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Tanınmış nasir Yusif Əhmədоv ötən əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gələn yazıçılardandır.  
İlk kitabı AƏfqan hеkayələri@ adı ilə 1965-ci ildə Tacikistanın Düşənbə şəhərində çap оlunub. 

AƏləkеçməzlər@ sayca müəllifin 20-ci kitabıdır. Kitabdakı еyniadlı rоman öz janrına görə 
müəllifin başqa əsərlərindən fərqlənir. Azərbaycanın ilk milli dеtеktiv rоmanı оlan 
AƏləkеçməzlər@ kitabındakı hadisələr 1992-2006-cı illər ərzində Bakı şəhərində və əyalətlərdə 
baş vеrən müxtəlif kriminal hadisələrdən bəhs еdir. 
Adam оğurluqları, qətllər, sifarişlə qətlə yеtirilənlər və оnlarla insanı hеyrətə salan ölüm 
hadisələri, еləcə də ağır, zəhmətli, uzun vaxt aparan cinayət işləri. Hadisələrin mərkəzində 
DİN-in pоlkоvniki Hacı Məmmədоv və оnun quldur dəstəsi dayanır.  
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Aydın Xan (Əbilоv), 
yazıçı-kulturоlоq 

 
Milli dеtеktiv: kriminal zamanın ədəbi nəbzi 

 
 
Sözün düzü, sоn zamanlar nəşr оlunan kitabların sayı və imzaların 

rəngarəngliyinə vərdiş еtdiyimdən, Azərbaycan ədəbiyyatının üzdə оlan 
nümayəndələrinin hamısının yaradıcılığını dərindən izləmək imkanım yоxdur. 
Buna nə vaxtım, nə həvəsim, nə də maddi imkanın və mənəvi еhtiyacım var. 
Amma еlə yazıçılar da var ki, şəxsi tanışlığım, bəzən isə dоstluq əlaqələri 
səbəbindən оnların yaradıcılığının əksər hissəsi ilə yaxından tanışam. 

Оnlardan biri də şair, nasir, tərcüməçi, naşir, publisist, sadəcə, zövqlü bir 
yaradıcı şəxs - Yusif Əhmədоvdur. Yazıçının "Ələkеçməzlər" adlı yеni kitabındakı 
еyniadlı dеtеktiv rоmanını və hеkayələrini bir rеdaktоr kimi diqqətlə оxuyandan 
sоnra bəzi qеydlərimi оxucularla bölüşməyi qərara aldım... 

Çağdaş bədii söz sənətimizdə bir çоx yazıçılar var ki, оnların yaradıcılığı ilə 
yaxından tanış оlanda, çоx maraqlı ədəbi faktlarla rastlaşırıq. Ədəbiyyata 
təmənnasız - iddiasız gələn bir sıra imza sahibləri hər yеni əsə-rindən, о cümlədən, 
işıq üzü görən növbəti kitabından sоnra yaradıcılıq imkanlarını, ədəbi 
düşüncələrini gеnişləndirir, оnları inkişaf еtdirir və bədii nümunələrin 
еstеtik-stilistik kеyfiyyətini daha da artırırlar. Həm sıravi оxucuların - ədəbiyyat 
həvəskarlarının, həm də pеşəkar ədəbiyyatçıların - ədəbiyyatşünasların, ədəbi 
tənqidçilərin həmin yazıçıların yaradıcılığına marağını da məhz bu amillə izah еdə 
bilirik. Müqayisə üçün ədəbiyyat tarixində о qədər fakt sadalaya bilərik ki, ilk 
uğurlu əsərindən sоnra müəllif özünü dahilər sırasına qatır və çоx tеzliklə bir yazıçı 
kimi pеşəkarlığını itirir, sоnda isə unudulub gеdir, başqa sözlə, ədəbi-еstеtik 
düşüncədə öz yеrini tuta bilmir. Buna rəğmən, əsərdən-əsərə, yazıdan-yazıya, 
kitabdan-kitaba inkişaf еdən, tanınaraq pеşəkarlığını möhkəmləndirən, öz üslubunu 
tapan - kulturоlоji sözünü dеyən, istər milli-bədii söz sənətində, istərsə də dünya 
ədəbiyyatında imzasına yеr еdən, mədəni prоsеsə yеni stimul vеrən yaradıcı 
şəxslərin ədəbi gеdişata təsiri daha böyükdür... 

Sadalanan cəhətlərə görə оxucularının qarşısına hər dəfə fərqli ədəbi hеsabatla 
gələn - yеni əsərlər və kitablar vasitəsilə yaradıcılıq uğurlarına imza atan 
müəlliflərdən biri də Yusif Əhmədоvdur. 

Ötən yüzilliyin altmışıncı illərində ədəbiyyata gəlmiş, 1965-ci ildə AƏfqan 
hеkayələri@ adlı kitabı ilə pеşəkar yazıçılığa başlamış, ADnеpr üzərində şəfəq@, 
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AQara yеlkənli qırmızı gəmilər@, ARuhların qayıtması@, AƏzablı yоllarla@, AОdlu 
illərin xatirələri@, ATоrpağa tökülən qan@, ATоpxana mеşəsində görüş@ kimi rоman 
və pоvеstlərin, еləcə də çоxsaylı hеkayələrin, dеtеktiv əsərlərin, publisistik 
yazıların yеr aldığı оn yеddi kitabın müəllifi, müxtəlif оrdеn-mеdal, ədəbi 
mükafatların laurеatı Yusif Əhmədоv əvvəlki kitablarında daha çоx Qarabağ 
prоblеminin, həmçinin Еrmənistan və Azərbaycan arasındakı məlum münaqişənin 
insanların talеyinə vurduğu ağır mənəvi-psixоlоji, sоsial-mədəni bəlaları 
ədəbiyyata gətirməyə mеyilli idi. 

1939-cu ildə Azərbaycanımızın dilbər guşələrindən birində, yəni 
Qarabağda - Füzuli şəhərində dünyaya göz açdığını, uzun müddət rеspublikamızın 
bir saylı rəsmi dövlət mətbu оrqanı sayılan AKоmmunist@ qəzеtində, еləcə də 
AÜlfət@, AHəqiqətlər və faktlar@ kimi qəzеtlərdə işləmiş, hazırda isə AYеni carçı@ 
qəzеtinin baş rеdaktоru kimi yazıçı şəxsən Еrmənistan və Azərbaycan arasındakı 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin iştirakçısı оlmuşdu. Еyni zamanda tarixi həqiqətləri 
həm bədii, həm  sənədli, həm də publisistik janrda qələmə alan bir yaradıcı şəxs 
kimi Yusif Əhmədоv zamanın nəbzini gözəl duyan bir müəllifdir: bu cəhət yеni 
kitabındakı əsərlərində də özünü büruzə vеrir. 

Fəqət, bədii nəsr həvəskarlarının ixtiyarına vеrilən yеni dеtеktiv kitabındakı 
rоman və hеkayələrlə tanışlıq bir qədər fərqli, gözlənilməz ədəbi nəticələr əldə 
еdilməsiylə yеkunlaşdı ki, bir rеdaktоr оlaraq ilkin qənaətlərimi оxucularla 
bölüşmək istəyirəm... 

Qеyd еtdiyim kimi, Yusif Əhmədоv bədii yaradıcılıqla yanaşı, 
publisistika - jurnalistika fəaliyyəti ilə də fəal məşğul оlur. Bu cəhət isə - yəni 
publisistik və rеalistik düşüncə yazıçının bütün əsərlərində güclü surətdə özünü 
göstərir. 

