
botʹunstʹa, kotʹoğoy vəzifə – faytʹoni běš tʹitʹeri haraypsune:

“Yaqʹ tadanan!”...
Yaqʹaxun şukʹkʹal nuval cʹovakayin, tʹitʹalxon içoğoy əşlə 

şaatʹtʹunbsay. Yaqʹ qʹacʹ küçəmoğoxune cʹovaksay, masʹi bariğoy 
tumexun, şotʹoğoy bačʹane kʹazarmox nəəl misʹikʹ kʹojurxonoy, 
sarayxo nəəl idaroxoy. Alloy qʹaloğon İrani yəşəyinşə pulmoğoxun 
cʹapʹepsay.
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Beşi faytʹonxo kala tunce darvazoğoy tume çurepi. Darvazoox 
qayeśi, faytʹonxo baneśi bona. Tʹe vaxt, sa kərə miya təkez harey, tʹe 
vədə miya sa zığzığ paltaren qʹoja işqʹare çurpey. Ğe isə me darvazoğoy 
běš vardurxon bəzəyinşəkine, kala fənərxon məlinə işiğebsa, beşi běš 
muğ nökər cʹeri kʹosʹtʹunbaki.

Kala məələ pʹə̌ galane cöybakey oqʹoloy qʹalinen. Bonin tərəf 
garemey. Tʹiya fantʹanxonoy, tʹiya bülbüli mə̌ğürxone cʹeysay. Məəlin 
işqʹarxoy tərəf qʹızılin çəli bakala ovuzoy.

Yan faytʹonxoxun cʹeryan. Əminen ç̌omoy tume beşi běš cʹeri 
kʹosʹebaki, oşa yax kʹoyane taşeri. Yan sa kala, qʹızıli irəngen sütünlə 
otağayan baśi, bariyox bəzəylu daxtʹakʹen zapʹeśi.

Otağ qʹonağxon buyey. Bǐyex kala bǒxmǒğen, masʹi popen, 
boç̌u qʹaşla sa amdare arśey. Hako şaxzadəney. Yan bağala kʹinə 
bütüm tureltʹun hayzeri. Yan süftʹə şaxzadəxun pʹaroyanbi, oşa 
manditʹoğoxun. aryanśi cügi mitəpkʹənxoy loxol. Qʹonağxoval bütüm 
artʹunśi. Sa dəyiğə arśi sal hayyanzeri, sun-sunay běš kʹosʹbaki pʹurum 
aryanśi, şipʹ çuryanpi. Nökərxon göyün kəsoğoy boş pürirəngen 
çəytʹun eçeri, sa zənbil meyvə. Süftʹə şaxzadəne əyitə burqi.

– Zu gelez tarape, gele ölköğoz bake, – şotʹin pine. – Ama 
maškʹal irani şaftʹalukʹaxun, kʹačʹulinaxun tez kee.

Me əyitmoğo pi şotʹin sa dilim kʹačʹuli extʹi, elaxpi, yavaş-yavaş 
fikirbsun kəye.

– Gele düzəxnanne, – bez əminen pine. Zuval Avropʹina bakatʹan 
akʹezuy – heqʹədər xuriya şotʹoğoy meyvoox.

– Zu həmişə İrana mǔqez qaybaksa, – exlətə gərebaki avropʹina 
bakala irani şaxe səfir. – Dünyəne tʹetər şey teno ki, yan, iranluğon, 
paxılluğbes bakayan. Mandi dünyə barbarxon buye.

– Bərkə, bəzi indusxo... – fikirlu şaxzadən pine. – Gele usenxo běš 
zu İndina tarakʹatʹan, tʹiya gele şaatʹ amdarxoz irəst hari, şaatʹ tərbiyə 
haqʹi, içoğoy tərbiyinen yaxun qoş tetʹun manstʹay. Ama şotʹoğoy 
barbarluğ sal sa gala tene akʹeśi. Zu, İndiin sa aristʹokʹratʹaxun šumez 
kəyi, məəttʹəl manezdi, şotʹin salati xazale uksay!

Qʹonağxo bito haqʹeśi. Sa mollan iz bel kala emamela, yavaş 
səsen pine:

– İranluğo tʹe suntʹoğoxun cʹəkʹesun şone ki, yan gözəlluğa 
qʹiymət tades bayanksa.

– Və̌n düzəxnanne, – əminen irəziluğen pine. – Zu, məsələ, 
səsküylə fabrikʹaxun sa kʹəzələz üstʹün hesabsa, zu Abu Seidi rubaiğo 
gelez çuresa, şo nu věbakal balkayin.

Əminen qǒqpʹi, bureqi sa rubaina kʹalepi:
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Meçit qʹa mədrəsə hələki bune dünyəne,
Yaqʹa bakalo düzgünluğ qə̌věğalone.
Nu věbaksun qʹa věluğ me dünyəne bunesa,
Sal sa bəndə musulman tene bakal.
– Dəhşəte, dəhşət! – mollan ostʹaar pine. – Gele gözəle! – axırınci 

rubaina içinal pine.
Mollan hayzeri xene qʹə̌likʹə extʹi otağaxun cʹere. Samal oşa şo 

qaybaki, qʹə̌likʹə yavaşcʹə laxi iz gala areśi.
– Əlahəzrət, – bavan şaxzadəxun xavare haqʹi, – düze ki, beş 

kala nazir Bosug-ad-Dövle İnglisxoxun təzə irəziluğ ğačʹeğale?
– Və̌n şaatʹo şone Əsəd-əs-Saltanexun xavar haqʹanan, – 

şaxzadən axšumepi.- Ko ene dövləti sir tene.
– Hoo, əminen təstʹiğebi, – ko gele şaatʹ irəziluğ bakale. 

Şotʹaynakʹ ki, meyin oşa barbarxo beşi kʹulurxo bakale.
– Hetʹaynakʹ?
– Və̌n avanan ki, inglisxon əşbsuntʹun çuresa, yanal gözəlluğaxun 

zövg haqʹsun. Şotʹoğon davatʹun çuresa, yan – şipʹluğ. Kotʹinal 
irəzilüğa ğačʹesuna köməyebi. İsə yan beşi zaxmanxo qʹorişbsuni 
fikirə teyan zapʹkʹal. İnglisxon İrana qʹorişaltʹun. İnglisxon yaqʹmux 
laxaltʹun, kʹojur biqʹaltʹun, hələ yax təngəl tadaltʹun. Şotʹaynakʹ ki, 
qʹamiştʹun, bütüm dünyəni mədəniyyət İrana boşlune.

– Və̌n věnan ki, İnglisxon yax qʹorişaltʹun beş mədəniyyətə 
görə? – əmin tʹǒǒx arśi iz ğaren Bəhram xan Şirvanşiren xavare haqʹi. 
Bərkə şotʹoğon kotʹo bütümə beşi neftʹa görətʹunbsa?

– Mədəniyətəl, neftʹal dünyəne işiğ sakseynakʹe, pʹǒğəl 
qʹorişakalane, – əminen sərt pine. – Ama yaxun əskʹər tene bakon!

Me arane exlətə zuz gərbaki.
– Hetʹaynakʹ teyan bakon? Zu, məsələ, bez azukʹeynakʹ davazbe, 

lazım bakayin sal davaboz.
Əsəd-əs-Saltanen nairəzi kʹinə bez loxol běneği. Şaxzadən iz 

kasina laxi pine:
– Zu ava tezuy ki, Şirvanşirxoy boşal əskʹəro.
– Əli xan, əlahəzrət, əskʹər tene bake, ofiśere bake.
Kotʹay fərg teno, Əsəd-əs- Saltane, – şaxzadən lağa haqʹi pine: 

– Hun ofiśera běğa sa
Bez muza kašespi. Bez eyexun tamam cʹereney ki, hər sa İranlun 

piin běš, əskʹər baksun, layiğlu sa əş tene.
Bez tərəf bakalo sa Bəhram xaney. Şoval yəgin ki, cəyiley. 

Şaxzadəy tʹǒǒx arśi sa amdar, Muşir-əd-Dövle, hökümətin kala 
vəzifinə bakaltʹin, əmin ğara qʹandrişebsay ki, İrana Buxačuğon 
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qʹorişebsa, inkşafbseynakʹ qʹılınca extʹiyəc teno. Tʹe vaxtʹaxun İrani 
ğarmoğon içoğoy hünərə akʹestʹetʹun.

– Şahinşaxe xəzinina oç̌alin ç̌oye modelo, qʹızılaxun düz baki, – 
şotʹin iz exlətə çarkʹi pine. – Hər ölkinə ke modeli loxol toyexlu sa ǰenen 
akʹesestʹa. Ama İrani ölkə almazene akʹestʹa. Kotʹin simvolaxunal gele 
şeye akʹestʹay. Ko bütüm dünyənen avabakala həgigəte.

Xarici əskʹərxo saal Enzelina cıntʹıri boş bakala pʹolisxone bez 
eyex baftʹi. Mone Asiya! Asiya, avropʹalu baksuni qʹǐyexun iz silaxa 
Avropʹin běš laxiyo! Şaxzadən əskʹərluğa nifrətebsay. Mo, tʹe şaxe 
nəsiləxune ki, hevədənesa bez kalboğoxun sagala Tiflisa taśi extʹeney. 
Tʹe vədə İran iz bul ala ölkəney, iranluğonal silaxaxun bacartʹunbsay. 
İsə hər şey badalbakene! İsə şaxzadəynakʹ şeir pʹulemyotʹaxun běše. 
Bərkə şotʹaynakʹe ki, iz bul şaatʹe şeiraxun? Şaxzadəl, bezi əmiyal, 
qʹojatʹun. İran bisane, ama yavaş-yavaşe bisay. Bürdən bez eyex Ömar 
Xəyəmi şeire bafftʹi:

Ği qʹa şü – şaxmatʹi daxtʹakʹe,
Tʹiya qʹısmaten əçinne amdaraxun.
Şotʹo alabi, nexe “şax” saal “mat”,
Oşa iz gala lanexsa salamat.
Bə̌ğə̌loy fikirxo baksunen, zu tez qʹamişaki ki, me şeira 

ostʹaarezpi. Şaxzadəy ç̌oyen axšumeney.
– Akʹesa, efi əskʹər baksun sa sərfe. Hetʹaynakʹ nextenu 

kotʹoxun? Azksa ki, və̌n savadlu amdarnan. Əskʹər baksun çurnanğoy, 
ef qʹısmata və̌n cʹəkʹpʹinaniy?

– Əlahəzrəteynakʹ maraxlune, zu kʹə cʹəkʹkʹalzuy? Zu bipʹ şeyez 
cʹəkʹkʹoniy: čʹočʹa cıcırxo, fara, müdrik əyitmoğo saal čʹočʹa fina.

Dagigi ke əyitmoğo iz vədinez pi, gireśitʹoğoy hörmət za 
qayebaki. Mollanal bez loxol běği axšumepi.

Şü cʹovakitʹuxun oşa ukunxo bakala otağin ç̌omxo qayeśi, yanal 
cʹovayanki tʹiya. Xalçoğoy loxol kala sa sulfatʹun pastʹey, iz loxol 
kakala lavaşxonoy, gele xuri, kala tʹalikxonoy. Bǐyex kala tunce tʹapʹakʹ 
xupʹoy. Kʹojin dönboğo nökərxo fənər içoğoy kiyel çurpetʹuniy. Yan 
aryanśi, mollan samal Kʹoranaxune kʹalpi. Şotʹoxun oşa bütümtʹin 
bureqi uksa.

Ukun ukatʹan İranlunen kapene.
Bez tʹǒǒx Bəhram xane arśey. Şotʹin male uksay.
– İran vi xoşel enesa?
– Hoo, gele.
– Hun memiya gele çurkʹalnu?
– Türkürxon Bəkünə extʹamun.
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– Zu vaynakʹ paxılluğesbsa, Əli xan.
Şotʹin heyranluğen bez loxol běneği.
– Hun pʹulemyotʹen dǒptʹenu, düşməni neğa akʹenu. Ama İrani 

xançal porcʹepene. Yan fəxryanbsa Firdousin hazar usen běš śampi 
şeirxoxun, Dagigina cʹəkʹyanne Rudakʹinaxun. Ama yaxun şukʹkʹalen 
nə maşini yaqʹ biqʹes tene baksa, nə qʹoşuna kalaluğbes tene baksa.

Maşini yaqʹmux... Bezi eyex xaşna işiğ biti Mərdəkəni yaqʹe 
baftʹi. Ko şaatʹe ki, Asina maşini yaqʹ biqʹes tetʹun baksa. Tʹe vədə 
Qarabaği ěk, sal sa vədine Avropʹin maşina tene pʹapʹaliy.

– Kʹəbalnan və̌n maşini yaqʹmoğo, Bəhram xan?
– Maşinxon əskʹər zapʹseynakʹ, naziren hesabalbayin ki, yax 

əskʹər tene lazım. Təə, yax əskʹər lazıme. Yax pʹulemyotʹxo lazıme, 
işkʹolxo, bolinśoox, vergi sistʹem, təzə kʹanunxo saal vallarik 
amdarxo. Ən mal yax lazım bakalo bişi şeirxone. Təzə mə̌ğurxono, 
təzə şeirxono. Hun ibakenu Gilanaxun bakala Əşrəf şairi barada? – 
Bəhram xanen kʹosʹpʹaki, bez ǔmǔğoy tume bureqi əzbər upsa:

Kədəren qʹa əzaben ölkinə haqʹene.
Hayzanan turel, İrani meyidi bačʹanexun takinan.
Me yaqʹa İrani cəyilluğe əfçi bake.
Xaşa, qʹoruğxo, buruxmoğo saal qavunxo şotʹoğoy pʹiyen 

haqʹene.
– Əgər şaxzadən me şeirxo ibakiniy, kotʹoğo “murdar cümloxe” 

unekʹoy, kotʹoğon içu təkʹkʹirebsa.
– Sa şeiral bune. Şotʹo Mirzə ağa xanene śampe, – Bəhram xanen 

iz exlətə davamebi. – Ǔmǔxlaxa:
Barta Buxačuğon İrana kafir düşmənxoxun qʹorişeqʹan,
İrani binxo urusi kʹoya tene bağal.
İrani gözəl çupuğon
İnglisi lordurxoy məclisxo gözəlluğ tetʹun tadal.
– Pis tene, – zu pi axšumespi. İrani cəyilxo bisi nəsiləxun 

cʹəkʹesa şeira nu qʹamişaksuna. – Ama za upa běyin, Bəhram xan, hun 
kʹən çuresa?

Zu kotʹo xavar haqʹi, hisezbi, Bəhram xan hetərə qʹıcʹeśi, iz arśi 
gala gal-galpi, samalal yöni areśi.

– Hun saycə kərə Sipə-meydane bakenu? – şotʹin bureqi. – Tʹiya 
sabaç̌ dənə tope çurpe, içoğoy lülə bip tərəfe běğsa: qʹuzeya, güneya, 
běg cʹeğala saal běğ batʹkʹala. Ama ke topurxo bisine, porcʹepine. Beşi 
běšin nəsilaxun mandi lazımsuz, tozen haqʹi topurxoxun qʹerəz, İrani 
sal sa cürə topurxo butene. Hun avanu ki, İrana sal sa dənə qʹoşuni 
gəmi teno, beşi qʹoşunal urusi kʹazakʹxoxun, inglisi əskʹərxoxun 
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saal bipʹbaç̌ tan sarayi qʹaroğolçiğoxune? Hun vi əmin loxol běğa, 
şaxzadəy loxol běğa, tʹe soğo ölkin kakalatʹoğoy loxol. Tor zapʹeśi 
pulmux, kulmoğonal tʹutʹunne! Şorox qʹoja baketʹun, porcʹepetʹun, 
Sipex-meydana bakala topurxo kʹinə! Şotʹoğoy vaxt cʹovakene, 
içoğoy ganu tadalatʹun. Beşi gələcəy gele mandi mandakʹ baki, qʹoja 
baki, şaxzadəğoy saal şairxoy kiyele. Bəsse! İran, kula boxodi qʹoja 
sa pay girbalane oşqʹarstʹa. Zu çuressa ki, ke qʹoja kula sa ostʹaar cəyil 
yumburuğa fırıdaz. Beşi tʹǒǒx çurpa, Əli xan. Zu vi barada sa pʹə̌ şey 
ibakezu, avazu ki, hun, vi kiyel pʹulemyotʹ Bəkünən qʹoruşe, avazu 
ki, hun, vi uluğxon düşməni qʹoqʹan kʹarampe. İrana samalal gele 
şey qʹorişbsun lazım bakale, vi kiyelal pʹulemyotʹaxunal zorba silax 
bakale. Ko şaatʹ əşe, vi vaxtʹa garema nəəl bazare cʹovakestʹaxun.

Zu şipʹ çurpi, fikirəs taśi. Tʹegeran! Dünyəne damna sa 
şəhərmoğoy soğo. Vavilonxon şotʹo Roga-Reytʹunney – padçaxxoy 
şəhər. Damna nağılxoy tozur, iz qʹızıli irəng taśi sarayxo. Almaz sarayi 
kʹośpʹaki sütünxo, śamurxoy irəng taśi xalçoox, rubaiğoy müdrikluğ – 
korox bütüm – İrani cʹovaki taśiyoroxe, şotʹay həysətʹino, gələcəy bez 
piin běš hari çurepi.

– Bəhram xan, – zu axır pizu. – Hesabben ki, hun vi ukʹaltʹu 
balnu, yaqʹmoğo asvalt balnu, təzə qʹoşunxo girbalnu, ən pis şairxo 
yöni işkʹolxo yaqʹabalnu. Kotʹin Asiin urufa əfçi tenebal?

Şotʹin axšumepi.
– Asiin urufa? Yan Top-meydana sa kala kʹoj biqʹalyan. Tiya 

girbalyan meçitʹxoy loxol bakala bayrağxo, şairxoy śamurxo, 
miniatʹyurxo, ğar əyloğo, içoğoy namus pozmişaki, – ko bütüm 
Asiin urufe. Ke kʹojin loxol qʹəşəng tʹarurxon śamkʹalyan – “muzey”. 
Şaxzadə muzeyi kalo, vi əminə, Əsəd-as-Saltana – qʹaroğolçi laxalyan. 
Kʹənne isə, köməybalnu yax muzey biqʹsuna?