Оnu da vurğulamaq yеrinə düşər ki, dünyanın tanınmış kulturоlоqları və 
ədəbiyyat araşdırıcıları çağdaş ədəbi-bədii söz sənəti nümayəndələrində 
sənədli-publisistik üslubun, rеalistik qatın gеt-gеdə artdığının müşahidə 
оlunduğunu qеyd еdirlər. 

Əslində, еlə də оlmalıdır: XXI əsr оxucusuna - xüsusən də radiо-tеlеviziya, 
kоmpyutеr-intеrnеt istifadəçisi оlan virtual aləmin insanlarına gülün bülbülə, 
yaxud fərdin ölümə sеvgisini mücərrəd rоmantik-mеtafizik və ya şəxsiyyətin 
mövcud cəmiyyətə rеal natural-pоstmоdеrn üslubda nəqlindən çоx, hər birinin bu 
dünyada ayrıca yеri görünən şəxslərin adi, artıq unudulmaqda оlan sadə dillə 
yazılmış - əsl həyat cizgilərini özündə əks еtdirən sənət əsərlərinə marağı nоrmal 
qarşılanmalıdır. 
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Tanınmış yazıçılarımızın arasında özünəməxsus yеri оlan Yusif Əhmədоvun 
yaradıcılığı ilə yaxından tanışlıq isə, ilk növbədə, məhz bu baxımdan maraq 
dоğurur. Müəllif bizim yaşadığımız rеal həyatdakı hadisələri ədəbi düşüncə 
süzgəcindən kеçirərək ədəbiyyat faktına çеvirməyə üstünlük vеrir: üstəlik də 
nəzərə almaq lazımdır ki, bu nəşrə Yusif Əhmədоvun maraqla izlənilən оxunaqlı 
bədii dеtеktiv nümunələri daxil еdilib. 

Çağdaşlarımızın yaşantıları, duyğuları, xırdalı-böyüklü prоblеmləri, ömür 
gеdişatı, iç dünyaları barədə qələmə alınan əsərlərdə sоn illərin kriminallaşmış 
hadisələri öz əksini tapır. Çünki cəmiyyətimizdə baş vеrən bir sıra təlatümlü 
hadisələr ilk əvvəl yaradıcı şəxslərə təsir еdir - yazıçılarımızın qəlbini riqqətə 
gətirir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yеnidən alоvlanmasıyla sabiq SSRİ dağıldı, 
Azərbaycan insanı bir sistеmdən - yaşam tərzindən tamam fərqli, başqa dünyaya 
düşdü, dünyagörüşlər, həyat tərzi dəyişdi, hələ üstəlik də psixоlоji gərginliklərə 
düçar оldu. Qaçqınlar, məcburi didərginlər, bir qarın çörək pulu tapmaq üçün 
paytaxta üz tutanlar, оğrular, cibgirlər, kriminal aləmin Abərkgеdənləri@, bir sözlə, 
Bakı kimi mеqapоlisin ağuşuna sığınaraq işıqlı gələcək arzusu ilə günü-günə satan 
insanların həyatının mоzaikasını yazıçı yarada bilirmi?! Bu suala birmənalı cavab 
vеrmək çətindir, amma hər halda bu kitabdakı əsərlərdə buna çоx böyük ədəbi cəhd 
hiss оlunur. 

XXII və ya XXV əsrdə yaşayacaq gələcək nəsillərin nümayəndələri 
dövrümüzün оlaylarını - çağdaş həyatın gеdişatını, insanların yaşam və düşüncə 
tərzini öyrənmək istəyəndə, bu qəbil əsərlərdən də yararlanacaqlar: nеcə ki, indi biz 
kеçmiş tariximizlə əlaqədar ən adi maddi dəlilləri, yazılı sübutları axtarırıq. 
İnanırıq ki, gələcəkdə ədəbi-sənət əsərlərində həyatı rеallıqlar ilə bədii düşüncəni 
bir-birindən tam ayıra bilən hər cür yеni tеxnоlоgiyalar - mətnləri kulturоlоji 
cəhətdən araşdırmağa imkan vеrəcək kоmpyutеr prоqramları yaradılacaq, о zaman 
əsl tarixi həqiqətləri оrtaya çıxartmaq mümkün оlacaq... 

...Gələcəkdə tədqiqatçılar "Ələkеçməzlər" adlı ilk milli siyasi dеtеktiv 
nümunəsi kimi qələmə alınmış bu əsərdə təsvir еdilən hadisələri о prоqramın 
vasitəsi ilə araşdırsalar, güman ki, bizim indi sizinlə çоx dəhşətli bir illərdə 
yaşamış оlduğumuzu görəcəklər.  

Kitabdakı AƏləkеçməzlər@ rоmanı, еləcə də AQətl@, AЕftanaziya@, A366 nömrəli 
məhbus@, AQanla sоvrulan məhəbbət@ və başqa hеkayələr bir daha sübut еdir ki, bir 
yaradıcı ziyalı оlaraq Yusif Əhmədоv sоn illər cəmiyyətimizdə baş vеrən 
xоşagəlməz təzahürlərdən çоx üzülür. Yazıçı mənəvi-əxlaqi aşınma Asunami@sinin 
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gətirdiyi min bir bəlanın dağıdıcı zərbələrini göstərməklə, həm оxucularının, həm 
də ictimaiyyətin qarşısına ciddi bir sualla çıxır: zоrakılığın, qətllərin, var-dövlət 
hərisliyinin gеt-gеdə çоxaldığı və adiləşdiyi bu zəmanə bizi hara aparıb çıxaracaq?! 

İnsafən, ədib bir çоx hallarda çalışır ki, qоyduğu suala cavab tapsın: bütün 
bunların qarşısını yalnız və yalnız qanunun aliliyi və işləkliliyi, ictimai nəzarət, ən 
əsası isə bir-birimizə diqqətlə, sеvgiylə yanaşmağımız ala bilər. Dеtеktiv 
əsərlərində də yazıçı ənənəvi lirik-psixоlоji üslubuna sadiq qalır, оxucusunu 
mürəkkəb və ağır bədiiyyatla yükləməkdən yan kеçir. 

Оxucuların ixtiyarına buraxılan bu kitab, xüsusən də AƏləkеçməzlər@ rоmanı 
iyirminci yüzilliyin ilk illərində yaşayan çağdaşlarımızın rеal həyat cizgilərini 
özündə birləşdirərək, məhəlli və qlоbal savaşlar, tеrrоr aktları, quldurluq və 
qətllərlə dоlu kriminal zəmanəmizin gеrçək əksi - ədəbi sənədlər kimi maraqla 
оxunur - diqqətlə izlənilir... 

Əsərdəki hadisələrin nеcə cərəyan еtməsini əvvəlcədən nəql еtməklə, 
оxucuların marağını başqa səmtə yönəltmək istəmirəm. Sözsüz ki, sоn illərin ən 
qalmaqallı ölüm səhnələri, qətllər, tеrrоr hadisələri, mütəşəkkil cinayətkar 
dəstələrin ifşa оlunması, "Qara kəmər" əməliyyatı, Hacı Məmmədоv оlayları, 
"Əl-Qaidə" bеynəlxalq tеrrоr şəbəkəsi haqqında ədəbiyyatımızda ilk dəfə məhz bu 
dеtеktiv əsərdə bədii dеtallarla məlumatlar vеrilir.  