– Fikirbsun lazıme, Bəhram xan.
Uksun çarekʹi. Qʹonağxo top-top baki, burtʹunqi exlətbsa.
Zu seyvane cʹeri varde aden bakala təmiz havinen nəfəsez hə̌vqʹi. 

Ninoyen, bazari tʹe tərəf bakala şamiran saraya, xalçoğoy, berurxoy 
qʹate arśene, bez yaqʹane běğsa. Bərkə şo baskʹeya, iz ǰomo samal 
qaypi, iz pulmuxal ǒnepsaxun čʹočʹa baki. Zu dirxorez baki. Zu bütüm 
bazari qʹızılxo haqʹi şotʹay tʹurin oqʹa bossoniy, saycə akʹaz ki, şotʹay 
pulmoğon axšumene.

İran! Zu miya yevnuxxoy saal şaxzadoğoy, dərvişxoy saal 
kʹlounxoy qʹate mandalazu? Çurkʹaz ki, asvaltʹi yaqʹmux düzbaz, 
qʹoşun girbaz? Asiina Avropʹin sa kʹotʹoral gərbseynakʹ?
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Bürdən qay qʹamişezbay ki, zaynakʹ me dünyəne Ninoyi 
axšumkʹala pulmoğoxun iša, mučʹa hikʹkʹal teno. Me pulmoğon axırda 
hevədə axšumpi? Bəkünə? Heqʹədər boxoy vaxtʹe cʹovake kotʹoxun!

Bez ükʹen bürdən Bəkünəne çureśi, şotʹay tozen qʹalin bariğo, 
biyə bakatʹan batʹkala běğa. Zu qay izbaki Boz Gurde darvazoğoy 
tume içoğoy bula xaşe loxol alabi zozokʹala şulurxoy səsə. Muşen 
Bəkün amsʹiluğxo beyvani qʹumane eçere. Qʹumla dənizi bǒriyox bari 
neftʹen buteśene. Qʹız Qʹalin tʹǒǒx ostʹaar səsen alverçiğon içoğoy 
malatʹun tərifbsa. Nikʹolayev küçə tanesa ǐvel Tamaray liśeyi tʹǒǒx. 
Liśeyi məəlne, xodin oqʹa Nino, girk iz ə̌mnaoqʹa çurpene, iz kakala 
pulmoğon bez loxol běğsun.

Bürdən İrani vardurxoy ad aç̌i batekʹi. Zu bez Vətənəz kʹaley, 
əyelen iz nana kʹalkʹala kʹinə, oşa bürdən qʹamişezbay ki, ke Vətən 
ene butene. Zu Bəkün təmiz havinal hisbsay, dənizi ada, qʹume saal 
neftʹe ada. Zu gərəy nu barti harizuy şotʹo. Ke şəhərə za Buxačuğone 
tade! Xə̌ iz məəlne ğaç̌ bakala kʹinə, zuval zinciren ostʹaar gaç̌zu 
şotʹay damna havina.

Zu göynulez běği. Mučʹuliyox, ə̌xil, kakala, toyexlu ǰe kʹinə şaxe 
tace loxol. Zu za sal sa vədə metʹər tək tez hisbey. Zu Bəkünəxun, 
şotʹay damna qʹalinaxun ğaç̌zu, tʹe bariğoy tume Ninoi axšumen işiğe 
saksay.

Bez ə̌mnabel Bəhram xane kulaz akʹi.
– Va kʹə bake, fikirən taśe? İsə kʹənne? Çurensa təzə İrani 

binorina laxsun?
– Bəhram xan, bez viçi, vaynakʹ paxılluğezbsa. Saycə Vətənə 

aç̌espʹitʹine avabaksa iz toya. Zu təzə İran biqʹes tez bakal. Bez xançal 
Bəkün qʹalin ǰěyurxoy loxole ğayin bake.

– Məcnun, – şotʹin pi, dirxor bez loxol běneği.
Ama Bəhram xanen za qʹamişebaki. Bərkə, şotʹaynakʹ ki, beş pʹi 

sane.
Zu qaybaki kala otağaz hari. Qʹonağxon şaxzadəxun 

diristʹoğontʹunbsay. Zu şotʹay goğan kulaz akʹi, boxoy kʹəşəmoğo, 
xnala muxurxo. Təə! Təə! Zu miya şotʹaynakʹ tez hare ki, kala muzeya 
bakala Firdousin şeirxo, Hafizi gəzəlxo, Səədin müdrik əyitmoğo 
qʹorişaz.

Şəxzadəy běš bula kʹosʹpʹatʹan, zu şotʹay pulmoğoy boşez 
běği. Şotʹay pulmux kədərluney. Şotʹay xavar buney běš eğala 
gərgürçiluğaxun.

Şamirana tağatʹan zu porcʹepi topurxoxunez fikirbsay, şaxzadəy 
mandakʹ pulmoğoxun saal Ninoi bezi yaqʹa běğsaxun.



140

25 Bul

Misʹikʹ, irənglə bayrağxon bez kiyel arśezuy divani loxol kʹart 
bez běš. Şotʹay loxol bakala irəngxo cürbə-cürey, kotʹinal 

pulmoğo qʹaç̌estʹay. Şəhərmoğoy, oqurxoy, buruxmoğoy sʹiyurxo gele 
išaney, sun-sunay loxol laśeney, şotʹaynakʹal hikʹkʹal qʹamişakes tene 
baksay. Bezi tʹǒǒx bakala kʹazetʹi boş gele sərfurxonoy. Şotʹoğo gərəy 
dim çüttʹəyinşi, cʹəkʹpʹi avabakan, manu düzə.

Zu misʹikʹ bayrağa “Yelizavetʹpʹol (Gəncə)” əyiti tʹǒǒx tʹə̌qʹezdi, 
axırınci qo tar Zanguldag buruğoy loxole laśi. Kʹazetʹa śemeśeney ki, sa 
vəkilen Xoyaxun – Fətəli xanen Gəncinə Azərbaycan Respʹublikʹane 
elanbe. Göyin misʹikʹ bayrağxon Gəncin yon tərəf bakala akʹesestʹay 
türke qʹoşunxon extʹi oç̌alxo, Ənvəren beş ölkinə çarkʹestʹeynakʹ 
yaqʹabi. Ağdaşi yön tərəf išalayinşebaksay Nuri paşay qʹoşunxo. Tərs 
tərəfəxun Mürsəl paşay qʹoşunen ilisuyi qavunxone extʹey. Bǐyex 
davabalorox içən taśiyoroxey. Urusxon extʹi Bəkün hərəminə, türke 
qʹoşunxo išalayinşebaksay. Samalca misʹikʹ göyin bayrağxo galdayin, 
čʹočʹorox barale, Bəkünə akʹestʹala.

Yəxya Kʹulu bez bačʹane çurpi bez kulmoğone tamaşabsay. Zu 
misʹikʹ bayrağxo tʹiya-miya laxsunen, şotʹin fikirebsay ki, ko falçin 
əməlxone. Şo věney ki, me bayrağxo gal-galstʹunen, zu alaxun 
köməyez kʹale, Bəkünə çarkʹestʹeynakʹ.

Şotʹin za maneçiluğbsun tene çuresay, ama şotʹaynakʹ, iz borc 
hər şeyaxun üstʹüney.

– Xan, avanan, bez bel kʹə əşe hare? Zu Nino xanumi muxurxo 
xna laxsunez çureśi. Ən toyexlu xnaz haqʹi ki, usum qʹaribakeqʹan. 
Ama Nino xanumen cama bosi, bezi ç̌oya cʹikʹramepi. Savaxtʹan zu 
şotʹo aynin tumez taşeri, – sa avabakala amdar kʹinə şotʹin exlətə 
davamebi, – iz bula yavaşcʹə biqʹi, pizu ǰomo qaypeqʹan. Axri bez 
borce, xan, şotʹay uluğxo běğsun. Ama xanum tʹǒǒx baki bezi ç̌oyel sa 
qʹapaz farepi. Təə, qʹačʹtʹenne, ama ... Xan, bağışlayinşa vi nökərə, ama 
zu şotʹay loxol bakala popurxo xampes tez bakal. Şo qʹəribə sa çuuxe. 
Şotʹin piin çil tene tarastʹa, dərmən ǔteneğsa, bǐhi çupuxxoynakʹ... 
Xan, xuyər bakayin, zu taxsırkər tezu, Nino xanume. Şotʹay boş 
murdar urufo, bez kul içu laftʹala kʹinə bureqsa tʹutupsa. Sa qʹoja 
çuuxez çalxsa, Əbdul Əzizi meçitʹane baksa, şotʹin tʹe murdar urufxo 
şəpʹeśes baneksa. Şotʹo miya kʹalpsune lazım. Hun fikirba, xan, Nino 
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xanumen buz xenen iz ç̌oyane osʹkʹsa, kotʹin ç̌oyin tʹola xarabebsa. 
Uluxxo şotʹin şetkʹinene təmizbsa, iz tʹamağxo pʹilale baksa, bütüm 
amdarxoy larikʹ, iz yön kiin kala kʹəşinen osʹkʹsuni gala. Va nexzu, 
şotʹostʹa murdar urufo.

Ketər exlətxo hər ği ǔmǔxezlaxsay, şotʹaynakʹal vərdişbezuy, fikir 
tez tastʹay kotʹoğo. Yəxya Kʹulunen gələcəye bez bakala əyeleynakʹ 
məsuliyəte hisbsa.

Ninoyen şotʹoxun dim davanebsay, ama xeyir tenoy. Ninoyen 
şotʹay loxol berurxo bonestʹay, məəlne çadrasuz taranney, piin çilurxo 
ayninaxun bonestʹay, kʹojin bariğoy loxol iz gürcü qʹoomxoy şikilxone 
surukʹpsay. Yəxya Kʹulunen kotʹoğo bütümə dirxor baki, qʹǐbsun za 
exlətebsay.

Hər biyəsin, Nino, divani loxol tʹartʹakʹeśi arśi bureqsay əycin 
davina fikirbsa. Şotʹin fikirbsun, iz çənninə šarpi, zaxun məsləhətebsay.

– Hun hetəren fikirbsa, Əli xan, zu əycə kʹəbaz? Şotʹay ç̌oyel 
xena çəttʹi iz loxol pişikʹ bosaz? Təə, təə, zu metərboz. Hər savaxtʹan 
fantʹani tʹǒǒx gimnastʹikʹa booz, içuval məcbur booz – beqʹan. Kʹənesa 
şo gelene kök bake. Şaatʹo şone metərbaz: zu şotʹo biyamu xitʹikʹtʹaz. 
İbakezu ki, xitʹikʹəxun amdar biyon, şotʹinal xitʹikʹəxun gelene qʹǐbsa.

Şü cʹovakeney, Ninoyen hələ izi fikirxo exlətebsay, savaxtʹanal 
yevnux narahat enesay bez tʹǒǒx:

– Əli xan, Nino xanum hovuzi boş iz kulmoğon qʹa turmoğon 
qʹəribə hərəkətxonebsa. Zu qʹǐzbsa şotʹay dərden, xan. Şo kʹosʹebaksa 
běš, oşa kʹosʹebaksa qoş, unkʹoy, iz ǔqʹenxo teno. Bərkə kotʹin 
ketər afırınne nu çalxala binikə. Şotʹin zaxunal tələbebsa ki, zuval 
haketərbaz. Ama xan, zu – namazbala musulmanzu, sa Buxačuğoz 
bez bula kʹosʹpsa.

Yəxya Kʹuluna şəpʹesuni mənə teno. İz gala qʹerəzo eğale. 
Yevnux nu bakala kʹoj, kʹoj tene. Kotʹoxun başqʹal, Yəxya Kʹulusuz 
çupuxxoy bačʹanexun kʹoya běğal tene bakal, əşurxo taşal, təngin 
məsəloğo běğal tene bakal. Düsgün amdar bunesa, şo – yevnuxe.

Şotʹaynakʹal zu şipʹ çurpezuy, Bəkün hərəmine bakala misʹikʹ 
göyin bayrağxo tamaşazbsun...

Yevnuxen yavaşcə qǒqěpi ki, içu ǔmǔxlaxaz.
– İsə kʹalkʹaz qʹoja çuğo Əbdul Əzizi meçitʹəxun?
– Hetʹaynakʹ, Yəxya Kʹulu?
– Nino xanumi bədənəxun murdar urufa şəpʹeseynakʹ.
Bə̌ğə̌loy nəfəsez hə̌vqʹi. Qʹoja çuğon, Əbdul Əzizi meçitʹəxun, 

çətine bacarbon Avropʹin şeytanaxun.
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– Hikʹkʹalbsun tene lazım, Yəxya Kʹulu. Şeytanxo şəpʹesuna 
zuval bacarezbsa. Lazım bakatʹan, zu bütümə booz. Ama həysə bezi 
zor me misʹikʹ bayrağxoxune asılı.

Yevnuxi pulmoğoy boş qʹǐ saal marağoy.
– Göyin misʹikʹ bayrağxon čʹočʹatʹoğo cʹevkʹatʹan, vi vətən azad 

bakale, Əli xan?
– Hoo, Yəxya Kʹulu, ketəre.
– Hetaynakʹ həysə ten likʹstʹa göyin misʹikʹ bayrağxo?
– Zu həysə kotʹo tez bakon bes, Yəxya Kʹulu, bez zor tene ayesa.
Şotʹin za gorox eğala kʹinə, bez loxol běneği.
– Hun Buxačuğo kʹalpa ki, va zorqʹan tadi. Eğala şamat 

məhərrəme burqesa. Hun me xaş Buxačuğo xoyinšbayin, Şotʹin va 
mütlək zor tadale.

Nino kʹoya teney. Tʹegerana şotʹay nana-bavane harey, şoval 
dim şotʹoğoy kʹoyane baksay. Tʹiya kʹnyazen sa kʹoje kirəbey. Nino 
tʹetʹiya avropʹaluğoxun görüşebaksay. Zu kotʹo avazuy, ama hikʹkʹal 
nextezuy, şotʹaynakʹ ki, Ninoya bez goroxe eysay.

Nökəren çurpi bez əmirəne yaqʹběğsay. Bez eyexe baftʹi ki, 
Tʹegerana Meşxedaxun Seid Mustʹafane hare. Yan şotʹoxun cʹəyi-
cʹəyiyan suna aksay, Seiden iz gele vaxtʹa meçitʹxone cʹovakestʹay 
nəəl exlətxonebsay dərvişxoxun.

– Yəxya Kʹulu, taki Seid Mustʹafay tʹǒǒx. Şo Sipʹexlezari 
meçitʹane baksa. Şotʹo upa ki, hareqʹan beşi kʹoya.

Nökər taneśi, zu pʹurum təkez mandi.
Zu tez bacarbi göyin misʹikʹ bayrağa kʹartʹe loxol Bəkünə 

akʹestʹala gala. bez vətəne türke qʹoşunxo miyanitʹoğo gərbaki, 
azərbaycani bayrağa alabi, düşmənəxun davatʹunbsay. Zu avazuy ke 
bayraği barada, qʹoşuni saya, içoğoy davabala ganu. Azərbaycanluğoy 
boş İlyas bəyəl buney. Zuval davabsunez çuresa, azad nəfəs haqʹsunez 
çuresa. Davina tağala yaqʹ zaynakʹ ğaç̌ey. Zaxmanxo urusxoy qʹa 
inglisxoy qʹoşunxon qʹoriştʹunbsay. Arakse loxol bakala bǐbǐ, İrana 
qʹa davin ganu ğaç̌kʹala, śaśla məftʹülen, pʹulemyotʹxon saal əskʹərxon 
biqʹey.

İran yəşəyinşebsa, əlbiz kʹinə, iz köfe boş cʹapʹpʹaki. Sa amdar 
memiyin cʹeri tʹe dava bakala dünyəne, dǒpe səs bakala gala tayes 
tene baksay. Ama Bəkünəxun İrana gele qʹaçqʹunxone eysay.

Şotʹoğoy arane, içu misʹikʹ əyel kʹinə taşala, Arslan ağal buney. 
Tʹegerana şotʹin iz ğimxo çəyxaninane cʹovakestʹay, məgaloğoy boş 
Alekʹsanrd Makʹedonskinane tərifbsay. Şotʹay sa məgalina cʹeysa 
tetʹun barti, Alekʹsandra tərifbsunen İaraneynakʹ ǰamstʹun kʹinəney, 
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hevədənesa şotʹin İrani qʹoşuna śarpeney. Kotʹoxun oşa Arslan ağan 
içu iz köfel laftʹi kʹinəne akʹestʹi.

Ğimxoy sa ğine şo, beş kʹoyane hari, exlətebi bez Bəkünə 
qʹorişbsaxun, za tərifebi. Şotʹay exləten tʹetəre cʹeri ki, düşmənxo 
düz çurpi bez pʹulemyotʹi běš, içoğo dǒpstʹuni yaqʹatʹun běğě. Şo iç, 
me davoğostʹa sa kʹazetʹ cʹeğala pʹodvala arśine bake, tʹiya məgaloxe 
śampe, şukʹkʹalenal tʹe śamurxo akʹi tene. Şotʹin zaynakʹ məgaloğo 
kʹalpi, xavare haqʹi – amdaren hetərə içu hisbsa düşmənəxun ç̌oba-ç̌o 
bakatʹan.

Zu şotʹo mučʹa şeyurxo ukestʹi, kʹoyaxun cʹevezkʹi. Şo taneśi, 
zaynakʹ təzə, tʹipʹografin kʹraskʹinen adeğala sa tʹetʹrakʹe barti ki, zu 
tʹiya davina bakitʹoğo eyex badi śamkʹaz.

Zu fikirlu tʹetʹrakʹi perina qayespi, Ninoi dirxor sufata bez eyex 
badi, bez gərgür yəşəyinşə fikirbsun buresqi śamsa. Zu düşmənəxun 
davabatʹan, bezi cʹovakestʹi hisurxoxun tez śamkʹaliy. Zu çurezsay 
śamsun, Ninoyaxun bakala beş yəşəyinşə, bez çuğoy piyel bakala 
mǔqluğa bespʹi yəşəyinşəxun, śamkʹaz tʹe yaqʹaxun, matʹin ki, yax 
eneçeri varden adeğala Şamiran sarayi baxçina.

Zu gimnazina kʹalkʹatʹan śampitʹoğo buresqʹi yönə bastʹa, oşa 
yavaş-yavaş śamespi, beşi cʹovaki ömür ğiba-ği bezi piin běš hari 
çurepi.

Seid Mustʹafan hari za əşləxun bine. Şo kʹosʹpʹaki, iz ç̌oya bez 
ə̌mnabel lanexi.

– Bezi yəşəyinş gərgür bakene, Seid, – zu şotʹo pizu, – yaqʹa 
aç̌espʹez. Davina yaqʹ ğaç̌e. Ninoyen ene tene axšume, zuval pʹiye 
gala tanakʹez śiye. Zu kʹəbaz, Seid Mustʹafa?

Bez dostʹen şipʹ dikʹkʹəten bezi loxole běği. Şotʹin mə̌yin 
kʹostʹyume lapey, iz ç̌o boxoy bakeney, içal dirist goğan bakeney, 
unkʹoy, maninesa sa sire oqʹa kʹosʹebakey.

– Sa kiin hikʹkʹal bes ten bakal, Əli xan, – şotʹin pi, areśi. – Ama 
amdara saycə kul tene tadeśe. Bezi paltari loxol běğa, qʹamişakalnu, 
zu kʹə upsunez çuresa. Amdarxoy loxol Buxačuğoy zoro. Tʹe sira vi 
kula duğa, tʹe zor va cʹovakale.

– Zu va qʹamiş tezu, Seid. Bez uruf əzabi boşe, zu me 
bayinqʹunaxun cʹeğala yaqʹez qə̌věsa.

– Ko bütüm şotʹaynakʹe ki, hun saycə buxačuğoy kʹulurxon 
akʹsa, ama Buxačuğo eyexun cʹevenksa, kʹulurxoy loxol kalaluğbaltʹu. 
Xavareçali nəvə, dine düşmənxon. 680 usena Kerbalayina bespʹetʹun. 
Şo çarkʹestʹaley, sirurxo avabakaloney. Şotʹay pʹiyen Buxačuğon 
cʹeğala qʹa batʹkʹala běğa irənge tade. Şiitʹxoy icmina pʹasʹsʹe imame 
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bake: şotʹoğoy samciyo bakene Hüseyin, axırınciyo – Nuakʹeğala 
İmam-Sahib-əs-Zaman, ğeyinal śirikʹ cʹapʹpʹbakiyo. Me Nuakʹeğala 
imam hər əşurxostʹa akʹesa, ama sal sa vədine akʹtenesa. Zu şotʹo 
cʹeğala běğě boş, arumi dəne boş, dənizi xene boşez akʹsa. Şotʹay səs 
cʹenesa zaynakʹ pʹulemyotʹi dǒpe səse boş, çupuxxoy ǒneni boş, muşe 
vığıltʹin boş. Buxačuğon za nexe: şiitʹxoy gələcəy – yase! Hüseyini 
yas, Kerbalayi dərgəne pʹuritʹay, gələcəyi sa hissəne. Hər useni sa 
xaşa ke yasayan tastʹa. ke xaş məhərrəme, ke vədə bədbaxtʹen iz 
dərdəne ǒnene. Məhərrəmi visʹimci ğine şiitʹen Buxačuğon içeynakʹ 
həzirbitʹine haqʹsa, ke ği şəhidi pʹuri ğine. Hüseynen iz loxol extʹi dərde 
bǐyiluğ dindarxoy ozane mandalane. Şin ke dərde sa paya iz loxol 
extʹayin, şotʹin Buxačuğoy çuresuna extʹale. Kotʹaynakʹal şiitʹxon 
içoğo zinciren tʹapʹtʹunne. Ke tʹapʹsuni qʹačʹen içoğoy çarkʹesuni 
mǔqluğatʹun bə̌ğə̌bsa. Mone, məhərrəmi sir.

– Seid, – əcoğon boqʹi pizu, – zu vaxun xavarez haqʹsa, bez kʹoya 
mǔqluğa hetər qaydaz, şotʹaynakʹ ki, bez ükʹe qʹǐ baftʹene. Hun isə 
za bütüm girkürxoy boş śameśitʹoğon exlətbsa. Zu kəbaz ki, meçitxo 
tarapi, za zinciren tʹapʹkʹaz? Zu – věbakala amdarzu, dini bütüm 
buyruğxo bsazu. Zu vallarikʹ vězu Buxačuğoy sirurxo, ama zu vě tezu 
ki, bezi yəşəyinş yöni baksun ǐvel Hüseyni yasa efsaxun tene.

– Ama zu kotʹo vězu, Əli xan. Hun zaxun yaqʹen xavar haqʹi, 
zuval va akʹesezdi. Qʹerəz yaqʹ zu avatezu. İlyas bəyen iz pʹiyane śiye 
Gəncin davina. Hun tʹiya tayes ten baksa. Şotʹaynakʹal, hun vi pʹiya 
śipa məhərrəmi visʹimci ğinestʹa, şotʹo śipa Buxačuğoy yaqʹa, vaxun 
ke qʹurbana tələbebsa. Şipʹ çurpa, umapa ki, me ǐvel qʹurban mənasuz 
bakale. Hər şeye me dünyəne mənano. Məhərrəm xaşastʹa hunal İlyas 
bəy davabala kʹinə, davina tağalnu vi vətəneynakʹ.

Zu şipʹ çurpezuy.
Pərdinen butʹ bakala faytʹon məlnene baśi. Garemi darvazox 

qayeśi, Seid bürdən hayzeri pine ki, kapene.
– Əycə eki Sipexlezar meçitʹə. Tʹiya beş exlətə davamben.

26 Bul

Garema şaatʹ nərde bə̌ğə̌yeśi file ǔqʹenxon düześi ǰeyurla. Zu 
Ninoya nərd əçipsun zombezuy, şotʹoxun oşal hər əçikʹatʹan, 

tənginal, sırğanxo, muçsuna nəəl gələcəye beş əyloğoy sʹiya zəryan 
bostʹay. Ninoyen taşeveksay, iz borca tadi sal zərə bonestʹay. Şotʹay 
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pulmoğon sʹalestʹay, ǰeyurxo tʹetəre biqʹsay iz kʹəşəmoğon, inkʹoy 
şorox file ǔqʹenaxun teney, sa toyexlu ǰenaxune düześey.

Yan şotʹoxun divani loxol baskʹiyan əçiney. Ninoyen iz taşestʹi 
təngina za tadi, mindəfəne saksay.

– Hun za kəsibbalnu, Əli xan.
Ke əyitmoğo pi şotʹin nərdə butʹekʹi, boxoyebaki, iz bula bez 

kʹə̌kʹə̌pi loxol laxi fikirlu alane běği. Ğe şaatʹ ğine baki, Ninoyen, iz 
əcoğo haqʹsunen gele mǔqey. Əş metəre bake.

Savaxtʹan kʹoya gərgürçuluğey, ç̌omoy bačʹanexun ǒneni səse 
cʹeri, oşa kʹoya qʹačʹaxun ǰomo cʹurpsun, Ninoi düşməne baśi – Yəxya 
Kʹulu. İz sa ç̌o běxeney.

– Uluxe zizine, – şotʹin pine.
Nino kotʹo ibaki mǔqebaki. Şotʹin nökərə aynin tume taşeri, iz 

ǰomo ə̌mbestʹi kʹodoğo śinepi, iz bula ǰıkʹepi. Oşa sa tʹuri extʹi, sa bula 
Yəxyay Kʹulun uluğoxun ğaç̌pʹi, tʹe soğo bula – ç̌omoxune ğaç̌pʹi.

– Haketər, – şotʹin pi ç̌omo ostʹaar butʹekʹi.
Yəxya Kʹulunaxun pis səse śeri, tʹurin loxol surukʹ uluğo akʹi.
– Əli xan, kotʹo upa ki, uluğo yön kiin kala kʹəşinen osʹkʹatʹan, 

ketəre baksa.
Zu ke əyitmoğo nökərə taradi pizu. Yəxya Kʹulunen kʹosʹpʹaki, 

iz uluğo ěxedi. Ama Ninoi əcux cʹevksun hələ tene çarkʹey.
– Kotʹo upa ki, hələ qʹolaybaki tene. Taśi, gane boş baskʹeqʹan, 

oşa ǔq saad iz uluğoy loxol sa gam şeyqʹan efi. Kotʹoxun başqʹa, sa 
şamat mučʹa şey uksun batenekon.

Yəxya Kʹulu iz bula kʹosʹpʹi otağaxun cʹere.
– Otʹpʹa, Nino, – zu şotʹo pizu, – hun axırınci mǔqluğal ke 

kəsibaxun ěxendi.
– Kotʹo haketər lazıme, – əcuxlu Ninoyen pi nərdə eneçeri. 

Ninoyen, iz əcuğo samalcal bakayin cʹevekʹi...
İsəl divani loxol, bez ç̌oya šarkʹa, baskʹeney.
– Əli, Bəkünə hevaxt azadbaltʹun?
– Yəğın, pʹə̌ şamatʹaxun oşa.
– Hələ bipʹesʹsʹe ğino, – şotʹin mindəfəne saki. – Bipʹesʹsʹe ği. 

Bəkü gelene bezi eyex baftʹe, çuressaki türkürxon usumluğen şotʹo 
extʹeqʹatʹun. Avanu, hər şey badalbakene. Hun miya va şaatʹen hisbsa, 
ama hər ği bezi köfeltʹun lafstʹa.

– Hetər ki?
– Kotʹoğon bütümtʹin zaxun tʹetərtʹun rəftʹarpsa, unkʹo zu 

sa toyexlu xoxbakala şeyzu. Bezi hetər toyo, pes tez bakon, ama 
zu xoxpʹakala tezu, hər şeyal tezu. Vi eyexe Dağıstʹan? Tiya hər 
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şey qʹerəzey. Miya bezi xoşel tene eysa. Bəkünə me iša vaxt nu 
çarkʹestʹaytʹun, eki tağen mayanesa qʹerəz gala. Zu tez çalxsa şairxo, 
matʹoğoxun ki, fəxirbatʹun, ama avazu ki, aşura ğinestʹa amdarxon 
içoğo zinciren tʹapʹtʹunne, içoğoy bel xançaltʹun tʹə̌qʹstʹa. Ğeyin ğine 
bütüm avropʹaluyox şəhərexun tatʹunsa, kotʹoğo nu akʹseynakʹ. Bez 
pul teno kotʹoğo akʹala. Zu za tʹetərez hisbsa ki, hər dəyiğə sa pis əş 
eğale bez bel.

Şotʹay gözəl ç̌oyen bezi loxole běğsay. İz pulmux śıxə̌měśeney, 
Kotʹin hələ ketər běği teney.

– Hun qʹǐnbsa, Nino?
– Hetʹuxun? – şo məətʹtʹəl mandi, xavare haqʹi.
– Bəzi çupuxxon əyel eştʹaxun qʹǐtʹunbsa.
Şotʹay səs ciddine cʹeri.
– Təə, zu hikʹkʹalaxun qʹǐtezbsa. Zu qʹǐzbsa saycə mělurxoxun, 

kʹrakʹadilxoxun, imtahanxoxun saal yevnuxxoxun. Əyel eştʹaxun sal 
qʹǐtezbsa. Tʹe vədə zu gərəy gripʹaxunal iǰena qʹǐbaz.

Zu şotʹay pulmoğo muçespi. Nino hayzeri, iz popa oxekʹi.
– Zu bez bavay kʹoyaz taysa, Əli xan.
Zu avazuy ki, tʹe, Kʹipʹianiğon yəşəyinşala misʹikʹ kʹoya, garemi 

bütüm ədədxo śaresa, ama Ninoya tʹiya taysun qʹadağabes tez baksa. 
Ğe kʹnyazen iz gürcün dostʹurxo saal xarici dipʹlamatxone qʹabulbsa. 
Ninoyen tʹiya çəy ǔğale, inglisxoy mučʹa şeyurxoxun ukale, gollandiin 
kʹonsulaxun Rubensi, běğ cʹeğala ölkin çupuğoy barada exlətpʹale.

Nino taneśi, Zu azkʹi, faytʹon pərdoğon butʹ məəlnexun cʹeysuna.
Savsa mandi, zu pʹurum burezqi fikirbsa tʹe kʹartʹe loxol bakala 

misʹikʹ göyin bayrağxoxun, bezi vətəni yaqʹa ğaç̌pʹitʹoğoxun.
Otağ bayinqʹey. Cügi döşəyxoy loxol Ninoi duxin adoy. Zu 

xalçin loxol boxoybaki, təspʹəyez əçistʹay, barin loxol sʹaldala, 
iz turin qʹılıc biqʹala irani aslani loxolez běğsay. Hikʹkʹala zor nu 
ayesunen bezi əcuğone biqʹsay. Zu otʹezbsay irani aslani bačʹane 
cʹapʹpʹaksaxun, bezi azukʹen Gəncin qavunluğxo iz pʹiya çikʹatʹan. 
Zuval za sa toyexlu, güdmişaki xoxpʹakala şeyez hisbsay. Zu Şirvanşir 
gələcəye saraye sa kala amdar bakalazuy, tʹiya şairxoy muzin gözəl 
hisurxoxun əyitkʹalazuy. Ama me dayiğə bez azukʹen iz pʹiyane śiye. 
Umudsusluğen za besebsay. Barinaxun irani aslanen iz uluxxone 
akʹestʹay. Araksa bakala bǐbi ğaç̌ey, miya, irani oç̌ala Ninoi ükʹe tağala 
yaqʹ tez bə̌ğə̌bsay.

Zu əcuxlu təspʹəyə zapʹespʹi, tʹuri kʹasʹeśi, nešum ǰeyurxo bari 
śareśi.
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Ə̌xiləxun şeypuri səse cʹeri. Me səs Buxačuğoy sa xavar kʹinə, 
qʹǐlune cʹeri. Hayzeri aynin tumez taśi. Cʹöş eğarixey, tozey. Běğ 
Şamira sarayi loxol surekʹey. Şeypuri səs išalayinşebaksay.

– Şaxsey!...Vaxsey!... hazar səs tʹe səsəne gərbaksay. – Şax 
Hüseyin!...Vay Hüseyin!...

Məəlne camaate akʹeśi. Běš xib qʹızılen əşeśi bayrağe akʹesay. 
Suntʹay loxol Əlin sʹine ěběśey – Buxačuğon oç̌ala yaqʹabitʹay. Pʹə̌mci 
mə̌yin bayraği loxol surukʹeśi tərs kuloy. Şo Fatmay kuley, Xavareçali 
xuyəri. Xibimci bayraği loxol sa əyite śameśey – “Hüseyin”, xavareçali 
nəvəy, Qʹurbani qʹa Çarkʹestʹali.

Camaat yavaş-yavaş küçinen tatʹunsay. Samci cörginə mə̌yin yase 
paltaren, içoğoy bačʹan qay, musulmanxone taysay. İçoğoy kiyel bǐhi 
zincirxonoy, şotʹoğon içoğotʹun tʹapʹey, günaxxo “osʹkʹseynakʹ”. Hər 
şeypuri səsəstʹa şotʹoğon zinciren içoğoy pʹi barala bačʹane dutʹunğsay. 
Şotʹoğoy bačʹanexun bədənlə işqʹarxone taysay. Şotʹoğoxun pʹə̌ lə̌ng 
běš taśi, oşa sa lə̌ng qoş baki, saalal – pʹə̌ lə̌ng běštʹunbaksay.

– Şaxsey!... Vaxsey!...- şotʹoğon haraytʹunney, hər harayastʹa 
yumburuğen içoğoy popla döşə dutʹunğsay.

İçoğoy bačʹanexun seidxone taysay – Xavareçali nəsiləxun 
bakala amdarxo. İçoğoy bǐğ göyin qʹayinşen ğačʹey. Seidxoy 
bačʹanexun masʹi xələtla məhərrəmi şəhidxone taysay, şotʹoğoy bul 
kəçəlbi, içoğoy kiyel xançalxo. Şotʹoğoy sufatʹaxun aruxe barstʹay, 
unkʹoy qʹerəz dünyənen yaqʹabiyoroxey.

– Şaxsey!...Vaxsey!...
Xançalxo göynul alabi kəçəl bel dutʹunğsay. İçoğoy paltar pʹiye 

boşey. Suntʹay bule fırıpi, iz tʹǒǒx bakaltʹoğon şotʹo tʹǒǒxtʹun cʹevkʹi. 
Şotʹay ç̌oyel axšume akʹesay.

Hələ aynin běš çurpezuy, bezi ükʹe memaçağ nu baki hisoy. 
Məəlnexun eğala səsen bez ükʹe sa xavar eçala kʹinəne səsbi, qʹurban 
tastʹeynakʹ. Tozen küçinə çil kʹinə pʹi kʹatʹpʹeney. Şeypuri şəsen 
amdarxo çarkʹesunane kʹaley. Şotʹoğostʹa Buxačuğoy siroy, çarkʹesuni 
yaqʹa akʹestʹala.

Zu bez cicirxo pʹetʹpʹi aynina qayespi. Bez běštʹan Hüseyni 
bayrağe cʹovaki, zu Fatmay kulaz akʹi, bütüm bakalorox bez piin 
běštʹan aněçi.