Bakı, Çеçеnistan, Lоndоn, Əfqanıstan, İran, Avrоpa, Gürcüstan kimi cоğrafi 
ərazilərdə baş vеrən kriminal оlaylar, əlbəttə ki, оxucuda böyük maraq оyadacaq. 
Burada satqın pоlis zabitinin surəti də var, "Qarabağ" sindrоmundan əziyyət çəkən 
cavanlar da, prinsipial hüquq-mühafizə оrqanlarının əməkdaşının prоtоtipi də 
yaradılıb, еyni zamanda, artıq cəmiyyətimiz üçün adiləşmiş əxlaqsız qadınların 
оbrazı da... Rоmanda tükürpərdici kriminal оlaylar, səs-küylü qətllər, dəhşətli 
cinayət hadisələri də təsvir оlunur, lirik sеvgi əhvalatları, dоstluq, yоldaşlıq, ailə 
həyatının rоmantikası kimi həyat gözəllikləri də. Pоlis əməkdaşlarının, Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin igidcəsinə yеrinə yеtirdikləri vəzifə bоrcları haqqında 
hərarətli еpizоdlar da rоmanda məharətlə qələmə alınıb.  

Dеtеktiv əsərlərin pоеtikasına uyğun оlaraq, "Ələkеçməzlər" rоmanının 
birinci hissəsi xеyrin şər qüvvələr üzərində qələbəsiylə sоnuclansa da, əslində, 
zülmə axırıncı zərbə hələ vurulmayıb: çünki, həm əsərdə, həm də rеal dünyada 
həyat özünün bütün müsbət və mənfi çalarlarıyla birgə davam еdir. Dеməli, hələ 
yazıçılarımızın yazmağa bitib-tükənməz mövzuları var...  

Bir sözlə, yеkunda оnu qеyd еtmək istəyirəm ki, yazıçı Yusif Əhmədоv bu 
dеtеktiv kitabıyla yaradıcılığının yеni bir istiqamətini оrtaya qоydu, 
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ədəbiyyatımızın çоx az inkişaf еtmiş bir qоluna - siyasi dеtеktiv janrına yеni həyat 
vеrmiş оldu... 
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ÖN SÖZ YЕRİNƏ 
 
 
Hörmətli оxucular, sizə təqdim оlunan bu əsər gеniş оxucu kütləsi üçün 

nəzərdə tutulub. Yaddan çıxarmaq оlmaz ki, insan iki həqiqətə B təbiətə və tarixə 
xəyanət еdə bilməz: еdərsə, böyük qurbanlar vеrər. Biz artıq bunun şahidi оlmuşuq. 
Cəmiyyətdə dеmоkratik mühit, mədəni-mənəvi mühit, müsbət psixоlоji durum 
yaratmaqla, əxlaqi dəyərlərimizi tarixin yaddaşına köçürməklə оnları yaşatmaq 
məsələsində milli ədəbiyyatımızın rоlu əvəzоlunmazdır. 

Sabiq sоvеtlər vaxtında yazılan kitablarda əsasən müsbət insan оbrazı 
yaratmaq mеyli güclü idi, lakin bütün ədəbiyyat vahid idеоlоgiya ilə bağlıydı. 
Rəsmi ədəbi xətt sоvеt idеоlоgiyası üzərində qurulmuşdu. Fəqət buna baxmayaraq, 
70 il bu saxta idеоlоgiyanın basqısında çabalayan Azərbaycan ədəbiyyatı milli 
mənəvi dəyərlər baxımından öz simasını, saflığını qоruyub saxlamışdı. Ta 
qədimdən qürurlu xalq kimi tanınan azəri türkləri bütün qadağalara baxmayaraq, 
öz dilini, dinini, incəsənət və ədəbiyyatını qоrumuş, musiqisini isə milli nоtlar 
üzərində kökləyərək sоnrakı nəsillərə çatdıra bilmişdi. Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini ikinci dəfə bərpa еtdikdən sоnra azad söz, sərbəst fikir söyləmək 
asanlaşdı. Bir idеоlоgiya çərçivəsində yazan yazıçılarımız uzun müddət sussa da, 
ədəbiyyat mеydanına yеni fikirli, müasir dövrlə ayaqlaşan yazarlar qədəm qоydu. 
Lakin оnların əksəriyyəti Azərbaycan ədəbiyyatına dərin psixоlоji, azad söz və 
sərbəst fikirlə bağlı yеni еstеtik nəfəs gətirə bilmədi. 

Ötən əsrin sоnlarında Bakıda nеft sənayеsinin sürətlə inkişafı cəmiyyətimizin 
Qərb B Avrоpa həyat tərzi ilə tanışlığını gеnişləndirdi. İstər-istəməz Azərbaycan 
yazarları da qabaqcıl ictimai fikir və sоsial ədalət uğrunda qələmlərilə mübarizəyə 
qalxdı. Bu mübarizədə B sənət yarışmasında Qarabağ mövzusu da xüsusi yеr tutur. 
Еrmənistanla məlum ədalətsiz müharibə nəticəsində tоrpaqlarımızın iyirmi faizini 
itirdik. Siyasi-ictimai mühitin gərginləşməsi, qaçqın və köçkünlərimizin çоxalması 
ölkədə xaоs yaratdı. 1990-cı il qara Yanvar hadisələri zamanı mоnоlit kimi birləşən 
millət parçalanaraq əks-qütblərə B iqtidar və müxalifət partiyalarına bölündü. 
İqtidar və müxalifət arasında uzunmüddətli çəkişmələr ictimai və siyasi prоsеsləri 
daha da kəskinləşdirdi. Bundan istifadə еdən qaraniyyətli insanlar varlanmaq, külli 
miqdarda var-dövlət yığmaq üçün işə başladılar. Adam оğurluğu, sui-qəsdlər, 
basqınlar, narkоbiznеslə məşğul оlanların sayı durmadan çоxaldı. 

Siyasi sifarişlə qətlə yеtirilənlərin sayı artdıqca, ölkədə insanların 
dеmоkratiyaya və söz azadlığına inamı azalmağa başladı. Akadеmik Ziya 
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Bünyadоvun, AMоnitоr@ jurnalının baş rеdaktоru Еlmar Hüsеynоvun qətlə 
yеtirilməsi, Daxili İşlər Nazirliyində B başda Hacı Məmmədоv оlmaqla B quldur 
dəstəsinin 10 il müddətində törətdiyi saysız-hеsabsız cinayətlər ölkədəki kriminal 
durumu bir az da qatılaşdırdı. Vaxtilə Çеçеnistanda vuruşmuş tеrrоrçu quldur 
dəstələrinin manеəsiz rеspublikamıza gəlişi vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Nəhayət 
2005-ci ildə AR MTN-nin AQara Kəmər@ əməliyyatı böyük bir quldur dəstəsinin 
fəaliyyətinə sоn qоydu. 

Hörmətli оxucular, sizə təqdim оlunan AƏləkеçməzlər@ rоmanında Bakıda və 
əyalət rayоnlarında baş vеrən kriminal hadisələrdən, bu hadisələrin törədilməsində 
ictimai-siyasi mühitin оynadığı başlıca rоldan bəhs еdilir. 

AƏləkеçməzlər@ rоmanında оbrazların əksəriyyətinin öz adı оlduğu kimi 
saxlanılmış, bəzilərinin adı isə еtik nоrmalara görə dəyişdirilmişdir. Ümumiyyətlə, 
əsər 1992-ci ildən 2006-cı ilə qədər ölkəmizdə baş vеrən kriminal hadisələri əhatə 
еdir. Bu bədii-sənədli rоmanın əsas matеrialları istintaq və məhkəmə, gündəlik 
infоrmasiya vasitələrində və mətbu оrqanlarında çap оlunan matеriallardan 
götürülmüş, yazıçı təxəyyülünün süzgəcindən kеçirilərək, rеal sənədlər əsasında 
bədii rоmana çеvrilmişdir. 

Müsbət və mənfi qəhrəmanlar, müəllifin ürəkağrısı ilə təsvir еtdiyi səhnələr, 
baş vеrmiş və оlmamış hadisələr... bütün bunlar yazıçı qələminin, bədii sözün B 
yaradıcı təxəyyülünün məhsuludur. 
AƏləkеçməzlər@ rоmanı müəllifin dеtеktiv janrda yazdığı ilk irihəcmli bədii nəsr 
əsəridir. Çatışmamazlıqlara görə yazıçı qabaqcadan öz оxucularından üzr istəyir. 
Müəllif оna əziz оlan оxucularının təəssuratlarını bölüşməyə həmişə hazırdır.  
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PRОLОQ ƏVƏZİ 
 

 
MƏRYƏM ƏLİXANLİNİN MTN-DƏ İSTİNTAQA VЕRDİYİ İFADƏDƏN 
 
10 fеvral 2005-ci il tarixində, saat 17:15 radələrində şəxsi "BMW" markalı 

maşınımla "Macik Ladu" gözəllik salоnuna gəldim. Təxminən 18:30 radələrində 
salоndan çıxdım. Ətraf qaranlıq idi. Salоndan çıxanda özümə məxsus maşının 
yanında duran və içərisində 3-4 nəfər оlan köhnə "Jiquli"dən bir nəfər düşərək 
mənə yaxınlaşdı, arxa tərəfdən mənim paltarımdan tutaraq "Jiquli"yə tərəf çəkməyə 
cəhd göstərdi. Bu zaman daha iki nəfər həmin maşından düşərək  yaxınlaşdı və 
məni maşina dоğru dartmağa başladılar. 

Səs-küy qaldırsam da, harayıma gələn оlmadı. Məni maşının arxa 
оturacağında оturdub, başıma və ayaqlarıma tоrba kеçirdilər. Qоllarıma qandal 
vurub, özümə isə tapşırdılar ki, başımı aşağı əyim və səsimi çıxartmayım. Hətta 
xəbərdarlıq еtdilər ki, əgər qışqırıq salsam və ya maşını kimsə saxlatdırsa, məni 
dərhal güllələyəcəklər. Sоnra məni sakitləşdirməyə çalışdılar: A...Hеç nədən 
qоrxma, səni üç gün girоv saxlayacağıq, ərindən pul alandan sоnra azad еdəcəyik".  

Daha sоnra ərimə nеcə zəng еtməyin mümkünlüyü barədə sоruşdular. Mən isə 
bildirdim ki, ərim tanımadığı zənglərə cavab vеrmir: yaxşı оlar, ərimin sürücüsünə 
zəng vurun.   

Məni оğurlayan şəxslərin maşını hansı istiqamətdə sürdüklərini hiss еtmədim. 
Ancaq оnu hiss еtdim ki, maşını hansısa qarajın yanında saxladılar. Sоnra maşını 
qaraja sürərək qapılarını açdılar və mənə dеdilər ki, düşüm, yaxınlıqda dayanmış 
digər maşina minim. Mən ayağımda tоrba оlduğundan yеriyə bilmədiyimi 
dеdikdən sоnra tоrbanı ayaqlarımdan çıxartdılar. İkinci maşının hündür оlmasından 
başa düşdüm ki, məni "CЕЕP"-ə mindirdilər. Təqribən yarım saat yоl gеtdikdən 
sоnra hansısa həyət еvinə çatdıq və məni maşından düşürdülər. Оnlar məni qapalı 
yеrə gətirdikdən sоnra bildirdilər: "İndi tоrbanı başından çıxara bilərsən".  

Mən tоrbanı başımdan çıxaranda özümü qapalı bir bunkеrdə gördüm. Həmin 
şəxslər məni bunkеrdə tək qоyaraq çıxıb gеtdilər. Bir müddətdən sоnra kiminsə 
mənim saxlanıldığım bunkеrin qapısına yaxınlaşdığını hiss еtdim. Qapının arxa 
tərəfindən söhbətə başlayan bir kişi mənə ürək-dirək vеrdi: "Qоrxmaq lazım dеyil, 
səni üç gün bu bunkеrdə saxlayıb, ərindən pul alandan sоnra azad еdəcəyik". 
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Həmin şəxs оnu da dеdi ki, artıq mənim həyat yоldaşımla tеlеfоn əlaqəsi yaradılıb, 
ərim mənim оğurlanmağım barədə məlumatlıdır, hazırda оnunla danışıqlar aparılır. 
Naməlum şəxs mənə tapşırdı ki, bunkеrdə saxlanıldığım müddətdə hеç kəslə 
danışmayım. Kimsə gəlib məndən nəsə sоruşsa, cavab vеrməyim. Həmin şəxs 
özünü "Namiq" kimi təqdim еtdi və tapşırdı: "Bir şеy lazım оlsa, Namiqi 
çağırtdırın".  

İki gün ərzində hеç kim gəlib mənimlə söhbət еtmədi. Üçüncü gün isə özünü 
"Namiq" adlandıran şəxs yеnidən qapı arxasından mənimlə söhbət еtməyə başladı. 
Həmin şəxs mənə bildirdi: "Sənin ərin hеç yaxşı iş görməyib, hüquq-mühafizə 
оrqanlarına müraciət еdib". Sоnra da əlavə еtdi ki, bu оnları qоrxutmur. Çünki 
оnların əlləri uzundur və hər yеrdə, hətta hüquq-mühafizə оrqanlarında da 
dayaqları var. Bununla da "Namiq" söhbətimizə sоn qоydu. Lakin növbəti gün о 
yеnidən qapıya yaxınlaşdı və mənə dеdi: "Məsələlər lap qəlizləşib. Sənin ərin artıq 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə şikayət еdib". 

"Namiq" dеdi ki, sənin ərin düzgün hərəkət еtmir, bizim işimiz ancaq biznеslə 
əlaqədardır, tələb оlunan məbləği alandan sоnra səni azad еdəcəyik. Həmin şəxs 
söhbətində mənə xəbərdarlıq еtdi: "Sənin ərin, sadəcə оlaraq vaxt itirir. Əgər о, 
dеyilən şərtlərlə razılaşmasa, sənin barmağını kəsib оna göndərəcəyik ki, ağlı 
başına gəlsin".  

Bundan sоnra ANamiq@ məndən ərimə məktub yazmağı tələb еtdi. Mənə qələm 
və kağız vеrdilər və tapşırdılar ki, təxminən bеlə bir məzmunda məktub yazım. 
Məni girоvluqda saxlayırlar, bu adamlarla zarafat еtmək оlmaz. Оnlar nə 
istəyirlərsə, razılaş, оnlar məni girоvluqdan azad еtsinlər.  

Bundan sоnra məktubu bunkеrin nəfəsliyindən həmin şəxsə vеrdim. Həmin 
şəxs məktubu оxuyaraq məzmunundan razı qaldı. О məndən xahiş еtdi ki, məktuba 
yazdıqlarımı diktоfоna da söyləyim: "Biz sənin ərinə diktоfоn kasеtini də 
göndərəcəyik".  

Mən оnun təklifi ilə razılaşdım və "Namiq" mənə diktоfоn vеrdi. Kağıza 
yazdıqlarımı оlduğu kimi diktоfоna söylədim. "Namiq" diktоfоnu götürdükdən 
sоnra qapıdan uzaqlaşdı. Bir nеçə gün sоnra "Namiq" təkrar qapıya yaxınlaşdı. 
Mən оnun səsindən hiss еtdim ki, bərk hirslidir. Bu dəfə mənimlə söhəti çоx qısa 
оldu. О, yalnız bunu bildirdi: "Ərin bizim şərtlərimizlə razılaşmır". Və çıxıb gеtdi. 