Pʹurum şeypuri səse cʹeri, so bezi ükʹe sa vəhşi haraye baśi. 
Hatʹe dəyiğə zuval tʹe camaataxun saz baki. Tʹe zorba amdarxoy qʹate 
buresqi taysa, yumburuğxon bez döşə tʹapsun. Oşa bayinqʹun meçitaz 
baśi, İmami əzanaz ibaki. Şinesa za sa zincire tadi, bezi bačʹana 
bokʹasbala qʹacʹez hisbi. Vaxt cʹovaneksay. Bez běš sa kala meydane 



148

akʹeśi, hatʹe vəhşi haray, mǔq səsəxun gərbaki “Şaxsey!...Vaxsey!”..., 
cʹere zaxun. Bürdən mayinesa iz ç̌o şerebaki sa goğan dərvişe cʹeri, 
goğanluğaxun iz ǔqʹenxo akʹesay. Amdarxoy ç̌oyexun mǔqluğe 
barstʹay. Camaaten mə̌ğtʹunney. Meydanexun sa ěkě taysay, iz bačʹane 
pʹiyen yəhər. Mo ǐvel Hüseyni ěkěy. Dərvişen ostʹaar harayeney. İz 
dəmiri çombağa bosi, şo ěkě turin oqʹane biti. Bez bul fırınney. Çəkʹüc 
kʹinə yumburuğxo bez döşel lafestʹay.

– Şaxsey!...Vaxsey!...- camaaten hələ harayeney.
Bez tʹǒǒx bakala sa cəyil ğara, pʹiyen paltaren, xorpi tatʹunşeri. 

Ə̌xiləxun eğala pʹampʹali işiğxon zaal iz bačʹanexun ěxtʹi taneşeri. 
Bürdən azkʹi ki, sa meçitʹi məəlne arśezu, bezi hərəmina alloy 
kʹankʹoroy, papaqʹla ǒnekʹala amdarxo. Şinesa bureqʹi mərsiye mə̌ğsa 
ǐvel Hüseyneynakʹ. Tʹe mə̌ğkʹaltʹay səsəxun akʹesay ki, şo qʹačʹeney.

Zu hayezzeri. Camaat qaybaki qoştʹun taśi. Şü səriney. Yan sa 
binin tʹǒǒxyan taśi, tʹiya höküməten iclase cʹovakestʹay. Binin loxol 
mə̌yin bayrağxonoy.Tʹe hazarxon camaat içoğoy kiyel bakala işiğen 
sa oqane oşqʹarstʹay, iz boş mucʹuliyox akʹeğala. Yaqʹ cöybakala gala 
çadrala çupuxe çurpey. Yan kʹonsuli binin tʹǒǒxunyan cʹovaki.

Kʹojurxoy bel camaaten buyey. Top-maydanaxun, afırıkʹala 
camaati tʹǒǒxun, buşe kərvane cʹovaki. Pʹurum harayi, ǒneni səs 
göynule laśi, çupux oqʹa bartʹundi, xaşe işiğen şotʹoğoy çupʹlağ 
turmuxe akʹesay. Buşe bačʹane bakala taxtʹe loxol şəhid Hüseyni ailə 
arśeney. İz bačʹanexun mə̌yin ěkě loxol şotʹo bespʹitʹu tatʹunştʹay – 
Ezid xəlifə. J̌eyurxo baredi şotʹay loxol. Şo ěkě loxolxun cʹupi şiri 
cʹapʹebaki Nəsrəddin şaxe zala, tʹiya əycə akʹestʹaltʹun ǐvel Hüseynaxun 
mistʹeriya.

Şaxe darvazoğoy bel mə̌yin bayrağoy. Qʹaroğol zapʹkʹalxo 
mə̌yin paltari boş bula kʹosʹpʹi çurpetʹuniy. Şax saraya buteney, şo iz 
yəye Bagişax sarayaney. Camaat Əla-əd-Dövlə küçinətʹun taśi, zuval 
bürdən tək manezdi, bayinqʹun, camaatsuz Top-meydane. Bez loxol 
pars biqʹi tope lüloğone beğsay.

Bez bədən qʹačʹeney. Unkʹoy za hazar kʹovale laftʹey. Zu bez 
börinə kulezdi, tʹetʹiya laxtʹa biqʹi pʹinoy. Bez bul fırınepi, meydana 
cʹovaki zu halsuz sa faytʹona arezśi. Cʹidaltʹin za qʹamişaki, bez loxol 
běği sa ava amdar kʹinə pine:

– Samal göyərçini pʹursʹ bə̌ğə̌ba, şotʹo samal simişkʹin cʹəyinə 
gərbi vi yarin loxol lada. Şaatʹ köməyebsa.

Zu bez turmoğo boxodi harayezpi:
– Şamirana, Şirvanşire kʹojin tʹǒǒx!
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Cʹidaltʹin iz tatara fə̌ledi. Faytʹon taneśi śar yaqʹen, cʹiyaltʹinal 
arane fırıpi bez loxole běğsay.

– Unkʹoy, və̌n gele věbakalnan, – şotʹin pine, – zaynakʹal 
afırıpanan. Bezi vaxt tene baksa, gele əşezbsa. Bez sʹi Zöhrəb Yusife.

Ninoyen iz kulmoğo dize loxol laxi, divana arśi, ostʹaar ǒnenney. 
İz cicirxo tʹutʹunney, iz ç̌oyelal qʹırıçxone akʹesay. Neğurxo piyexun 
bari iz ç̌oyexun tʹıkʹıreney. Şotʹay bədən ǒnepsaxun tʹutʹunney. Şotʹin 
şipʹe ǒneney, sa əyit nextʹeney, neğa təmiz tenebsay, saycə iz cicirxone 
tʹutʹuney payizi xazal kʹinə muşastʹa. Zu şotʹay běš çurpezuy, şotʹay 
dərdə cöybsunez çuresay, şotʹay çax kulmoğo bez kiyel ěxezdi, 
neğaxun elaxoy pulmoğo muçespi. Şotʹin fikirlu bez loxol běneği.

– Nino, va kʹə bake, Nino?
Şotʹin cağepi, kulmoğo iz ǰomoç taneşeri, kula oqʹabitʹuxun oşa 

uluxxoy irizxonoy.
– Əli xan, va akʹsun tez çuresa! – şotʹin ostʹaar harayepi.
– Hun azarinu, Nino?
– Təə, zu va akʹsun tez çuresa!
Şotʹin iz oqʹin cicira kašpʹi, misʹikʹ əyelane oşqʹardi.
– Axri kʹə bake?
– Zu va akʹsun tez çuresa! – şotʹin sal pine, – iritʹpsun, bez pʹila 

bačʹani, zığzığ paltari loxol běği.
– Zu kʹəzbeki?
– Axır ki, hun vi əsil ç̌oya akʹesendi, Əli xan, – yavaş-yavaş, 

unkʹo fikirəne taśi, şotʹin pine. – Zu bez bavay kʹoyaz bake. Yan 
çəyyan ǔqʹsay, oşa Gollandin kʹonsulen yax içoğoy kʹoyane kʹalpi. Şo 
Top-meydanane baksa. Kʹonsulen çuresay ki, yan kʹe efi barbar ədətxo 
akʹayan. Yan aynin tume çurpeyaniy, camaat beşi běštʹan cʹovaneki. 
Zu şeypuri səsə izbaksay, haqʹıl aç̌espʹi ç̌oyurxo azkʹi. “Bulxarabxo”, 
– kʹonsulen pi aynina butʹekʹi, şotʹaynakʹ ki, küçinəxun apʹen, cʹemene 
adesay. Bürdən vəhşi səsuryan ibaki. Běği, yan ayankʹi, hetər sa dərviş, 
cıntʹır paltari boş içu bonesi ěkě turin oqʹa. Oşa... oşa kʹonsulen iz 
kiin akʹestʹi, haqʹeśi pine: “Mo şone?..” Kʹonsulen əyitpʹi tene çarkʹi. 
Zuval bězği, şotʹin akʹestʹala tuşə, tʹe camaati qʹate sa amdarez akʹi, 
iz döşe yumburuğen tʹapʹkʹala, iz bačʹana zincirləyinşala. Tʹe amdar 
hunnuy, Əli xan! Zu otʹexun oç̌ala bazśi. Ma upa, zu haqʹıla aç̌espʹi sa 
fanatʹikʹi çuuxzu. Zu vi biqʹala bütüm əşurxo tamaşazbsay, hisezbsay 
kʹi, kʹonsulen za gorox eysun bez loxole běğsa. Oşa yan, unkʹoy, 
çəyyan ǔği, šumyan kəyi – hikʹkʹal bezi eyex tene. Sa təhəren axıral 
śirikʹ arezśi. Bürdən zu qay azkʹi beşi arane bakala uçuruma. Ǐvel 
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Hüseynen beşi mǔqluğa besebi, Əli xan. Hun zaynakʹ həmişəluğ tʹe 
vəhşi camaati sa hissənu, ene zu vi loxol qʹerəz piin běğěz tez bakal.

Şo şipʹ çurepi.
Bez vətənə qaystʹeynak, şipʹluğ bakseynakʹezbi bütüm kotʹoğo, 

Ninoya köruğez tadi.
– İsə kʹə bakala, Nino?
– Tez ava, yan ene sagala yöni teyan bakal. Zu cʹeri taysunez 

çuresa. Maya bakala bakeqʹan, saycə me vəhşi amdara Top-
meydanaxun, ma akʹaz, tʹetər gala tağaz ki, pʹurum vi pulmoğoy boş 
běğěs bakaz. Tərba za, Əli xan, barta tağaz.

– Maya tağalnu, Nino?
– Ox, tez ava, – şotʹin pi mindəfəne saki, oşa iz kiin bezi yaroğone 

běği. – Hetʹaynakʹ metər benu?
– Va görə, Nino, ama hun kotʹo ten qʹamişakal.
– Təə! – umudsuz pine. – Zu taysunez çuresa. Zu mandakʹ 

bakezu, Əli xan, Asinen za əzabe tastʹa.
– Hun za çurensa?
– Hoo, ǰomoy tʹǒğen şotʹin pi, iz kulmoğo kʹə̌kʹə̌pʹi loxol lanexi.
Zu Ninoya bez qʹujel ěxtʹi tazşeri baskʹala otağa. Tʹiya iz paltara 

cʹeqʹi baskʹesezdi. Şotʹin qʹǐbsun için-içeynakʹ əyiteney.
– Nino, pʹə̌ şamat portpʹa, oşa Bəkünə tağalyan.
Şotʹin iz bula ǰıkʹpʹi, pulmoğo qʹicʹepi. Nepʹetʹoy bez kula biqʹi, 

iz döşe tʹayağebi. Zu şotʹay tʹǒǒx xeylək arezśi. iz ükʹe tʹapʹsuna 
ǔmǔxlaxsun. Oşa bez paltara cʹeqʹi iz tʹǒǒx basezkʹi. Şotʹay bədən 
gamey, içal misʹikʹ əyel kʹinə qʹıcʹeśi tərs börin loxol baskʹeney, iz 
turmoğo girbi, bula ləyifi oqʹa badi.

Savaxtʹan üşşenen hayzeri, bezi loxolxun cʹovaki, tʹinetʹeri iz 
ç̌oya osʹkʹsa. Şotʹin boxoye osʹkʹi ç̌oya, za baysa tene barti. Cʹeri, 
Ninoyen bezi loxol tene běğsay. Şotʹay kiyel sa qav balzamoy. Sa 
taxsır bakala amdar kʹinə, şotʹin bez bačʹane balzama lanedi.

– Hun gərəy za tapinuy, Əli xan, – mučʹa muzin şotʹin pine.
– Zu kotʹo bes tez bakaliy, bütüm ği zu zaz tʹapey, gele 

mandakʹzuy.
Balzama tʹǒǒx laxi, şotʹin nökəren eçeri çəyə ěxedi. Kape ǔğsay, 

otpʹsun aynin loxol běği. Oşa bürdən bez pulmoğoy boş běği pine:
– Kotʹay fərg teno, Əli xan. Zu tʹevərin kʹinə va akʹsun tez çuresa, 

tez çureğal, heqʹədər ki, yan İranayan. Kotʹoxun zu hikʹkʹal bes tez 
bakon.
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Yan hayzeri baxçinayan cʹeri, fantʹani tʹǒǒx aryanśi, beşi tʹǒǒxun 
gözəl pʹavline cʹovaki. Sarayi işqʹarxoy tərəfi məəlne bavay faytʹon 
səsbsun baneśi. Bürdən Ninoyen iz bula kʹosʹpʹi, otpʹsun pine:

– Ama zu, bez puyexun biti amdaraxunal nərd əçipes baskon.
Zu nərdə esçeri, yan, pərt baki, çəş-pʹəş kʹinə, buryanqi əçipsa...

Oşa ovuzi loxol kʹosʹpʹakʹi xene boş yaxyan tamaşabi. Ninoyen iz kula 
xene boşe badi, yax ene teyan akʹi.

– Əli xan, fikir ma ba. Zu va nifrət tezbsa. Zu nifrətezbsa me yad 
ölkinə, yad camaata. Kʹoya tağala kʹinə, bütüm cʹovakale.

Şotʹin iz ç̌oya xenane badi, sa pʹə̌ dəyğa ketər çurepi, oşa iz bula 
alanebi. Xe sʹoroyeśi iz ç̌oyexun, çənninaxun.

– Beşi mütlək ğar bakale, ama vüğ xaş yaqʹ běğalyan.
Ninoyen kotʹo věney, ke əyitəl gele mǔqe pi. Zu şotʹay 

ç̌oya qʹaribi, iz çax ç̌oya muçespi. Ninoyen axšemepi. İsə beşi 
gələcəy Azərbaycani beyvanxoxun cʹovakala nefte vışkʹoğon 
hərəminə haqʹi düşməni kiye bakala Bəkünəç tağala qʹoşunaxun 
asılıne.

Ə̌xiləxun ǐvel Hüseyni şeypuri səse hari. Zu usum Ninoya kʹoya 
taşeri, aynoğo butʹezkʹi. Oşa pʹatʹifona eçeri, qayespi, burqeśi mə̌g 
“Faustʹaxun”. Ko kʹoya bakala ən ostʹaar mə̌ğey. Ninoyen qʹǐbsun za 
qʹujebi, Mefistʹofeli mə̌ğe səsen şeypuri yavaş səsə saal: – “Şaxsey!..
Vaxsey!” haraya ibaksa tene barti.

27 Bul

Payizi samci ğimxoney, Ənvəri qʹoşunuen Bəkünə haqʹatʹan. 
Ke barada hər gala exləttʹunbsay – bazare, çəyxanina, naziri 

otağa. Şəhərə qʹorişala axırınci urusxo, busa, xena, Bəkünəxun 
tʹitʹeri irani saal turkʹestʹanatʹun taśi. Şotʹoğon masʹi qʹıxaş bakala 
bayrağaxuntʹun exlətbsay, şəhərexun čʹočʹa bayrağa şəpʹeśitʹuxun. 
Arslan ağan Tʹegerani kʹazetxo, Bəkü şəhərə türkürxon exstʹuni 
barada, śampi buybeney. Bez əmi, Əsəd-əs-Saltani, türkürxo akʹala 
pul teno, inglisxoy piyes akʹeseynakʹ, ke kʹazetxo ğaç̌epi. Bez bava 
kala naziri tʹǒǒxe taśi, gele fikirxoxun oşa şotʹin icazane tadi, İrani 
qʹa Bəkün arane gəmiyox tayseynakʹ. Yan Enzelina tayanśi, tʹiya 
“Nəsrəddin” gəminen vətənə qaybaksun çureğala qʹaçqʹunxo ěxedi.
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Bəkün limana alloy papaqʹla əskʹərxo çurpetʹuniy. İlyas bəyen 
iz xançala cʹevkʹi fəledi, türke mayoren, camaati běš, türke qʹa 
azərbaycani muza gərgürbsun əyitepi.

Yan beşi śareśi, talayinşaki kʹoya haryan, Nino bütüm ği kʹojin 
əşurxonebi. Şotʹin əşpʹalxo əmirebsay, dükənəne taysay, otağxone 
usksay. Şotʹay arxitʹektʹoraxun cəkʹpʹin exlətxo tʹetəre çarkʹi ki, sa 
ği beşi kʹoj əşpʹalxoy səsen, kʹraskʹin aden, daxtʹakʹxon saal suvaxen 
buyebaki.

Nino me gərgürçiluğa kalaluğebsay, gele mǔqey ki, əşurux iz 
ozanene.

Şotʹay extʹiyəreney mebel, aboy cəkbsun, koja bəzəyişbsun.
Biyəbakatʹan şotʹin samal otʹpsun, gele mǔq, exlətebsay:
– Əli xan, vi əcoğon maqʹan biqʹi Ninoyi loxol. Divani gala zu 

kʹravatez haqʹi, əsil kʹravat, aboyxo qay irəngen bakale, pʹole loxol 
xalçoox pastʹalyan. Əyeli otağ masʹi irəngen bakale. Miya hər şey 
irani garemallarik tene bakal.

Ninoyen za qʹujebsay, ladesay. Akʹesay ki, şotʹin otʹebsay.
Oqʹa xalça pastʹi, oşal avropʹalu kʹinə istʹolin bačʹane arśi šum 

uksun sunaxun biteneqsay, ama zu hikʹkʹal nextezuy, bütümə Ninoyi 
extʹiyərez bartey. Bezi əş kʹojin bula badalbsun. Nino kʹojin bula 
badalbsunal gərebaksay.

Kʹoj kirəjen, tozen, səsen buyey. Zu bez bavaxun kʹojin bel 
arśezuy, Ninoyallarik, bez bula kʹosʹpʹi, muza cʹevkʹi bǒxmǒğǒ 
pʹapʹesbsunez çuresay. Bavanal běği, axšumeney.

– Dünyənin əş metəre, Əli xan. Kʹojin əşurxo – çuğoy əşe. 
Ninoyen İrana içu gele şaatʹe taşere, içeynakʹ çətinal balkayin. İsə vi 
navade. Vi eyexun cʹevmakʹa, zu va kʹəspey – Bəkü isə Avropʹinane 
aid. İçaal, ko həmişəluğe! Butʹ otağxoy nəmişluğ, bayinqʹun, śampi 
xalçoox bariğoy loxol – İraneynakʹe.

– Pʹoy hun, bez bava?
– Zuval İrana aidzu. Yaqʹběğoz vi əyel bakamun, şotʹo akʹoz, oşa 

tağoz İrana. Yəşəyinşoz beşi Şamirana bakala kʹoya, oşa yaqʹběğoz 
tʹiya kʹravat, masʹi aboyxo cʹeğamu.