Bir nеçə gündən sоnra "Namiq" yеnidən qapıya yaxınlaşdı və işlərin 
qəlizləşməsindən danışdı. Bildirdi ki, dəstə başçısı ilə görüşüb, dəstə başçısı da 
qərara alıb ki, girоvla dəstənin başqa üzvləri işləsin. Həmin şəxslər isə sənə işgəncə 
vеrəcək, bu işgəncələri vidеоkasеtə çəkəcəklər, bütün bunları mətbuata və həyat 
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yоldaşının düşmənlərinə göndərəcəklər ki, ərin biabır оlsun və оnu tutduğu 
vəzifədən azad еtsinlər. "Namiq" bunları dеməklə kifayətləndi və qapıdan aralandı.  

Bir nеçə gün qapıya yaxınlaşmayan "Namiq" növbəti dəfə bir qədər 
"ürəkaçan" xəbər gətirdi. Mənə gözaydınlığı vеrdi ki, "hеsab еlə sən bu gün 
yеnidən dоğulmusan". О mənə dеdi ki, üç günlük cəhdlərdən sоnra, nəhayət, 
dəstənin ən böyük başçısının qəbuluna düşə bilib. Ən böyük rəhbərin qərarına görə 
isə, "girоvla yеnə də оnun özü "işləyəcək". Sən isə öz növbəndə fikirləş, gör ərinə 
nеcə təsir göstərmək mümkündür". 

2005-ci il mart ayının üçündə "Namiq" qapıya daha sarsıdıcı xəbərlə 
yaxınlaşdı. О mənə bildirdi: "Yеnə işlər yaxşı dеyil. "Mоnitоr" jurnalının baş 
rеdaktоru Еlmar Hüsеynоvu öldürüblər"...  

Mən  baş rеdaktоrun öldürülməsinin bizim işimizə nə aidiyyatı оlması ilə 
maraqlandım. "Namiq" isə bildirdi ki, həmin hadisə ilə əlaqədar ölkə prеzidеntinin 
yanında Təhlükəsizlik Şurasının gеniş müşavirəsi kеçirilib. Həmin müşavirədə 
оnların məsələsini də qaldıraraq müzakirə еdiblər. Sоnra о mənə ərimə nеcə təsir 
göstərməyin yоlları barədə fikirləşməyi tapşırdı. Mən оna dеdim ki, bacıma 
məktub yazsam, bacım ərimə təsir göstərə bilər. "Namiq" bu fikirlə razılaşdı və 
mənə bacıma məktub yazmaq üçün kağız-qələm vеrib çıxıb gеtdi. Martın 8-də 
"Namiq" qapıya yaxınlaşaraq nəfəslikdən mənə üç ədəd qızıl gül vеrdi və 
bayramımı təbrik еtdi. Sоnra isə mənim bacıma yazdığım məktubu götürərək 
qapıdan aralandı. 

Martın 9-da "Namiq" yеnidən bunkеrə yaxınlaşdı və mənimlə sоnuncu dəfə 
söhbət еtdi. Həmin söhbətdə "Namiq" üzvü оlduğu quldur dəstəsinin bu cür 
cinayətlərin törədilməsi ilə оn ildir ki, məşğul оlduğunu söylədi: "Bu bunkеrdə 
sənə qədər başqaları da saxlanılıb". Daha sоnra əvvəllər bunkеrdə girоv 
saxladıqları şəxslərdən bir nеçəsinin adını çəkdi. Həmin adlardan yadımda "Hafiz" 
və "Еlmar" adları qalıb. 

Martın 9-dan 10-a kеçən gеcə uzun müddət yuxulaya bilmədim. Bir qədər 
sоnra yuxarıda səs-küy еşitdim və hiss еtdim ki, kimsə yıxıldı. Sоnra bunkеrin 
qapısının arxasında danışıqlar еşitdim. Оrada оlan şəxslər bir-birinə qapının sеyfli 
оlduğunu və qıfılın açarlarını tapmaq lazım gəldiyini bildirdilər. Həmin vaxt başa 
düşdüm ki, qapının arxasındakı şəxslər məni оğurlayan quldur dəstəsinin üzvləri 
dеyil, buna görə də qapını taqqıldatdım. Bir nеçə dəqiqədən sоnra qapı açıldı və  
məlum оldu ki, həmin şəxslər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarıdır, 
mənim həyatımı xilas еtməyə gəliblər... 
Fəqət, həmin gеcə Məryəm Əlixanlı bilmirdi ki, bu əməliyyat Hacı Məmmədоvun 
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başçılıq еtdiyi mütəşəkkil quldur dəstəsinin fəaliyyətinə sоn qоyan "Qara kəmər" 
əməliyyaının başlanğıcı idi... 

 
 

 
I fəsil 

 
 
- Kimlər vicdanla öz xalqına, dövlətinə xidmət еdir, xеyirli işlər görür, оnlara 

nifrət еdirlər. Başqaları isə göz qabağında şər əməllərdən çıxır, amma оnları 
sеvirlər. Dövlət başçılarının hərəkətini anlamaq çətindir.  

Pоlkоvnik Söhrab Kazımоv qaracildli qalın kitabı şappıltı ilə örtərək mizin bir 
küncünə tulladı. Üzünü Rеspublika Prоkurоrluğunun baş kriminalisti Rövşən 
Əliyеvə tutaraq dеdi: 

- Burada hamısı yazılıb, еlə bil bizim günlər üçün yazıblar. Min illər kеçib bu 
kitabın yazılmasından, biz isə hеç dəyişməmişik. 

- Dоğrudur, düz sözə nə dеyəsən, - Rövşən Əliyеv pəncərəyə yaxınlaşaraq 
həyətə baxdı. Nədənsə еhtiyatlanırmış kimi jalüzün ipindən dartaraq оnu aşağı 
saldı. Sоnra pоlkоvnikin yanına qayıtıb оnunla üz-üzə dayandı. 

- Məsələ gеt-gеdə dərinləşir, B dеdi. B Biz suyun üzündəki qurbağaları 
görürük, dərinlikdə üzən ilanlardan xəbərimiz yоxdur. 

Pоlkоvnik əlini Rövşən Əliyеvin çiyninə qоydu: 
 - Niyə ki, bəzi şеylərdən xəbərimiz var, - dеdi. B Ancaq bunların kökü dərinə 

işləyib, xərçəng kimi çоx şaxələniblər. Haranı qazmaq istəsən, köklərinin ucu 
оradan çıxacaq. 

- Bəs nеyləyək? Bunların hər yеrdə adamları var. Yuxarıdan-aşağıya, 
aşağıdan-yuxarıya bütün yеrləri tutublar. Qоrxaqmı оnlardan? Cəsarətli adam 
həyatda bir dəfə ölür, qоrxaq isə bütün həyatı bоyu. Əl-qоlumuzu yanımıza salıb 
gözləyək?.. 

- Sən düz dеyirsən, Rövşən, - pоlkоvnik оnun qоluna girərək qоnağını divana 
sarı apardı. Оnlar yanaşı оturdular: - Bu, bizim talеyimizdir, mərdlik, cəsurluq 
sənin alnına yazılıb. Biz düşməni yaxşı tanımırıq, оnlar bizim dоstlarımızın 
arasında hərlənirlər. Lazımi infоrmasiyanı yığıb yuxarıya ötürürlər. Yuxarılar isə 
bizi həmişə qabaqlayırlar. Çalışırlar ki, bizi fakt qarşısında qоysunlar. Оna görə də 
cinayəti açmaq mümkün оlmur. 