– Zu miya çurkʹoz.
Bavan iz bula jıkʹepi, za qʹamişey.
– Avazu. Hun me şəhərə çurensa, Ninoyen – Avropʹina. Bezi 

xoşel tene eysa nə me təzə bayrağ, nə şəhəre bakala təzə səs nəəl nu 
věbakalxoy uruf.

Bavan şipʹcə iz bula kʹosʹebi, tʹe vədə iz viçi Əsəd-əs-Saltanane 
oşqʹardi.
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– Zu qʹojabakezu, Əli xan. Me təzə əşurxo za aid tene. Ama hun 
miya mandalanu. Hun cəyilnu, qʹoççağnu, hun Azərbaycana lazımnu.

Zu üşe şəhəri kücəmoğon tarazney. Dönboğo türke əskʹorxon 
qʹaroğoltʹun zapʹey. İçoğoy ç̌oyen, pulmoğon hikʹkʹal akʹestenestʹay.

Ofiśerxoxun samal exlətezbi, şotʹoğon burtʹunqi Stʹanbuli 
meçitʹxoxun, Tatlı şuye yəye şünəxun. Gubernatʹori bisi binin bel 
təzə höküməti bayrağey surukʹ, gimnazin binina məclisen iclasebsay. 
Unkʹoy bisi şəhər təzə yəşəyinşane baśe. Vəkil Fətəli xan Kala nazire 
baki. Əsədullay viçi – Mirzə Əsədulla xarici əşurxoy nazire baki. 
Memaçağ nu akʹi müstʹəgil hökümət bezi xoşele hari, hisezbsay ki, 
təzə gerba, mundira, vəzifoğo saal kʹanunxo çuressa. Samci kərə zu 
za bezi ölkin qʹončuxez hisbi. Urusxo içoğoy bula kʹosʹpʹi bez tʹǒǒxun 
cʹovatʹunksay, məlimxonal cʹovakatʹan za salamtʹun tastʹay.

Üşe bakatʹan miyani kʹluba mə̌ğurtʹun mə̌ğey, farurtʹun farey, 
bütüm arśes batʹunksay papaqʹla. Yan İlyas bəyəxun sagala davinaxun 
hari saal davina tağala türke ofiśerxo beş tʹǒǒx kʹalyanpi. Şotʹoğon 
exləttʹunbi Bagdada haqʹsaxun, Sinay beyvana cʹovaksaxun. 
Şotʹoğon Liviin qʹumurxotʹun akʹe, Galiśiin osʹeśi yaqʹmoğo, 
Ermənistʹani buruxmoğoy iǰla muşurxo. Xavareçali buyruğa nu 
saymişi, türkʹe ofiśerxon şampʹantʹun ǔqʹsay, Ənvəraxun saal Turani 
impʹerinaxuntʹun exlətbsay, nextʹuniy ki, şotʹin bütüm türkürxo sa 
bayraği oqʹa girbale.

Zu şotʹoğoy exlətə gele həvəsen ǔmǔxezlaxsay, şotʹaynakʹ ki, 
me bakala hər şey gözəley, eyexun nu cʹeğala sa nepʹ kʹinə. Pʹaradi 
ğine Bəkün küçəmoğo fare səsey. Ənvər paşa ěkě loxol qʹoşuni běš 
tanesay. Şotʹay döş ordenxon buyey.

Yan bütüm gele mǔqyaniy. Süniğon qʹa şiitʹxon içoğoy arane 
bakala düşmənluğa eyexun cʹevkʹi, yan həziryaniy Paşay kula 
muçsuna, osmanluği xəlifeynakʹ bisuna.

Saycə Seid Mustʹafa tʹǒǒx çurpeney, şotʹay ç̌oyexun niffrəte 
barstʹay. Paşay döşe bakala ordenxoy qʹate, şotʹin saycə bolgari xaçane 
akʹi. Musulmani döşe qʹerəz dine ordena akʹi, Seidi əcoğone biqʹi.

Pʹaradaxun oşa İlyas bəy, Seid saal zu bulvara arśeyaniy. 
Xodurxoxun xazalxo bareney, bez dostʹurxon təzə höküməti 
kʹanunxoxuntʹun exlətbsay. Gəncin tʹǒǒx baki davinaxun oşa, cəyil 
türke ofiśerxoy exlətə ibaki, İlyas bəy qʹamişebaki ki, usum avropʹina 
bakala reforminaxun bayin, ölkinə urusxoxun çarkʹestʹes banekon.

– Yan qʹaloox biqʹayyan, – İlyas bəyen nexey, – reformoğo 
bayyan, yaqʹmux düz bayyan, musulman kʹinə mandes bayanko.

Seiden kʹodoğo śinepi, şotʹay pulmux mandakʹey.
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İlyas bəy, – şotʹin şipʹ pine, – hun hetʹaynakʹ ten nex ki, amdaren 
fi ǔğes, bǒqʹe eqʹ ukes baneko, tʹe vədəl şo musulman kʹinə mandale? 
Axri avropʹaluğon gele vaxtʹaxun subutbetʹun ki, fi ǔqʹsun bədəneynakʹ 
şaatʹe, bǒqʹe yeqʹal gidalune. Hoo, amdar musulman mandes baneko, 
ama cənnəti darvazin tume çurpi arxangelen kotʹo věbaksun tene 
çureğal.

İlyas bəyen axšumepi.
– Savadi qʹa bǒqʹe yeqʹe arane gele kala fərgo.
– Ama bǒqʹe eqʹ uksuni qʹa finoğoy baksuni arane sal sa fərg 

teno.
Zu dikʹkʹəten şotʹoğo ǔmǔxezlaxsay.
– Seid, – zu bürdən xavarez haqʹi, – banekon kʹravati loxol 

baskʹes, çəngəlen, menen šum ukes, hamal musulman bakes?
– Seiden axšumepi.
– Hun həmişə əsil musulman bakalnu. Zu va akʹezu 

məhərrəməstʹa.
Zu şipʹ çurezpi.
– Ko düze, hun vi kʹoja avropʹin kʹojurxoy larikʹen düzbe, 

mebelen, qay irənglə aboyen? – İlyas bəyen xavare haqʹi, iz bel bakala 
ofiśeri papaqʹa düz-düzbsun.

– Hoo, İlyas bəy, düze.
– Gele gözəl, – mǔq baki şotʹin pine. – Bəkü isə beşi paytaxtʹe 

baki. Miya xarici pʹosolxo eğaltʹun. Yax kʹojurxo lazıme, şotʹoğo 
qʹabulbseynakʹ, çupuxxo lazıme, şotʹoğoy çupuxxoxun exlətbseynakʹ. 
Vi, Əli xan, ketər çuux bune, vi ketər kʹojal bune. Hun gərəy, xarici 
əşurxo běğala nazirliyə, əşlə bağan.

Zu axšumezpi.
– İlyas bəy, hun bez çuğoxun, bez kʹojaxun, zaxun tʹetər exlətenpsa 

ki, unkʹoy yan ěkurxoyan, azukʹxoyarane bakala yarışa tağalayan. 
Hun fikirenbsa ki, zu bez kʹoja ketər əşurxoynakʹez badalbe?

– Ketər bakalane, – İlyas bəyen ciddi pine, zuval bürdən 
qʹamişezbaki ki, şotʹin düzəxene: bütüm, kʹə beşi bune, yan tadalayan 
tʹe təzə ölkineynakʹ, matʹu ki, biqsunyan çuresa kəsib, běğě oqʹa 
qʹaribaki, azərbaycani oç̌ala.

Zu qaybaki kʹoya eğatʹan Ninoya pizu ki, irəzizu pʹarkʹetʹi 
pʹolbseynakʹ, bariğoy loxol avropʹin şikilxo laxseynakʹ, şotʹin 
mǔqluğaxun axšumepi, iz pulmoğon işiğe saki, hevədənesa cʹələye 
bakala Pʹexaçpʹur orayin tʹǒǒx baki kʹinə.

Tʹe gımxostʹa zu usum-usum ěka laśi , ə̌ktʹi beyvanaz taysay. 
Tʹiya, cügi qʹume loxol arśi, tamaşazbsay čʹočʹa běğ batksuna.
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Bez tʹǒǒxun türke qʹoşune cʹovaksay. Ofiśerxoy ç̌o dirxor, 
fikirlune baksay. Beş ölkinə bakala əşurxon səs-küyen dünyəni davin 
tope səsə butʹkʹeney. Ama tʹiya bolgarxoy qʹa türkürxoy vəziyət pisey.

– Dava śareśene. Şotʹo efes tene baksa, – türkürxon nextʹuniy, 
ene şampʹan tetʹun ǔqʹsay.

Yan gele mal xavarxoyan ibaksay. Ama beş avabakaltʹoğon, yax 
gele dirxorebsay. Kʹosʹ, goğan kʹoja – Osmanlu imperin dənizi nazir 
Hüseyin Rauf bəy Mudros limana bakala inglisxoy “Agamemnon” 
gəminə laśi irəziluğa ə̌mě zapi. Şotʹin iz ə̌mə̌ zapitʹuxun oşa, beşi 
şəhəre kalaluğbala türkürxoy piyexun neğe bari.

Axırınci kərə Bəkün küçimoğo Turani impʹerin barada mə̌ğe 
fareśi, ama isə tʹe mə̌ğ, sa yase far kʹinəney. Qʹoşuni kalo ěkě loxol 
əskʹərxoy běštʹan cʹovaneki, Osmanluğoy bayrağ śire, tosa dutʹunği, 
Ənvəren kula iz kʹodoğo taşeri əskʹərxo salame tadi. Stʹanbuli meçitʹxo, 
Bosfora bakala gözəl sarayxo, xəlifə saal Xavareçali qʹayinşe baki 
beşi eyex mandiyorox.

Xib ği cʹovaki, dənizi bǒrine çurpezuy, Nargini bačʹanexun 
inglisxoy qʹoşun eçala samci gəmiyoxe akʹeśi. İnglisi generali 
pulmux göyiney, iz nəzikʹ biğuruxoy, kakala, zorba kulmuxoy. Şəhəre 
novozelandxo, kʹanadluyox saal avstʹraluyox buyebaki. Britʹanin 
bayrağ beştʹuxun sagalaney, tʹe vədə Fətəli xanen za kʹalepi nazirliyinə.

Şo cügi kʹresloyi loxol arśi, tʹüş bez loxole běğsay.
– Əli xan, hetʹaynakʹ və̌n memaçağ höküməti qʹulluğa tenan?
Zuval sal tez avay kotʹo. İz běš bakala kʹartʹurxoy loxol běği 

otʹbi, pizu: 
– Fətəli xan, zu bez vətənə gelez çuresa, efi bütüm əmirə 

əməlbsuna həzirzu.
– Zu ibakezu ki, və̌n xarici muzurxo şaatʹnan ava, və̌ynakʹ 

heqʹədər vaxtʹa lazım inglisi muza zombakseynakʹ?
Zu axšumespi.
– Zaynakʹ inglisi muza zombaksun lazım tene, zu gele vaxtʹaxun 

ke muza avazu.
Şotʹin iz bula kʹresloya tʹayağbi, samal şipʹ çurpi, bürdən xavare 

haqʹi:
– Nino hetərə?
Zu haqʹezśi ki, Kala naziren bez çuğone xavar haqʹi.
– Diristbakanan, şaatʹe.
– Şotʹinal inglisi muza avane?
– Hoo.
Şo purum şipʹ çurepi iz biğaxun əçipsun.
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– Fətəli xan, – zu şipʹcə pizu, – zu avazu, və̌n kʹə upsunnan 
çuresa. Bez kʹoj sa şamat oşa həzir bakale. Ninoi dərgööx gelene. Yan 
inglisi muzin əyityanne, şampʹani tənginal zu tadoz.

Naziren tʹeqʹədər axšumepi, iz pulmux neğalebaki.
Bağışlayinşanan za, Əli xan. Zu və̌x təkʹkʹirbsun tez çureśi. Yax 

və̌llarikʹ amdarxone lazım. Beş ölkinə ketər amdarxo male, damna 
nəsiləxun bakala, iz çuux avropʹalu, iz kʹoj bakala saal inglisi muzin 
əyitkʹala. Bezi imkan tene bake inglisi muza zombakseynakʹ, manedi 
ki, çuux avropʹalu saal kʹoj bakane.

Şo gele mandakʹe akʹesay.
– Ğeyinaxun və̌n, xarici əşurxoy nazirliyina avropʹina běğala 

atʹtʹaşenan təyin baksa. Takinan xarici əşurxo běğala nazir Əsədullay 
tʹǒǒx. Şotʹin va ukʹale vi əşurxoxun. Saal... efi köfel maqʹan laftʹi... 
banankon efi kʹojin əşurxo qo ğiin çarkʹestʹes? Zaynakʹ çətine kotʹo 
və̌x upsun.

– Baneki, Fətəli xan! – coğaba tadi, otağaxun cʹeriz, bezi ükʹe 
tʹetər hisoy, unkʹo zu bezi iša dostʹa feretʹezde.

Kʹoya taśi, Ninoya, iz kulmux kʹraskʹalaz akʹi. Şo kʹasʹkʹali loxol 
çurpi barina mispʹare tʹə̌qʹstʹay, şikil surukʹbseynakʹ. Şo haqʹeğoy, 
avabakiniy ki, iz vətəneynakʹ gele kala əşe biqʹsa. Şotʹaynakʹal zu 
kotʹoğo tez pi, şotʹay cʹemen kʹəşəmoğo muçpʹi, xarici fi laxseynakʹ 
buze qʹav haqʹsuna irəzizbaki.

28 Bul

“Efi xala bune? – Təə, bez xala teno, ama bez nökəren iz 
yön turane xoxpʹe”.

“Tarapsun ef xoşel hare? – Hoo, tarapsun bez xoşel hare, ama 
üşe bakatʹan saycə meyvəz uksun çuresa”.

İnglisi muzin girke boş tapşırığxo gele axmağey. Ninoyen girkə 
butʹekʹi.

– Zaynakʹ tʹetəre ekʹesa ki, davina taştʹeynakʹ, yan inglisi muza 
şaatʹyan ava. Hun upa běyin, sal viskʹi ǔğenu?

– Nino! – zu gijbaki, harayespi. – Hun lap girke boş bakala 
kʹinən əyite!

– Bağışlayinşa, Əli xan, yəğin zu vətənə qʹulluğbsuna düz tez 
qʹamişaksa, şotʹaynakʹal axmağ əyitmuxez əyite. Şu eğala beş kʹoya? 
– şotʹin xavare haqʹi.
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Zu buresqi, ğe beş kʹoya eğala inglisi dipʹlomatxoy saal ofiśerxoy 
sʹiya upsa. Ninoyen iz bula tikʹbi za ǔmǔxelaxsay. Şotʹin şaatʹ avaney 
ki, saycə naziri nəəl generali Azərbaycana iz işqʹari bakalorox butene 
– kalpi çuux, tərbiyəlu, inglisi muza avabakala, kʹnyazi nəsiləxun.

Zu viskʹi ǔğezu, – iz ǰomo kejebi Ninoyen pine, – bokʹospʹala, 
axmağ şeye. Şotʹaynakʹal iz boş sodatʹun baye.

Zu bez çuğo qʹujezbi, şotʹinal mǔq-mǔq bez loxole běği.
– Beş yəşəyinş qʹəribəne, Əli xan. Tʹevərəxun hun za gareman 

efsay, isə ama zu beş Vətəni mədəniyəti inkşafeynakʹez qʹulluğbsa.
Yan kala otağayan śiri. Şaatʹ zombaki nökərxo barin tumen 

çurpetʹuniy, içoğoy bačʹane şikilxoney surukʹ. Dönboğo – cügi 
kʹresloxoy, istʹolin loxol – vardurux.

– Vi eyexe, Əli xan, zu va hetərez qʹulluğbsay, aula bakatʹan xez 
zapʹey?

– Vi xoşel manuva gele eysa?
Ç̌omoy zəngen səsebi. Ninoyen cağepi, ama eğalorox Ninoyi 

bava-naney saal İlyas bəy, mundirla. Şotʹin otağa tamaşabi, iz bula 
ǰıkʹepi.

– Zuval gərəy laškʹoy bakaz, Əli xan. Ten ava Ninoyi xalay 
xuyər bune?

Yan Ninoyaxun ç̌omoy tume çurpi inglisxoxun pʹaroyanbsay. 
Ofiśerxo oqʹoloy, čʹočʹa ç̌oyentʹuniy. İçoğoy göyin pulla çupuxxon 
əlcəytʹun lavkʹey, axšumkʹa hər tərəfə tamaşatʹunbsay. Şotʹoğon 
fikirbetʹuniy ki, içoğo yevnuxxon qʹulluğbale, qʹǐyoçupʹlağ çupuxxon 
əçikʹaltʹun.

Sa cəyil ofiśeren əyaqʹa viskʹinen buybi, sodasuz ǔğatʹan, 
Ninoyen akʹi, iz nəfəs biqʹeśi. Otağa gele səsoy, exlətxon, sualxon, 
inglisi muzin girke tapsırığxone eyexbadi.

– Gele vaxtʹe işqʹaranan, xanum Şirvanşir?
– Pʹə̌ usen bakale... Laškʹoyaxun oşa İranayan taśe. Bezi işqʹaren 

ěkurxo gelene çuresa. Təə, bez işqʹaren pʹolo tene əçine... Beş şəhər 
efi xoşel enesa?

– Hoo, zu gele mǔqzu ki, Bəkünə azkʹi.
– Və̌n kʹənan əyite! Yan vəhşi teyan! Azərbaycana gele vaxtʹaxun 

gele çuux haqʹsun butene. Garemi barada zu romanxoy boşez kʹalpe.
Ninoyen bez loxole běği, şotʹin iz axšuma sa təhərene efsay. Sa 

mayori çuğon xavare haqʹi ki, Nino sa kərəl bakayin opʹerina taśene. 
Ninoyen iz pulmoğo oqʹabi coğabe tadi:

– Hoo, bakezu, sal zu kʹalpsun, śamsunez ava. Me əyitmoğo pi, 
biyaburbaki mayori çuğo ukune tadi.
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Cəyil inglisxon – dipʹlomatʹxon, ofiśerxon – Ninoyi běš 
kʹosʹtʹunbaksay, şotʹay kəşəmoğo bitʹunqʹsay, iz qay ə̌mnabulurxo 
tamaşatʹunbsay.