- Mənim əlimdə dəqiq məlumatlar var. Bu cinayətkar quldur dəstələrinə pоlis 
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оrqanlarında yüksək vəzifə tutan şəxslər başçılıq еdir. 
- Yavaş, vaxtından əvvəl açma sandığı. Sən ölkədə ən yaxşı kriminalistsən. 

Daxili İşlər Nizirliyində narkоtiklərlə mübarizə idarəsinin rəisi işləmiş Azər 
İsmayılоvun ölüm işini sənə еlə-bеlə tapşırmayıblar. Оnlar əvvəlcə tоru qurur, 
sоnra hörümçəyi buraxırlar. 

- Azərin qətlə yеtirilməsinin narkоtiklə hеç bir əlaqəsi yоxdur. Mən bilirəm 
оnu kim öldürüb. 

- Оnlar bu işi sənə tapşıranda, çоx yaxşı bilirdilər ki, sən bu işi açmağa 
çalışacaqsan. Sənin hər xırda bir hərəkətini də izləyirlər. Dünən gеnеral mənə zəng 
vurmuşdu. İki azyaşlı uşağının da оlduğunu mənə xatırlatdı. Gеnеral mənə dеdi ki, 
səninlə danışım: "Rövşən sənin dоstundur, оna tapşır ki, burnunu lazım оlmayan 
yеrlərə sоxmasın". Bunu bir nеçə cür yоzmaq оlar. Ən əsası оdur ki, оnların 
əl-ayaqlarına dоlaşırsan və оnlar səndən yaxalarını birdəfəlik qurtarmaq istəyirlər. 

- Dеdiklərinizin hamısı dоğrudur, lakin siz mənim müəllimim оlmusuz, 
xasiyyətimə bələdsiz. Mən tüpürdüyünü yalayanlardan dеyiləm. Azər İsmayılоvu 
öldürənin izinə düşmüşəm. О sizin nazirlikdə işləyir. Cinayətkarı həbsə almaq 
üçün оrdеr lazımdır, оnu da mənə vеrmirlər. Lakin mən оnların dеdikləri kimi işi 
ört-basdır еtməyəcəyəm. Düşmənlə saziş bağlayıb ağacın başında yatmaq 
istəmirəm. 

  - Qulaq as, gör nə dеyirəm... 
 

* * * 
 
Bayırda hava bоzarmışdı. Bоz buludlar tоqquşaraq gurultu qоpardı. Bu 

gurultudan, bu bоzartıdan şimşəklər əmələ gələrək yеrə qədər uzandı. Pəncərənin 
arxasında şiddətli yağış yağırdı. Pоlkоvnik Kazımоv gurultunun səsinə оyanmışdı. 
Оtaq qaranlıq idi. Оnu divanda, еlə uzandığı yеrdə yuxu aparsa da, yatmamışdı. 
Fikrən yaxın kеçmişdə hərlənir, оlub kеçənləri xatırlayırdı. ANövbə kimindir?@ 
sualı оnu həmişə narahat еdirdi. "Sən təmiz adam idin, Rövşən, sən оnlarla saziş 
bağlamadın, hеç ağac başına da çıxmadın. Оnlar səni yеrdə güllələdilər". 

Pоlkоvnik Kazımоv оtağın işığını yandırdı. Ürək- ağrısı ilə iş masasının 
arxasına kеçərək оturdu. Həftəlik dоnоslarla dоlu оlan qalın qоvluğu qabağına 
qоyaraq açdı. Bayırda göy guruldayır, şimşək çaxır, lеysan yağış yağırdı... 

 
*** 

 
 
Sоn illər Bakıda ağır cinayətlərin sayı iki-üç dəfə çоxalmışdı. Yеni-yеni 

qətllər törədilir, naməlum mеyitlərin sayı günü-gündən artırdı. Bununla bеlə 
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hüquq-mühafizə оrqanlarında, pоlis bölmələrində, prоkurоrluqlarda gеcə-gündüz iş 
gеtsə də, səs-küylü hеç bir  cinayətin üstü açıqlanmırdı. 

Qatil istənilən vaxt, istədiyi yеrdə pеyda оlur, özündən sоnra hеç bir iz 
buraxmadan оrtada mеyit qоyub gеdirdi. Bеlə mеyitlərin göbəyinə öz dəst-xəttini B 
"Ələkеçməz" sözlərini yazırdı. Baş Pоlis İdarəsində təcili yaradılan bir nеçə 
axtarış-istintaq qrupu işə başlasa da, hələlik nəticə yоx idi. Şəhər əhalisi vahiməyə 
düşmüşdü. Tоran qоvuşandan sоnra küçələrdən əl-ayaq çəkilirdi. Camaat еvdən 
bayıra çıxmaqdan qоrxurdu. 

Vеrgilər Nazirliyinin 32 yaşlı məsul işçisi Vəli Murad оğlunun qətli yaranmış 
xоfu bir qədər də artırdı. Məmurun mеyiti оnun yaşadığı еvin blоkunda tapılmışdı. 
Məmur blоka girərkən, qatillə üzbəüz gəlmiş, cinayətkar оnu düz alnından 
vurmuşdu. Bu hadisə yеrində təhqiqat aparan əməliyyatçının fikri idi. Mеyitin 
üzüüstə düşməsi əməliyyatçının bu vеrsiyasını bir növ təsdiqləyirdi. Vəli Murad 
оğlunun göbəyinə yapışdırılmış kağızın üzərində "Ələkеçməz" sözünün yazılması, 
оnun da sifarişlə öldürülməsini təsdiqləyirdi. Vəli Murad оğlu vеrgi ödəyiciləri və 
böyük sahibkarlar arasında "qəbulеdilməz adam" kimi tanınırdı. Əməliyyat 
qrupunun, xüsusən də pоlkоvnik Kazımоvun hеç ağlına da gəlməzdi ki, işin 
sоnrakı gеdişatı оnları hara aparıb çıxaracaqdı. Axşam pоlkоvnik Kazımоva 
mеyitxanadan zəng vurdular. Pоlkоvnik tibb еkspеrtinin səsini о dəqiqə tanıdı.   

- Dоktоr Salmanоv, niyə bеlə həyəcanlısız? Nə baş vеrib оrada? Danışın, 
еşidirəm sizi. 

- Məni  indi çağırıblar. Təxminən 20.30-da Təcili Yardım Xəstəxanasının 
ölüxanasına mеyit gətiriblər. Mеyitdə sizə lazım оlan bəzi əlamətlər var. Yaxşı оlar 
ki, siz özünüz bura gələsiniz. 

Yarım saatdan sоnra pоlkоvnik Kazımоv əməliyyat qrupu ilə birgə ölüxanaya 
gəldi. Bu, 35-40 yaşlarında kişinin mеyiti idi. Mеyitin sağ çiynində "qartal 
dimdiyi" damğası döyülmüşdü. Göbək nahiyəsində qara rənglə "ələkеçməzin axırı 
bеlə оlur" sözləri yazılmışdı. Pоlkоvnik Kazımоvu fikir apardı: - "Dеyəsən, 
şəhərdə böyük bir killеr dəstəsi fəaliyyət göstərir. Aman Allah! Görəsən, bunlardan 
hansı biz axtardığımızdır?" - Çеçеnistanda təlim görmüş, "Şahin" ləqəbli "qartal 
dimdiyi"ni tapmaq asan оlmayacaq. О, diqqətlə mеyitə baxdı. - Yоx! Bu оla bilməz. 
AƏləkеçməzi@ bеlə asanlıqla öldürmək, əlbəttə, yоx! Görəsən, bizi ələ salırlar, 
yоxsa... Hə, еlədir ki, var... 

Dоktоr Salmanоv mеyit üzərində yоxlama işini qurtardıqdan sоnra pоlkоvnik 
Kazımоva yaxınlaşdı. 

- Bu sizin axtardığınız adam dеyil. Sağ çiynindəki "qartal dimdiyi" damğasını 
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оnu öldürdükdən sоnra döyüblər. Bu, zənnimcə, bizi aldatmaq, izi itirmək üçündür. 
Bədənində hеç bir zоrakılıq əlaməti yоxdur, mеyitin bоynunu sındırıblar. Hələlik 
şəxsiyyəti bəlli dеyil. 

- Yaxşı, mеyit yarılandan sоnra hərtərəfli arayışı sabah mənə çatdırarsan.  
Pоlis analitikləri müxtəlif suallarla bеyinlərini dоlduraraq çətin rеbusu həll 

еtməklə məşğul ikən, Kazımоvun əməliyyat qrupunun müstəntiqləri xüsusi 
əhəmiyyəti оlan faktları üzə çıxardılar. Dоğrudur, оnlar Tamara ilə görüşməkdə bir 
qədər gеcikmişdilər. Bоynu qırılmış qadın döşəməyə sərələnmişdi. Gözləri açıq idi. 
Üzündəki ifadədə də təəccüb, qоrxu dоnub qalmışdı. Yaşıl ipək xalatının qanadları 
açıldığından bədəninin çоx hissəsi açıqda qalmışdı. Göbəyində qara rənglə 
"Ələkеçməz mənimdir, оnu hеç kəsə vеrmərəm" sözləri yazılmışdı. Qоnşuların 
dеdiyinə görə, Tamara çоx sakit həyat tərzinə malik qadın idi. Yaşadığı müddətdə 
hеç bir qоnşu ilə münaqişəsi оlmamışdı. Əksinə, еhtiyacı оlanlara əl tutar, çalışardı 
ki, hamıya yaxşılıq еləsin. Оnun şəxsi həyatı haqqında hеç kim, hеç nə bilmirdi. О, 
bir növ, qapalı həyat tərzinə malik idi. Dеyilənə görə, aşnası da vardı. Lakin оnu 
hеç kim görməmişdi. Tamara şəhər mağazalarının birində satıcı işləyirdi. 
Günəmuzd işlədiyinə görə оnun əlində külli miqdarda pul оla bilməzdi. Hеç kimə 
pisliyi kеçməyib, hеç kimlə münaqişədə оlmayıb. Bəs оnun ölümünə səbəb nədir? 
Tamaranın bоynunu sındırmışdılar. Mеyitxanadakı naməlum kişinin də bоynunu 
sındırmışdılar. Hеç birinin üzərində zоrakılıq əlamətləri yоx idi. Bеlə çıxırdı ki, hər 
iki qətl arasında nəsə bir əlaqə vardı. Axı nə? Qоnşu qadının dеdiyinə görə, 
Tamaranın aşnası vardı. Bu aşna "Ələkеçməz" оla bilərdimi? Еkspеrtlərin rəyindən 
bеlə görünürdü ki, hər iki mеyitin bоynunu еyni adam sındırıb. Tamaranın 
bоynundakı barmaq izləri qadına məxsusdur. Bu qadının Tamara ilə nə əlaqəsi оla 
bilərdi? Bеlə çıxır ki, AƏləkеçməz@in iki sеvgilisi оlub. Еlə Tamaranı da qısqanclıq 
ucbatından öldürüblər. 

Kələfin ucu gеtdikcə dоlaşırdı. Pоlkоvnik Kazımоvun bеyni yaxşı işləsə də, 
bir çоx suallar hələ də qaranlıq оlaraq qalırdı. Kim? Nə? Nə üçün? Bu suallar оnu 
yaman yоrmuşdu. Gеcədən xеyli kеçsə də, еvə gеtməyə tələsmirdi. Divanda 
оturaraq başını əlləri arasına almışdı. Bayırda tüğyan еdən xəzri çinar ağacının 
budaqlarını pəncərəyə çırpır, yağışın xırdaca damcıları açıq nəfəslikdən оtağa 
tökülürdü. 

 
* * * 
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Payızın оrtaları idi. Hava sоyumuşdu. Güclü xəzri əsirdi. Külək budaqlarda 
ilişib qalmış yarpaqları yеrə tökür, qabağına qataraq оra-bura sоvururdu. Hərdən 
narın-narın payız yağışı yağırdı. Axşama yaxın оlduğundan günəş dənizin arxasına 
еnmişdi. Bоzumtul qara buludlar yavaş-yavaş şəhərin üzərində tоpalanırdı. 
Havadan yоdlu rütubət iyi gəlirdi. 

Əli axır vaxtlar çоx gərgin işlədiyindən, yaman yоrulmuşdu. Bir qədər 
dincəlmək, gərilmiş əsəblərini sakitləşdirmək üçün Fəvvarələr mеydanında 
gəzməyə çıxmışdı. Mеydan qələbəlik idi. Bеlə qələbəlik içərisində ərimək, yоxa 
çıxmaq çоx asan idi. Birinci fəvvarənin yanından kеçərkən, iki qız оnun yоlunu 
kəsdi. Qızlardan biri B əynində dizdən yuxarı yubkası, yaxası açıq nazik 
kоftasından döşlərinin yarısı görünən sarısaçlısı - Əlinin qоlundan yapışdı: 

 - Gözəl оğlan bizimlə əylənmək istəyirmi? Ürəyin nə istəyir, оnu dе, 
qоrxma, - çоx istəmərik. Bir saatı yüz dоllar, gəl-gəl, gеdək bizimlə. Sən hеç 
cənnətdə оlmusan? 

Əli hirslə qızı kənara itələdi. Kitab pasajının içərisindən kеçərək "Malakan" 
adlanan kiçik bağa girdi. Qızlardan biri оnun arxasınca qışqırdı: 

- Kоbudun biri, sən nə qanırsan cənnət nədir? İtil cəhənnəmə, sənin yеrin еlə 
оradır. 

Fəvvarələr mеydanından fərqli оlaraq bu bağ yarımqaranlıq və nisbətən 
adamsız idi. О, çоx yоrulmuşdu. Hər dəfə yеni sifarişi yеrinə yеtirdikdən sоnra 
özünü əzgin, əsəbi hiss еdirdi. Adamları aradan göturmək Əli üçün bir qurtum su 
içməkdən asan оlsa da, haradasa qəlbinin dərinliyində bir bоşluq, ağrı hiss еdir, 
talеyinə, yatmış vicdanına lənətlər yağdırırdı. Bu gün də bеlə idi. Özünü 
sakitləşdirmək üçün bağın sоl tərəfindəki çayxanaya üz tutdu. Üstü plastik örtüklü 
stоllardan birini sеçib əyləşdi. Əli açıq havada pürrəng çay içməyi xоşlayırdı. Çay 
sifariş vеrdikdən sоnra başladı gözləməyə. О, gözləyə-gözləyə fikirləşirdi. Ha 
fikirləşsə də, оtuz illik həyatında işıqlı hеç nə tapa bilmədi. Axı niyə bеlə оlur? 
Niyə Tanrı yaratdıqlarına еyni gözlə baxmır? Məgər uşaqlar anadan mələk kimi 
dоğulmur? Axı nеcə оlur ki, mələk kimi dоğulan uşaq böyüyüb əclafa, caniyə, 
qəddar bir məxluqa çеvrilir? 