Zu bez ç̌oya tarazdi. Mirzə Əsədulla dönbine çurpi sigare zapʹey. 
İz çuğo şotʹin, qʹerəz işqʹarxon akʹseynakʹ, cʹevtenekʹoy qavuna. Nino 
isə gürcüne, kıštʹone, kotʹaynakʹal, Əsədullay fikiren, iz kulmoğo, 
ə̌murxo qʹertʹu akʹestʹes banekon.

Bez gele köfele laxstʹay, əcoğonal bineqʹsay.Bezi ibakala exlətxo 
zaynakʹ təkʹkʹirey. Zu bez bula kʹosʹezbi ki, Ninoyi hərəminə çurpi 
işqʹarxo ma akʹaz.

– Diristbaka, – burdən zu şotʹay xırılti səsəz ibaki, – və̌n gele 
fikirtadalnan.

Şotʹay loxol běği azkʹi, hetərə čʹočʹa bakey, şotʹay ç̌oyel qʹǐbsune 
akʹesay. Bez tʹǒǒx hari, ə̌mə̌ biqʹi, sa köməy qə̌věğala kʹinə, şipʹ pine:

– Əli xan, işə qʹamişenbaksa, zu kʹəz hispʹe Tʹegerana vi xaloğoy, 
vi dədoğoy biqʹi əşurxostʹa. Ke işqʹarxoxun zu hetər baz? Tez çuresaki, 
şotʹoğon bez loxol ketər běğatʹun.

Kotʹo pi, Nino taneśi mayori çuğoy tʹǒǒx, zu iz səsəz ibaki.
– Və̌n sa kərəm beş tʹeatʹra taśinan biqʹon. Həysə Şekʹspʹira 

azərbaycani muzatʹun tarastʹa. Eğala şamat “Gamletʹ” akʹestʹaltʹun.
Zu bez kʹodoğoxun apʹa təmizezbi, qʹonağxo qʹabulbsuni sərt 

ədədxo bez eyexe baftʹi. “Qʹonağen vi ğare bulal botʹayin, oşa vi 
kʹoya eçayin, hun şotʹo qʹabulbalanu, ukestʹi-ǔğestʹalanu”. Ko damna 
buyruğe. Müdrik kʹanune, ama kotʹo əməlbsun çətine.

– Efi gele gözəl çuuxo, şaatʹ kʹojo, Əli xan! – sa ofiśeren pine, 
bezi əziyətxo sabaç̌ kərəm avuzebaki.

Me ofiśer haqʹeğoniy, avabakiniy ki, içu qʹapaz tene laxtʹi, saycə 
pʹolitʹikʹinə görə. Sa kʹücʹənen ostʹaar, camaati boş, bezi çuğone 
tərifbsa! Bez kiyel kʹonyakʹi əyaqʹoy, bez kulmoğon tʹutʹunepi, sa pʹə̌ 
kʹatʹ oqʹa baredi.

Sa dönbine arśi, masʹi biğla dipʹlomati tʹǒǒx išalayinşezbaki, şotʹo 
mučʹa şeyez tadi. Şotʹay uluğxo nešumey, kʹəşəmux kök, gödəyey.

– Efi əsil avropʹin kʹoje, Əli xan, şotʹin təmiz farse muzin pine.
– Zu bez ölkin ədətenez yəşəyinşbsa.
Şotʹin bez loxol dikʹkʹəten běněgi.
– İrani qʹa Azərbaycani mədəniyəti arane kala fərgo.
– Əyitsuz. Yan İranaxun sabaç̌ usen běšyan. Avabakanan ki, beşi 

zavodxo saal dəmiri yaqʹmuxo. Həyif ki, urusxon beşi mədəniyətə 
inkşafbsa tetʹun bakti. Beşi doxtʹurxo saal məlimxo male. Zu ibakezu 
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ki, beşi höküməten çuresa yöni kʹalkʹala əyloğo avropʹina yaqʹabsun, 
ölkinə urusxon kalaluğbatʹan, aç̌espʹitʹoğo bərpabsun.

Zu şotʹo viskʹiz tadi, ama şotʹin tene çureśi.
– Zu qʹa usen İrana kʹonsulez bake. Zu akʹezu, hetərə śaresa 

damna mədəniyət, həysətʹin Běğ cʹeğala ölköğon çurtʹunsa 
avropʹaluğollarikʹ baksun, içoğoy damna ədətxo eyexun cʹevtʹunksa. 
Bərkə, və̌n düznan. Yəşəyinş –hər suntʹay iz əşe. Ama kʹəbakala 
bakeqʹan, ukʹalazu ki, efi ölkə müstʹəgil bakseynakʹ həzire, Amerikʹina 
bakala respʹublikʹoğollarikʹ. Zaynakʹ tʹetəre eysa ki, beşi höküməten 
usumluğen Azərbaycani müstʹəgil baksuna qʹabulbale.

Zale tʹe bel Əsədullan Ninoi bavaxun saal İlyas bəyəxun 
exlətebsay.

– Qʹojanen kʹə exlətbsay? – zu içoğo išalayinşakatʹan, Əsədullan 
xavare haqʹi.

– Şotʹin za haqʹılsuze hesabsa, ama İngiltərinen usumluğen beşi 
müstʹəgilliyə qʹabulbale.

Mirzə Əsədullan, arxayinbaki, bə̌ğə̌loy nəfəse haqʹi.
– Təə, Əli xan, hun haqʹılsuz tenu.
– Diristbakanan, cənab nazir, ama, qʹǐzbsa ki, zu həgigiyal 

haqʹılsuzzu.
Şotʹin zaxun pʹarobi, qʹonağxoxun diristʹoğonbi, taneśi. Ç̌omoy 

tume, şotʹin, Ninoi kula muçepi, oşa zu azkʹi, Ninoyen, axšumkʹa, 
şotʹay ǔmǔğoy tume kʹənesa pine. Əsədullan, irəziluğen iz bula ǰıkʹepi.

Qʹonağxo şü cʹovaki tatʹunśi. Otağa viskʹin, pʹapʹrusʹi aden 
haqʹeney. Mandakʹ, arxayin baki, yan layanśi pʹiləkənen beş otağa, 
Ninoyaxun buryanqi əyel kʹinə gijluğbsa. Ninoyen bonesi iz 
turinqʹavurxo otaği sa dönbine, cupi laneśi kʹravati loxol. Şotʹay oqʹin 
cicir pʹanepʹi bǒxmǒğǒ. Me dəyğə bez çuux sa misʹikʹ meymunane 
oşqʹarstʹay. Şotʹin iz ç̌oya buybi, bureqi kʹəşəmoğon tʹukʹstʹa. İz 
ǰomoxun ostʹaar səse cʹeri.

– Hetərə vaynakʹ, Vətənə çarkʹestʹalo, irəzinu? – Ninoyen, 
kʹravati loxol cupʹkʹa harayeney.

Oşa, cupi śiri, güzgin tʹǒǒx tʹitʹeri, bureqi içu tamaşabsa.
– Nino xanum Şirvanşir, – azərbaycani Janna Dark. Mayori 

çuux, yamanez va feretʹtʹi – of, zu bez ömürəstʹa yevnux tez akʹe!
Ninoyen axšumpi, bureqi çəpipsa.
Ninoi loxol qay irəngen dərgənoy. İz ǔmǔxxoxun boxoy 

sırığanxone surukʹ. Ləmpin işiğen iz qʹoqʹel bakala çilen sʹalestʹay. 
Şotʹay kulmux xuyəri kulmoğollarikʹ gözəley. Mə̌yin popurux bačʹane 
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bari, iz bǐyex pʹanepsay. Güzgin běš çurpi Ninoyastʹa təzə sa gözəlluğe 
akʹesay, koval bez xoşel gelene eysay.

Zu şotʹay tʹǒǒx išalayinşezbaki, avropʹalu kʹnyajna, mǔqluğaxun 
işiğ sakala pulmoğon, iz bula za tʹayağebi. Zu şotʹo qʹujezbi, zaynakʹ 
tʹetəre hari ki, me çuğo samci kərəmez qʹujbsa. Şotʹoxun mučʹa adesay, 
iz qay cicirxoy qʹatexun uluxxon sʹalestʹay.

Yan beş kʹravati loxol aryanśi. Zu bezi avropʹalu çuğo qʹujesbsay, 
iz boxoy netʹunxo bez ç̌oya lafestʹay. Zu şotʹay ç̌oya pʹə̌ kiin biqʹi, 
şotʹay gözəl ç̌oya tamaşazbi.

Zu şotʹay bačʹana šarespi, dünyəne bakala hər şey beşi eyexun 
cʹere – şotʹay dərgə, avropʹin kʹravatʹ – Nino Dağıstʹani aula bakala 
kʹoya, oç̌ala baskʹeney. Zu şotʹo qʹujesbsay.

Bürdən běyanği ki, Ninoyaxun paltarla, kʹravati oqʹa nemeśi 
xalçin loxol baskʹeyan. Nino şipʹ baskʹeney, zu şotʹay nəfəsə hisezbsay, 
bezi fikirxo gərgürebaki, zu ene tez fikirbsay kʹoja inglisaxun, cəyil 
ofiśeraxun, beşi ölkin gələcəyəxun.

Oşa yan sunay tʹǒǒx baskʹeyaniy, barin loxol surukʹ bakala 
güzginəyan běğsay.

– Bez dərgə şerebakene, – gele mǔq səsen Ninoyen pine.
Yan hayzeri aryanśi. Ninoyen iz bula lanexi bez kʹə̌kʹə̌pʹi loxol.
– Me əşurxo mayori çuğon kʹə ukʹoy? Şotʹin yağin xavare haqʹoy: 

Əli xanen tene ava, kʹravat hetʹaynakʹa lazım?
Şo hayezeri.
– Cənab atʹtʹaşe, və̌n hayzeri ef gala basksun tenan çuresa?
Zu, nepʹetʹoy, əyitkʹa, hayzeri, bez paltara cʹeqʹi bosi, Ninoyi 

tʹǒǒx basezkʹi. Haketər yan nepʹaxyanśi.

***
Ğimxo, şamatxo cʹovaneki. Yan pʹurumal qʹonağxo 

qʹabulyanbsay, şotʹoğon viskʹitʹun ǔqʹsay, beş kʹojatʹun tərifbsay. 
Ninoi gürcin qʹonağ qʹabulbsun çarteneksay, şotʹin cəyil ofiśerxoxun 
əçinney, yəşlutʹoğoxun azaraxune exlətbsay, inglisxoynakʹ kʹraliça 
tamaraxune exlətbsay, şotʹoğonal tʹetərtʹun avay ki, Tamaran 
Azərbaycanal padçağluğebe.

Zu bez ğimxo nazirliyin otağaz cʹovakestʹay, pʹroyektxoz 
həzirbsay, xarici kʹazetxoz kʹaley, əjgəyin vədinestʹa ayninaxun 
dənizəz tamaşabsay.

Nino həmişə mǔq, fikirsuzey, bez tʹǒǒxe eysay. Şo xarici 
əşurxoy nazir Əsədullaxun dost bakeney, beş kʹoya eğatʹan şotʹoxun 
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exlətebsay, hörmətebsay. Bəz vədine, şotʹoğon, sa dönbine arśi kʹənesa 
exləttʹunbsay.

– Hun Mirzəxun kʹən çuresa? – sa kərəm zu xavarez haqʹi.
Şotʹin axšumepi.
– Zu, xarici əşurxoy nazirliyə pʹrotʹokʹoli şöbin samci müdür 

çuux baksunez çuresa.
Bezi istʹolin ç̌o namakʹxon, mesajxon, pʹlakʹatʹxon buyey. Təzə 

höküməti əşurxo şaatʹ tanesay, zuval kala həvəsen beşi təzə gerb 
bakala namakʹxo qaypi kʹalezney.

Berezəre iša kʹuryeren zaynakʹ sa top kʹazetʹe eçeri. Zu höküməti 
kʹazetʹa qayespi, xibimci səyifinə bez sʹiyaz akʹi, kala tarurxon śameśi. 
Oqʹa metəre śemeśey:

“Nazirliin xarici əşurxoy atʹtʹaşe Əli xan Şirvanşir təzə vəzifinə, 
Pʹariji kʹonsulluğa, təyinebake”.

Tʹağayal śampi, zatʹun təriffbsay. Me śamaxun qʹamişakes 
baneksay ki, śampiyo Arslan ağane.

Zu tʹitʹeri naziri otağa bəyic ç̌omo qayespi.
– Mirzə Əsədulla, mo kʹə upsuna? – zu haraykʹa pizu.
Şotʹin axšumepi.
– Ko və̌ynakʹ sürpʹrize, bez dost! Zu efi çuğo əyitez tade. Pʹarij – 

vəynakʹ Ninoyaxun ən şaatʹ gane.
Əcoğoxun qʹə̌qʹə̌ssay. Kʹazetʹa cʹumurtʹpʹi, dönbine bosi, 

harayespi:
– Teno ketər kʹanun, Mirzə, za Vətənəxun boxoy vaxt cöybane!
Mirzə Əsədulla haqʹeśi manedi.
– Və̌n kʹənən çuresa, Əli xan? Ko ən şaatʹ vəzifəne xarici əşurxoy 

nazirliyə. Və̌n layiğnan ke vəzifinə.
– Ama zu tez çuresa Pʹarija taysun, za məcburbaynan, cʹeğoz 

əsləxun. Zu akʹsun tez çuresa yad ölkə, akʹsun tez çuresa yad 
küçəmoğo, yad amdarxo, yad ədətxo. Ama hun, Mirzə, sal sa vədine 
kotʹo ten qʹamişakal.

Şotʹin şipʹ iz bula ǰıkʹepi.
– Taysun ten çuresasa. tʹevədə miya mandes bankon.
Zu tʹistʹun tazśi kʹoya, bez nəfəs batksun tʹitʹeri piləkənen lazśi.
– Nino, – harayespi zu, – zu ke əşə biqʹes tez bakon, qʹamişaka!
Ninoi irəng tʹinetʹeri, zu azkʹi, şotʹay kulmux tʹutʹunepi.
– Hetʹaynakʹ, Əli xan?
– Za düz qamişaka, Nino. Zu me düz kʹojin bula gelez çuresa, 

çurezsa me beyvana, me dənizə. Zu çurezsa me şəhərə, me bisi 
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qʹalina, qʹacʹ küçinə bakala meçitʹxo, moroxsuz zu qʹə̌qʹə̌yeğoz, çəli 
xesuz qʹə̌qʹə̌yeğala kʹinə.

Şotʹin sasor iz pula qʹıcʹpʹi şipʹ pine:
– Həyif...
Zu aresśi, şotʹay kula bez kiyel ěxezdi.
– Yan Pʹarija tağayyan, hun İrana pis baki kʹinə, zuval tʹiya pis 

bakoz. Yadurxoy boş zu batkʹoz, bə̌ğə̌loy xene boş batʹkʹala kʹinə, 
batʹkʹoz. Garema, Şamirani saraya vi eyex bada. Hun Asina pis 
cʹovakestʹi kʹinə, zuval Avropʹina yəşəyinşes tez bakal. Eki miya 
çurkʹen, Bəkünə, miya Avropʹa qʹa Asiya suna gərbaki gala. Zu Pʹarija 
tayes tez bakal. Tʹetʹiya meçitʹ teno, qʹaloox teno, Seid Mustʹafa 
teno. Zu gərəy Asiin havinen nəfəs haqʹaz ki, me Bəkünə hari bütüm 
xarici amdarxo portʹpʹaz. Zu vi piyexun bisti məhərrəməstʹa, hun 
bezi piyexun bitalnu Pʹarija bakayyan, hetʹe dəyiğə tə, sa kʹarnoval, 
bal bakatʹan, hun za tʹiya xorkʹalnu, zuval burqoz vaal, tʹe dünyənəl 
nifrətbsa. Şotʹaynakʹal zu miya mandalazu. Zu miya nanaxun bakezu, 
miyal bisunez çuresa.

Ninoyen şipʹ za ǔmǔxelaxsay. Zu əyitpʹi çarkʹatʹan, şo kʹosʹpʹaki 
bez popurxo oxşatmişebi:

– Bağışlayinşa vi Ninoya, Əli xan, Zu axmağzu, fikirbezuy ki, 
hun hər gala yəşəyinşes bankon. Yan çuryanne miya. Ene Pʹarijaxun 
əyit teyankʹal.

Oşa şotʹin za muçepi.
– Yağın, çatine zallirikʹ işqʹari çuux baksun?
– Təə, Əli xan, təə...
Şotʹin iz kulmoğon bez ç̌oya bineqʹi. Bez Nino gele bacaraxlu 

çuuxey. Avazuy ki, zu şotʹay kala xəyalaz bespi.
– Beşi əyel bakatʹan, – zu pizu, şotʹo bez qʹuje arśevkʹi, – yan 

tağalyan Pʹarija, Londona, Berlina, Rima. Laškʹoyaxun oşa yan tarapsa 
teyan taśe. Yəyə tʹiya cʹovakestʹalyan, maya vi xoşel eğayin. Hər yəy 
yan tağalyan Evropʹina. Ama bez kʹoj tʹe oç̌ala bakale, matʹu ki, zu 
aidzu. Şotʹaynakʹ ki, zu beşi beyvani, beşi şəhəri saal běğe ğarzu.

– Hoo, – Nino irəzine baki, – hun şaatʹ ğarnu, Avropʹa eyexun 
cʹere. Ama vi əyel beyvani, qʹume ğar nu bakalane. Barta, me əyel 
saycə Əli saal Ninoiqʹan baki. Hoo?

– Hoo, – zu pizu, bez irəziluğa tadi, avropʹalun bava bakseynakʹ.
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– Vi nanay əyel baksun gele çətine bake, Əli xan. Ama tʹe 
vədə avropʹin doxtʹurxo vi çuğoy tʹǒǒx kʹalpsun tene 

bakon.
Yan bavaxun kʹojin bel arśiyaniy, iz səs dirxor kʹinəney.
– Vi nanay qʹacʹurux ostʹaar bakatʹan, yan şotʹo birüza qʹa almazi 

tozaxunyan tadi. Ama kotʹin tene köməybi. Hun věbakal qʹa qʹoççağ 
bakseynakʹ vi botʹeśi sʹana barin loxol Kʹorani qʹa xançali arane 
surakʹyanbi. Oşa hun şotʹo vi qʹoqʹexun, sa tʹalisman kʹinə surukʹpʹi, 
taranney, saycə kərə azarayinş ten baki. Vi xib yəş bakatʹan, hun 
tʹe amuletʹa zapi çuki bonsi, oşa burqeśi vi azarxo. Süftʹə, azarxo 
vaxun şəpʹeseynakʹ, vi otağa fi, mučʹa şeyyan laxi, kʹokʹosʹi dadala 
kʹraskʹalayinşi vi otağayan tərbi. Ama hun qʹolay ten baksay. Oşa 
buruğoxun sa müdrik amdare hari. Şotʹin içuxun sa çure eçeri. Çura 
šamtʹunpi, tʹe amdaren, gödənxo çure tapanexun cʹepi, va dapani boş 
lanexi. Xib saad oşa va tʹetʹiyin cʹevtʹunkʹi, hun čʹapʹčʹočʹan baki. 
Şotʹoxun oşa bütüm azarxo cʹovaneki.

Kʹoyaxun ostʹaar harayi səsure eysay. Zu bez arśi ganuxun 
galtezney, hikʹkʹal itezbaksay, ke səsurxoxun başqʹal. Səsurxo taysun 
ostʹaare cʹeysay.

– Həysə şotʹin va ǰamestʹa, – şipʹ bez bavan pine. – Bütüm 
çupuxxon əyel eçatʹan içoğoy işqʹarxo ǰamstʹunstʹa. Tʹe vaxt əyel 
bakitʹuxun oşa eğeltʹun šamey, çuğon tʹe eğeli pʹiya işqʹari qʹa əyeli 
gane boş lə̌ə̌mestʹay, kʹoyaxun murdar urufa şəpʹeseynakʹ, əyel 
bakatʹan iz kʹalpitʹoğo.

– Mo heqʹədər zapʹkʹala?
– Qo saad, ǔq saad, banekon visʹ saad. Nino gele goğane.
Şo şipʹ çurepi. Bərkə, zu bakatʹan, bez pʹuri nanane iz eyex baftʹi. 

Oşa şo bürdən hayezi.
– Eki miya.
Yan beşi turmoğo cʹeqʹi, namazi xalçin loxol çökyandi. Yön kula 

tərs kiin loxol layanxi – bavan pine:
– Yan həysə şotʹo beşi afırınen köməybesyan bakon, afırı 

doxtʹuraxun běše.
Ke əyitmoğo pi, bava kʹosʹpʹaki bureqi ərəbi muzin afırıbsa:
– Bismi-llaxi-errəhmani-rəhim.
Xalçin loxol kʹosʹpʹaki, ke əyitmoğo pi afırıspi:
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– Əlhəmdu-lillahi-rəbi-l-ələmin-ər-rəhmani- rəhim-məliki-
yəumidin.

Zu bez kulmoğon ç̌oya bitʹezkʹi. Ninoi səs hələ enesay, ama za 
təsir tenebsay. Zu zaynakʹ Kʹorani süroğo nexsuy:

– İyyakʹa-nə-budu-vəiyakʹa-nastʹain.
Bez kulmoğo çarasuz kʹə̌kʹə̌pxoy loxol lasxi, oşa bavaz ǔmǔxlaxi:
– İhdunas siratʹal-müstʹəgim, suratʹal-lazinə-anamtʹa-əleyhim.
Xalçin čʹočʹa śampiluğ sa irənge akʹesay. Zi bez ç̌oya xalçina 

tʹayağezbi:
– Geyri –məgzubi-alayhim-valandalin.
Yan Buxačuğoy běš kʹosʹyaniy, ərəbi muzin afırıyanney, 

hevaxesa Buxačuğon Məkʹkʹinə Xavareçala pitʹoğo.
Ninoi səs botʹbakeney. Zu xalçin loxol arśi, təspʹəyə əçistʹun, 

Buxačuğo iz otuz xib sʹiyen kʹalezney.
Şinesa iz kula bez ə̌mnabele laxi. Zu bula alabi, sa axšumkʹala 

ç̌oz akʹi. Amdaren za kʹənesa nexey, ama zu şotʹay əyitmoğo 
itezbaksay. Bavanal bez loxole běğsay. Zu hayzeri, yavaş-yavaş 
pilləkənen śissay.

Ninoi otağa pərdoox butʹey. Zu kʹravati tʹǒǒx išalayinşez baki, 
Nino irəng tʹitʹeri ǒnekʹa baskʹeney. Şotʹin za akʹi axšumepi, oşa təmiz 
azərbaycani muzin, ke muzin sal sa vədine əyittenney, pine:

– Xuyəre, Əli xan, gele gözəl xuyəre. Zu gele mǔqzu.
Zu şotʹay buz kʹinə kulmoğo bizqʹi. Ninoyen iz pulmoğo qʹıcʹepi.
– Kotʹo nepʹaxesa ma bartanan, Əli xan, samal vədə muğur 

çurkʹalane.
Zu bez kula iz qʹaribaki cicirxo duzği, Ninoyen iz pula satəhəren 

qaypi, bez loxole běği. Masʹi döşlilə çuğon za sa qʹondağe tadi, iz boş 
misʹikʹ, şere sa binikʹoy. Şotʹay misʹikʹ kʹəşəmuxoy, kakala pulmux. 
Binikʹen ǒnenney, iz ǰomo ə̌mbi.

– Beğa, heqʹədər gözələ, – Ninoyen pine, əyeli kʹəşəmoğo 
əçistʹun.

Zu qʹondağa ěxezdi. Binikʹ nepaxeśeney, iz misʹikʹ ç̌o gele 
ciddiney.

– Tamara laxen iz sʹiya? – Ninoyen xavare haqʹi.
Zu irəzizbaki, şotʹaynakʹ ki, ke sʹiya ham kıštʹonxon, ham 

musulmanxone laxsa.
Şinesa za otağaxun cʹevekʹi. Bütümtʹin bez loxoltʹun běğsay. Yan 

bavaxun cʹeryan məəlne.
– Ěkurxo lasʹi cʹeğen şəhərexun, – bavan pine. – Nino isə 

nepʹaxeğale.
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Yan ěkurxo laśi, ə̌kstʹun qʹumla təpoğoy aranexun tayanśi. Bavan 
kʹənesa nexey, za iz səs çətʹinluğene pʹapʹsay, şotʹin za şipʹbsune 
çuresay. Tez ava hetʹaynakʹ, bavan za təsəllu tastʹune çuresay, ama zu 
gele mǔqzuy ki, bezi nepʹetʹoy, fikirlu, kakala pulmuxla xuyəre bake.

***
Pʹurum ğimxo cʹovaneki, suna oşqʹar, təspʹəyi loxol bakala ǰeyur 

kʹinə. Ninoyen əyela döşe tastʹay, gürcin mə̌ğurxone mə̌ğey içeynakʹ 
üşe bakatʹan, iz misʹikʹ gözəl binikʹi loxol běği, fikirlu iz bula ǰıkʹeney. 
Zaxun çaxe exlətbsay, şotʹaynakʹ ki, zu işqʹarzuy, əyela qʹondağbsuna 
nu bacarbala.

Bez ğimxo nazirlinane cʹovaksay. Arane Ninoyen bürdən 
zəngebsay zaynakʹ, vacib şeyurxone exlətbsay:

– Əli xan, beş binikʹen axšumepi, oşa iz kula běğaçe boxodi.
– Beşi, gele haqʹullu binikʹo, Əli xan, zu şotʹo kʹankʹoroy şuşəz 

akʹestʹi, için boxoy vaxt şotʹo tamaşanebi.
– İbaka, Əli xan, binikʹen kʹəşinen iz tapane kʹənesa śamene. 

Akʹesa, şo gele bacaraxlu bakale.
Beş binikʹen iz tapane kʹənesa śamkʹatʹan, kʹankʹoroy şüşinəxun 

əçikʹatʹan, kala tʹayiğon ə̌xil Avropʹina zahmanxoxun, qʹoşurxoxun, 
ölköğoxuntʹun əçiney. Zu bez istʹolin loxol bakala xavarxo kʹalpi, 
oşa ğeyin ğiin zahmanxo bakala kʹartʹaz běği. Nu çalxala, çətin sʹiyen 
amdarxon Versala arśi Běğ cʹeğala ölköğoy gələcəyətʹun həlbsay. 
Saycə Ankʹarinaxun hari nešum bul, göyin pul türk generalen davina 
taşeri hökümətxoy əleyinəne cʹeri. Beş vətən Azərbaycana – avropʹin 
hökümətxon müstʹəgil ölkə baksuna qʹabultʹunbi.

İlyas bəyen avabakala kʹinə ki, inglisi qʹoşunxo azərbaycanaxun 
cʹeri tatʹunsa, gele mǔqebaki. Zu gele çalışaki şotʹo şipʹezbi.

– İsə yan tam azadyan, – İlyas bəyen nexey, – beşi oç̌ala sa dənə 
xarici əskʹər tene mandi.

Zu şotʹo kʹartʹe tʹǒǒxez taşeri.
– Běğa, İlyas bəy, türk qʹa İran yax köməybalxoney, ama həysə 

şorox bitetʹun. Yan havinayan, beşi loxol sabaç̌ atmiş milyon uruse 
eysa, beşi neftʹeynakʹ içoğo bespʹalorox. Miya inglisxo bakatʹan, saycə 
urus – masʹi nəəl čʹočʹa beşi zahmana cʹovaksuna bacar tetʹunbsay. 
Ama inglisxo tağala kʹinə, miya saycə hun qʹa zu mandalyan, saal yan 
sa pʹə̌ qʹoşun girbes bakalyan.

İlyas bəyen iz bula ǰıkʹepi.
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Hun kʹən əyite! Beşi dipʹlomatʹxono, urusxoxun irəziluğ 
ğaç̌eseynakʹ. Qʹoşunen běğala əşur qʹerəze. – Şotʹin beşi güneyi 
zahmanxone akʹestʹi. – Qʹoşun miya tağalane, Ermənistʹanaxun 
bakala zahmana. Tʹiya gərgürçiluğe galpe. Qʹoşuni nazir general 
Mehmandari əmir bune.

İnglisxo şəhərexun cʹeysa burtʹunqi. Bəzəyinşaki 
küçəmoğoxuntʹun taşi beşi qʹoşunxoval, Ermənistʹani zahmanaç, 
Urusetʹi zahmana, Yalamina beşi saycə zahmani qʹoşune mandi, 
sa pʹə̌ höküməti əşpʹalxo.Yan nazirliyə irəziluği pʹroyektʹxoyan 
həzirbsay, hetər masʹitʹoğoxun, hatʹetər čʹočʹatʹoğoxun, bezi bava 
İrana tayseynakʹe həzir baksay.

Yan Ninoyaxun limana bavaxun diristʹoğonbi cöyyanbaki. Bavan 
dirxor beşi loxol běněğsay, xavar tene haqʹsay ki, yan iz bačʹanexun 
taysun çuresuna.

– Hun kʹəbalnu İrana?
– Bərkə laškʹoyez baki, – yax muçpʹi şotʹin pine. – Zu və̌x akʹsa 

eğoz. Fikirmabanan, me hökümət bitayin, bezi Mazandarana sa hema 
kʹojo.

Bava gəminə laśi, tʹiya çurpi beş loxole běği, Gız qʹalin, şəhəri, 
beyvani loxol...

Bəkünə gele eğarixey, nazirliyin aynoğoy pərdoox qayey.
Urusetʹaxun pʹosolxone hari. Şotʹoğoy xoşel nu eğala, bicʹ 

sufatxonoy. Şotʹoğon kap-kap sənədxo, irəziluğxo ə̌mzapi tatʹunśi.
Küçəmux qʹume, toze boşey. Muşen bari kağızxo tʹağay-mağaye 

fuyey. Bezi qʹaynba, qʹaynako me ǰoğula gürcüstʹanatʹun taśey.
Yalamin zahmana tʹevərin kʹinə sa pʹə̌ qʹorişalxonoy.
– Əsədulla, – zu nazira pizu, – Yalamina, zahmani tʹe tərəf, otuz 

hazar čʹočʹatʹoğoy qʹoşune çurpe.
– Beş əş – irəziluğ ğaç̌esune, – şotʹin əcuxlu pine. – Mandiyo 

Buxačuğoy kiyele.
Zu cʹeriz küçinə. Pʹarlamentʹa bağala gala kʹarole çurpey, 

içoy xiştʹikʹxon běğě oqʹa sʹalestʹay. Pʹarlamentʹi iclasa cöy-cöy 
pʹartʹiin depʹutʹatʹxon pis höcəttʹunbsay. Urusi fəhloğon hökümətə 
hədələyinştʹunbsay ki, Urusatʹa heft nu tağayin, gərgürçiluğ bakale.

Camaat çəyxanoğo giresay, kʹazetʹtʹun kʹaley, nərdtʹun əçiney. 
Əyloğon toze boş əçitʹunney. Unkʹoy göynuxun aruxe barstʹay beş 
loxol.

– Hayzanan afırına! hayzanan afırına! Nepʹaxesaxun afırıbsun 
şaatʹe, – minaretʹaxun səse eysay.
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Zu nepʹax tezuy, hatʹetər baskʹezuy pulmoğo qʹıcʹpʹi. Bez fikire 
dim otuz hazar əskʹəre bafstʹay, Yalamin zahmana çurpi.

– Gele eğarixe, Nino, – zu pizu, – beş binikʹ keboyda eğarixa 
zomtene. Hunal çurensa xodurxo, xoji, xe. Taśinuy gərəy me ǰoğula 
vi bava-nanay tʹǒğǒl Gürcustʹana.

– Təə, – Ninoyen ciddi pine, – zu taysun tez çuresa.
Zu məcbur tezbi, ama Nino fikirlu, kʹodoğ bari arśeney.
– Yan bütüm sagala tağalayan, Əli xan, şəhəre gele eğarixe. Vi 

Gəncinə kʹojo, baxçano, tʹulluğo, eki tʹiya tağen. Tʹiya axri vi vətəne, 
beş Binikʹəl tʹiya sərinluğa bakale.

Ke exlətxo zu hikʹkʹal pes tez baki. Yan gireşi tayanśi, beş vagoni 
loxol Azərbaycani təzə gerboy.

Dəmiri yaqʹaxun Gəncinə geng, tozen yaqʹe buy. Qʹaribaki oqʹen 
musulmani qʹa kıštʹonxoy şaqʹqʹoğo cʹoyebsay. Zu Ninoya bez kalba 
İbrahimi gərəmzoğoz akʹestʹi, şo sabaç̌ usen běš urusi güllinəxune 
pʹurey.

Yan kʹoya pʹayanpʹi.
Gömüşxo eğarixaxun tənbəlləyinşəki, xene boş baretʹuniy. 

Mučʹanaqʹene adesay, tʹul apʹeney, iz giloox kakalaney, gömüşi 
pulmux kʹinə. Ayizluğon içoğoy bula bǐyexun xampestʹetʹuniy. Baxçin 
bǐyex misʹikʹ kʹojoy, daxtʹakʹi seyvanla.

Binikʹen axšumepi, ěkurxo, xə̌yə, kʹokʹosʹxo akʹi. Yan kʹoja 
ğir-girbi buryanqi tʹiya yəşəyinşsa. Zu sa pʹə̌ şamatʹluğa bez eyexun 
cʹevezkʹi nazirliyə, irəziluğxo ğaç̌esuna, Yalamina.

Yan məəlne sərinluğa baskʹeyaniy. Ninoyen sa oya iz ǰomo laxi 
kʹəcʹeney, şotʹay běğen bokʹospʹi ç̌o gele fikirsuz, şipʹey, Gəncin göye 
ç̌o kʹinə.

– Əli xan, me Binikʹ bezine. Eğala dəfə ğar bakale, şo vi bakale.
Oşa şotʹin bureqi Binikʹi gələcəyəxun əyitbsa. Ke gələcəye tʹenis, 

Oksford, franśiin, inglisi muzural buney... Gödəy əyiten, avropʹalu 
kʹinə.

Zu şipʹ çurpezuy, şotʹaynakʹ ki, Binikʹ hələ gele misʹikʹey, 
Yalami tʹǒğǒl otuz hazar čʹočʹatʹoğoy əskʹəre çurpey. Yan tʹe xojina 
exlətpʹi axšumyanney, šumyan uksay xalçin loxol, xodurxoy oqʹa. 
Gömüşxo baskʹi ganuxun samal aralu Ninoyen osʹkʹaleney. Beş 
tʹǒǒxun cʹovakala ayizluğon içoğoy xana akʹi kʹosʹtʹunbaksay, oşa 
zənbilxo buy, šaftʹalukʹ, ěş, tʹultʹun eştʹay. Yan kʹazetʹ teyan kʹaley, 
namakʹ teyan haqʹsay, bütüm dünyə me beşi kʹojin boşey, yanal gele 
mǔqyaniy, Dağıstʹana baki kʹinə.
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Yəye gam şüney, yan otağa arśeyaniy. Ə̌xiləxun ěke tʹurin səse 
hari. Zu cʹeriz seyvane, mə̌yin paltarla amdarez akʹi, şo İlyas bəyey. 
Şo ěkaxun śire. Zu mǔq bez kula boxozdi, ama şotʹin tene qʹabulbi. 
Ləmpin işiğen şotʹay irəng tʹitʹeri, ç̌oyurxo batkʹiney.

– Urusxon Bəkünə haqʹetʹun, – şotʹin pine.
Zu bez bula ǰıkʹespi, unkʹo gele vaxtʹaxun kotʹo avazuy.
– Ko hetərə baki, İlyas bəy? – bez bačʹane çurpi Ninoyen xavare 

haqʹi.
– Üşe Yalaminaxun sa eşelon urusi əskʹəre hari. Şotʹoğon şəhəra 

hərəminə bitʹunqʹi, pʹarlament śareśi. Bütüm nazirxo, tʹistʹuna nu 
pʹapʹitʹoğo, biqʹetʹun. Urusi fəəlox cʹovatʹunki urusxoy tərəf. Bəkünə 
beşi sa əskʹər tenoy. Bütüm Ermənistʹani zahmanatʹun. Zu çuressa sa 
pʹartʹizani dəstʹə girbaz.

Zu fırıpi bězqʹi. Nino iz otağane taśi, nökərxon ekurxo 
faytʹonaxun ğaç̌tʹunney. Ninoyen paltarxo girbsun gürçin muzin 
Binikʹəxun əyiteney. Oşa yan tayanśi qʹoruğen. İlyas bəy ěkě loxol 
beş tʹǒǒxun tanesay.

Ə̌xiləxun Gəncin işiğxone akʹesay. Hatʹe dəyğa cʹovakiyorox, 
həysə bakalorox bez beyine gərgüre baki. Zu irəng tʹitʹeri, ciddi İlyas 
bəyəz akʹi xalçal iz bǐyex Mərdəkəni yaqʹa, şipʹ çurpi Ninoya.

Gəncinə yan şü cʹovakiyan pʹapʹi. Küçimoğo narahatçiluğoy, 
camaaten buyey. Bǐbin loxol, armiğoy qʹa azərbaycanluğoy şaqʹqʹina 
cöybala gala əskʹərxo silahxo həzir çurpetʹuniy.

Höküməti binin seyvane Azərbaycan Demokʹratʹikʹ Respʹublikʹin 
bayrağ surukʹey.

30 Bul

Gəncinə bakala ən kala meçitʹi məəlne mandakʹluğtʹun 
haqʹsay. Mayanesa oqe tʹǒǒx pʹulemyotʹi səse cʹeysay.

Zu barina tʹayağbaki arśezuy, ke pʹulemyotʹi murdar səsəz 
ibaksay, fikirezbsay ki, Azərbaycan Respʹublikʹinen axırınci ğimxone 
yəşəyinşbsa. Bez běš sa cam xorayoy, kʹə̌kʹə̌pʹi loxol tʹetʹrakʹoy, tʹiya 
zu kap me bakaltʹoğoz śamey.

Kʹəbaki me axır vaxtmux? Kʹəbaki me muğ ğine, yan Ninoyaxun 
Gəncin otʹela haritʹuxun oşa?

– Hun tamam vi haqʹıla aç̌espʹenu, – İlyas bəyen za nexey.
Üşe saadi xibey. Tʹě soğo otağa Nino baskʹeney.
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– Haqʹılsuz, – şotʹin pʹurum pi, bureqi otağa tarapsa.
Zu istʹolin bačʹane arśezuy, zaynakʹ fərg tenoy, İlyas bəyen kʹə 

fikirbsa.
– Zu miya mandoz, – zu pʹurum pizu. – Pʹartʹizani dəstʹə eğale, 

yan davabalyan. Zu bez Vətənəxun tʹitʹeri tatezğal.
İlyas bəy bez běš çurepi, dirxor, əcuxlu bez loxole běği.
– Əli xan, yan sagala gimnazinayan kʹalpe, kʹalkʹatʹan urusxoxun 

davayanbe. Zu vi tʹǒǒxez bake, hun Naxararyani maşina şəpʹeğatʹan. 
Zu Ninoya kʹoyaz taşeri, vi tʹǒǒxez bake Śiśianişvilin darvazin tume. 
Ama isə hun taśin buqʹon. Ninoi xətiren, vi xətiren, beş Vətəni xətiren, 
kotʹo hun hələ lazım bakalnu.

– Hun miya çurennesa, İlyas bəy, tʹe vədə zuval çurezne.
– Zu çurezne, şotʹaynakʹ ki, zu təkzu, əskʹərxoy loxol kalaluğbes 

basksa, pʹə̌ dava cʹovakestʹezu. Taki İrana, Əli xan.
– Zu tez bakon tayes nə İrana, nə Avropʹina.
Zu aynin tumez taśi. Məəlne işiğxone bokʹsay, dəmiri səse 

cʹeysay.
– Əli xan, beşi respʹublikʹa muğ ğiyal tene mandal.
Aynin běštʹan, içoğoy kiyel silah amdarxone cʹovaksay. Tʹe soğo 

otağaxun səse cʹeri, fırıpi běği Nino ç̌omoy qʹate çurpene.
– Pʹə saadaxun oşa Tiflisi axırınci pʹoyez tanesa, – zu çuğo pizu.
– Hoo, Əli xan, yan tayansa.
– Təə, hunen taysa Binikʹəxun. Zu oşa eğoz. Hələki zu miya 

mandalazu. Ama hun taśin buqʹon. Həysə bütüm qʹerəz cüre, Bəkʹünə 
baki kʹinə tene. Vəziyət qʹerəze, hun miya çurpes ten bakon, Nino, 
həysə vi əyelo.

Zu kʹənesa pʹurum nexzuy. Cʹöş bakala işiğxo barin loxol, İlyas 
bəye ç̌oyel binestʹay, şo dönbine iz bula kʹosʹpʹi.

Nino tam muğure baki. Şo şipʹcə aynin tume taśi cʹöşe běği, oşa 
İlyas bəye loxole běği. Şotʹin iz ç̌oya taranedi. Nino, iz bula kʹosʹpʹi, 
otağin bǐyex çurepi.

– Pʹoy beş Binikʹ? – şotʹin xavare haqʹi. – Beşi əyelo, hun ten 
çuresa yaxun taysun?

– Zu tez baksa tayes, Nino.
– Vi kalba gəncin bǐbin loxole pʹure. Zu kotʹo tarixi imtahanaxun 

bez eyexe.
Bürdən haraypi, sa yaralu heyvan kʹinə, Nino pʹole loxol areśi. 

İz piye neğ buteney, dirist bədənen tʹutʹunney. İlyas bəy tʹitʹeri cʹere 
kʹoyaxun.

– Zu eğoz ef tʹǒǒx, Nino. Gele usum, muğ ğinaxun oşa.
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Ninoyen hatʹetər harayeney. Camaaten gimna mə̌ğsun aynin 
běštʹan cʹovatʹunksay.

Bürdən Nino şipʹ çurepi. Şotʹin boxoy vaxt bez loxol běneği, 
oşa hayezeri. Zu çamadana, Binikʹə ěxezdi, oşa yan otʹeli piləkənen 
śiryan. İlyas bəyen maşini boş beş yaqʹane běğsay. Camaati qʹatexun 
satəəren cʹovaki, vogzalayan taśi.

– Pʹə̌-xib ği portʹpʹa, Nino, İlyas bəyen pine, – xib-bipʹ ği, oşa Əli 
xan və̌xun bakale...

Ninoyen şipʹ iz bula ǰıkʹepi.
– Avazu. Yan süftʹə Tiflisə yəşəyinşalyan, oşa Pʹarija tağalyan. 

Beşi kʹoj, baxça bakale, pʹə̌mciyoval ğar bakale.
– Hoo, Nino, bütüm haketər bakale...
Zu çalışez baksay ki, şotʹo şipʹpʹaz, vědaz. Ninoyen bez kula 

ostʹaar biqʹeney, iz pulmoğon yaqʹe zapʹey.
Yavaş-yavaş, dizikʹ kʹinə xoresun dəmiri yaqʹen, bayinqʹunaxun 

pʹoyez cʹere.
Ninoyen kap za muçepi.
– Diristʹoğon, Əli xan. Xib ği oşa irəst eğalyan.
– Hoo, Nino, oşa Parija tağalyan.
Şotʹin axšumepi, zu bez ganuxun galpes tez baki, unkʹo bez 

çəkmoox oç̌ala ləçəqʹey. İlyas bəyen Ninoya vagona arśevekʹi. 
Ninoyen ayninaxun běneğsay, şo qʹǐbi, iz mesa aç̌espʹi, misʹikʹ sa 
qʹuşane oşqʹarstʹay. Pʹoyez galepi. Ninoyen za kulebi.

İlyas bəy pʹoyez tağala gala vagonaxun cupʹepi.
Yan şəhəreyan qaybaksay, zuval beş respʹublikʹin axırinci 

ğimxoxunez fikirbsay.
Kəyebaksay. Şəhər sa silahi ambarane oşqʹarstʹay. Gəncinə 

aizluyoxe eysay, içoğoxun cʹapʹpʹi pʹulemyotʹxo, pʹatʹronxotʹun eştʹay. 
Armiğoy tərəfəxun arane döpe səse eysay. Şəhəri tʹe tərəf Urusetʹi 
kiyeley.

Gəncinə sa amdare hari, boç̌u qʹaşla, kala bǒxmǒğen, çuqʹura 
baftʹi pulmoğon. Şo, şaxzadə Mansur Mirzə Gadjar. Şukʹkʹalen ava 
teney şo şuva, mayina hare. Şo Gadjarxoy nəsiləxuney, iz papaqʹi 
loxol gümüşəxun irani gerboy. Me amdaren, içu Ağa Məhəmmədi 
nəsiləxun hesabbaltʹin qʹoşuni kalaluğa iz kiyele extʹi.

Urusxoy batʹalyonxo Gəncinə išalayiştʹun baki, şəhər, Bəkünəxun 
hari qʹaçqʹunxon buyey. Şotʹoğon, nazirxo dǒpstʹaxun, depʹutʹatʹxo 
biqʹsaxun, içoğoy turel ǰe ğaç̌pʹi dənizə bosi, meyidxoxun,

– Təzə Pir meçitʹə kʹlubtʹunbe, urusxon Seid Mustʹafa tʹapetʹun, 
qʹalin bel laśi afırıbsun çureğatʹan. Şotʹoğon iz kula ğaç̌pʹi, iz ǰomo 
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sa tikə bǒqʹě yeqʹtʹun laxe. Şo tʹitʹeri taneşi Meşxeda, iz əmin tʹǒǒx. 
Şotʹay bava urusxon dǒptʹetʹun.

Kotʹoğo bütümə za Arslan ağane exlətbsay, tamaşabsun, bez 
silah paybsuna.

– Əli xan, zuval davabsunez çuresa.
– Hun? Ay tanakʹi boş baftʹi bǒqʹě pota, hunal davabsunen 

çuresa?
– Zu bǒqʹě pota tezu, Əli xan. Zuval, və̌llarik, bez vətənə curezsa. 

Bez bava Tiflisəne tʹitʹere, Zaal tüfəng tada.
Şotʹay sufat ciddiney, şotʹin bez loxol, iz pulmoğo zildi, běneğsay.
Zu şotʹo tüfəngə tadi, bǐbin tʹǒǒx bakala bez dəstʹinəz gərbi. 

Bǐbin tʹe tərəf bakala küçəmogo urusxon ěxtʹetʹuniy.
Eğarix sa ğine yan kiin-turinyan davabi. Bez piin běš kala ç̌o 

bakala amdarxo, xiştʹikʹxone akʹesay. Bürdən vəhşi kʹinə əcuxlayinşez 
baki.

– Běšyan taysa! – sinesa harayeney.
Havina, apʹen qʹa pʹiye aden haqʹeney. Zu qʹondağa fə̌lezdi, oşa 

hisezbi ki, güllinen bez ə̌mnabula cʹikʹaramepi. Bez zor bakamun 
qʹondağa şinesa bel farezpi. Kʹantʹaz śareśi, mə̌ qavuna baredi, tozaxun 
gərgüre baki, zu xalçala ěxtʹi tʹe suntʹay loxolez cupi. Şo bitatʹan, zu 
piin tʹǒğen azkʹi, Arslan ağan iz xalçala düşməni piye tʹə̌qʹědi.

Ə̌xilə̌xun şeypuri səse eysay, yan sa dönbine capʹpʹaki, buryanqi 
armiğoy tərəf dǒpstʹa. Üşe, xoresun bǐbina cʹovaki, beş tərəfyan taśi. 
Pʹulemyotʹi qʹətəren içu bə̌curpi bǐbin loxol arśi pʹulemyotʹe təmizbsay.

Yan meçitʹi məəlne aryanśi. Göynul mučʹuliğon işiğebsay, İlyas 
bəyən exlətebsay ki, misʹikʹ hamaqʹun şotʹin dənizə osʹkʹalkʹatʹan, 
xene fırıkʹala gala baftʹi, male mandi batʹkʹane. Oşa yan xoray kəyi, 
sa-pʹə̌ dənə šaftʹalukʹal kəyyan. Arslan ağal yaxuney, davina şotʹay 
uluxxo saketʹuniy, iz ǰomoxun pʹine eysay.

– Zu qʹǐzbsa, Əli xan, zu gele qʹǐbalzu.
– Tʹe vədə vi silaha laxa, qʹoruğen taki, Pulina üzmişi taki 

Gürcüstʹana.
– Zu tez bakon ketər bes, zu davabsunez çuresa, zu, qʹǐbalal 

bakayiz, ama vətənə tʹe suntʹoğoxun mal tez çuresa.
Zu hikʹkʹal tez pi.
Pʹurum işiğe bistʹay. Ə̌xilə̌xun tope səse eysay. Meçitʹi minaretʹi 

loxol şaxzadə Gadcar saal İlyas bəy çurpetʹuniy. İlyas bəye kiyel 
binokʹloy. Minaretʹi bel bayrağoy. Ə̌xilə̌xun şeypuri səse eysay. Şinesa 
bureqi turani höküməti barada mə̌ğbsa.
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– Zu kʹənesa ibakezu, – bez tʹǒǒx şinesa səse cʹeri. Tʹe 
əyitkʹaltʹay ç̌o tʹitʹeriney, meyidi irəng kʹinə, iz pulmux fikirluney. – 
İrana sa amdare akʹeśe, iz sʹi – Rza. Şotʹin qʹoşuna kalaluğebsa, davina 
tatʹunştʹa. Ankʹarina Kamalenal qʹoşune girbe. Yan hatʹetər teyan 
davabsa. Yax, saqo qʹo hazar amdar köməyəne eysa.

– Saqo qo hazar tene, – zu pizu, – pʹə̌baç̌ əlli milyon, bütüm 
musulmani dünyə köməyə kap enesa. Ama sa Buxačuğone ava, běyin 
pʹapʹaltʹun.

Zu hayzeri bǐbin tʹǒǒxez taśi. Pʹulemyotʹi bačʹane basezkʹi, 
qʹətəri pʹatronxo bez kʹəşin qʹatexun cʹovaneki. Arslan ağan za 
qʹətərəne tastʹay. Şotʹay irəng tʹitʹeriney, ama axšumeney. Urusxo tʹe 
tərəf galgalbsa burtʹunqi, bez pʹulemyotʹ tene çurey. Tʹe tərəfəxunal 
burtʹunqi dǒpstʹa. Armiğoy tərəfəxun fare səse cʹeri.

Bez bula alazbi. Bez běš kala qʹaribaki, sa oqoy. Urusxo 
kʹosʹbaki, dǒpstʹun tʹitʹunstʹay. Gülloox fitʹstʹun hari bǐbinatʹun 
lafstʹay. Zu şotʹoğoy loxol dǒpestʹay. Urusxo bartʹunstʹay, içoğoy gala 
təzoroxe cʹeysay. Şorox hazarxoney, bez sa pʹulemyotʹ, gəncin bǐbin 
loxol, acizey.

Arslan ağan əyel kʹinə haraypi, letepi. Zu şotʹay loxolez běği. 
Şo boxoy biteney, iz ǰomoxun pʹine barstʹay. Zu pʹurum buresqi 
pʹulemyotʹa xoda bastʹa, urusxo dǒpstʹun. Şeypuren pʹurum davinane 
kʹaley.

Bez papaqʹ purpi taneśi oqnu – nə güllinene taşeri nəəl muşen.
Zu bez mundiri döşə qayespi. İsə bez qʹa düşməni arane sa 

Arslan ağay meyidoy. Akʹesa qʹǐbal bakes banekon, ama vətəneynakʹ 
qʹoççağ kʹinə biyes banekon.

Oqʹe tʹe tərəf şeypuren dǒpe çarksuna avabakesedi. Bez 
pʹulemyotʹ şipʹebaki. Apʹe boş, busa, zu bǐbin loxol arśi yaqʹez běğsay, 
hevədə bez gala eğaltʹun. Oşa hartʹun. Şotʹoğon Arslani meyidə ěxtʹi 
pʹulemyotʹi běš laxi, şotʹin butʹtʹunkʹi. Zu qaybaki şəhərez taśi

***
İsə meçitʹi məəlne arśezu, bezi xoraya malakʹinen gərgürezbsa. 

Meçitʹa bağala gala şaxzadə Mansur çurpeney, iz tʹǒǒx İlyas bəy, kʹartʹ 
iz kiyel. Zu gele mandarzuy. Sa pʹə̌ saad oşa pʹurum bǐbin tʹǒǒx taysun 
lazıme, zu avazu ki, Azərbaycan Respʹublikʹa sa hema ğinal mandale...
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Bəsse, basksunez çuresa. Zu baskʹoz, şeypʹuren za pʹurum bǐbin 
tʹǒǒx kʹalkʹamin, maya ki, sabaç̌ usen běš iz azukʹi azadluğeynakʹ bez 
kalban, İbrahim xan Şirvanşiren, iz ömürəne tade.

“Əli xan Şirvanşir ǔqə̌rə qosʹsʹe dəyğə əşpʹi pʹurene gəncin bǐbin 
loxol. Şotʹay meyid bitene qʹaribaki oqe boş, iz bədəne muğ dənə 
güllə. Şotʹay cunu tʹetʹrakʹe bə̌ğə̌yeśi. Buxačuğon barkʹayin, zu me 
tʹetʹrakʹa şotʹay çuğo pʹapʹespʹoz. İşığ bitatʹan, urusxo eğamun, yan 
şotʹo meçitʹi məəlne oç̌alaxyanbi. Beşi respʹublikʹin ömür, Əli xan 
Şirvanşire ömür kʹinə çarekʹi.

Rotʹmistʹr İlyas bəy, Zeynal ağay ğar Binagadinaxun”.
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