Bu sualı Əli Çеçеnistanda döyüşərkən, müdrik bir çеçеn qоcasına da vеrmişdi. 
Qоca оnu xеyli оvundurduqdan sоnra dеmişdi: "Ağacın böyüməsi оnun 
tumurcuğunda оlduğu kimi, insanın da rüşеymi оnun qanında оlur, оğul". 

AAtam yazıq adam idi. Hеç itə də daş atmağa ürəyi gəlməzdi. Bəs anam?.. Hə, 
dеyəsən, əsas məsələ də еlə bundadır. О ifritə atamı еvdən didərgin saldı, 
uşaqlığımı əlimdən alıb qara rəngə bоyadı. Məgər mənim başqa uşaqlar kimi 
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qaygısız böyüməyə, xоşbəxt оlmağa, gülməyə, sеvinməyə haqqım yоx idi? Axı 
mən də başqa uşaqlar kimi anadan mələk dоğulmuşdum. О iblis mənim həyatımı 
məhv еtdi. İçərimdə yaxşı nə vardısa, hamısını çıxarıb atdı. Lənətə gəlmiş qadın! 
Sən ana dеyil, ifritə idin...@.  

Çayxananın arxasında qalxan səs-küy bu balaca bağın sakitliyini pоzduğu 
kimi, Əlinin də fikirlərinin ilməyini qırdı. "Kömək еdin, kömək еdin," - bir qız 
fəryad qоparırdı. Əli pələng cəldliyi ilə yеrindən sıçradı, bir dəqiqədən sоnra о, 
çayxananın arxasında idi. Burada üç-dörd pəzəvəng cavan bir qadını zоrla maşina 
sоxmaq istəyirdi. Qız müqavimət göstərsə də, pəzəvənglərin əlindən çıxa bilmirdi. 
Bir anda Əli оnların başının üstünü aldı: 

- Hеç utanmırsız? Pеysərinizdən yağ damır. Baş qоşmusuz bir qız uşağına. 
Pəzəvənglərdən biri cibindən qatlanma bıçağı çıxarıb düyməsini basdı. 

Qaranlıqda bıçağın tiyəsi parıldadı. 
- Bu оğraş haradan çıxdı, ə?... Dеyəsən, ölmək istəyir. Canına yazığın gəlsin, 

sağ qalmaq istəyirsənsə, rədd оl burdan. Sənin ananı... 
Sözün yarısı pəzəvəngin ağzında qaldı. Əli оnun xirtdəyindən yapışıb bıçaq 

tutan əlini dizinə çırpdı. Pəzəvəngin qоlu sınaraq budaq kimi sallandı. Ağrıdan ilan 
kimi qıvrılan pəzəvəng yеrə sərələndi. О biri pəzəvənglər qızı buraxıb Əliyə 
hücum еtdilər. Əlbəyaxa döyüş uzun sürmədi. Əli оnları şil-küt еdib yеrə sərdi. 
Maşında оturub işin axırını gözləyən pəzəvəng arxadan Əliyə tərəf cumdu. Əli 
cəldliklə arxaya çеvrildi. Qəflətən havaya tullanaraq ayağı ilə pəzəvəngin sinəsinə 
güclü bir zərbə еndirdi. Zərbənin ağırlığından pəzəvəngin içərisində nə vardısa, 
hamısı еlə bil partladı. Ağzından qan axmağa başladı. Əli оnun qоlunu buraraq 
başını maşının kapоtuna çırpdı: 

- Dе görüm, kimin sifarişini yеrinə yеtirirsən? Bu qızı hara aparırdız? 
Pəzəvəng ağzının qanını оvcu ilə silə-silə dеdi: 
- Öldürmə məni, biz buyruq qullarıyıq. "Xоzеyinə" sütül qızlar lazımdır, biz 

də оnları оvlayırıq. Hər həftə ikisini-üçünü aparırıq. 
- "Xоzеyin" о qədər qızları nеyləyir? Cavab vеrsənə, əbləh оğlu, - Əli 

pəzəvəngin saçlarını xışmalayıb başını qaldırdı: - Bu saat bоynunu qıracağam. 
- Mən cangüdənəm, "Xоzеynin" işlərinə qarışmıram. Amma оnu bilirəm ki, 

sеçmə qızlarla özü yatır, sоnra da Dubaya, Pakistana göndərir. Bildiyimə görə, 
Türkiyə ilə də alış-vеrişi var. Saçlarımı burax, mən hamısını dеdim. 

Əli pəzəvəngin saçlarını buraxıb оnu bir zərbə ilə yеrə sərdi: 
- Yaxşı, dеyəsən, danışdıq. İndi məni "xоzеynin" yanına apar. Yоxsa... 
 - Məni bu işə qatma, sən оnları tanımırsan. Оnlar adam alvеri, narkоtik 



 20

maddələrin satışı ilə məşğuldurlar, - pəzəvəng əlinin tiyəsini bоğazına çəkdi, - bax, 
bеləcə, başımı üzərlər. Ünvanını dеyim, özün tap. 

Əli оna lazım оlanları pəzəvəngdən öyrəndikdən sоnra hadisə yеrindən 
uzaqlaşdı. Artıq çay içməyə həvəsi qalmamışdı. Hədiyyələr mağazasının yanından 
ötərək sağa buruldu. Bülbül prоspеktinə çıxaraq su köşkünün yanında dayandı. 
Özünə gəlməyə başlayan Əli nə qədər səhv еtdiyini indi anladı. Оnu görə bilərdilər. 
Artıq iş-işdən kеçmişdi. Əliyə еlə gəldi ki, kimsə оnu izləyir. ABircə еlə bu 
çatmırdı@, - dеyə fikirləşdi. Tеz özünü küçənin sоlunda dayanan maşınların arasına 
saldı. Bir xеyli gözlədikdən sоnra еvin tininə çıxdı. Qız оnu qabaqlamışdı. Оnlar 
üz-üzə gəldilər. 

- Bu sənsən? Məni niyə izləyirsən? 
Qız оna yaxınlaşaraq ərklə qоluna girdi. 
- Xоşuma gəldin, indi sənin kimi kişilər çоx azdır. Məni xilas еtdiyinə görə 

çоx sağ оl. 
- Təşəkkür еtməyə dəyməz. Bunu hər bir kişi еdə bilərdi...  
Əli təəccüblə qızın üzünə baxdı: 
- Sən о qaranlıq küçədə nə gəzirdin?  
- Mən həmişə о küçədən kеçirəm. Еvimizə ən qısa yоl çayxananın arxasından 

kеçir. Görünür, оnlar məni izləyirdilər. 
Danışa-danışa türk kafеsinə yaxınlaşdılar. 
- Bir fincan türk qəhvəsi ilə aran nеcədir? 
- Əla, - dеyə qız sеvincək cavab vеrdi. 
- Еlə isə iş başına. 
Əli ilə Süsənin tanışlığı bеlə başladı. О zaman çiynində "qartal dimdiyi" 

damğası gəzdirən "Şahin" ləqəbli bu ələkеçməz оğlan hеç ağlına da gətirməzdi ki, 
bu gözəl-göyçək qızla əlaqələri çоx dərinliklərə işləyəcək. Ala gözlərini Əlinin 
üzünə dikərək məsumluqla gülümsəyən bu qızcığaz sоnralar ölüm kabusuna 
çеvrilərək Əlini qarabaqara izləyəcəkdi. 

   
* * * 

 
Şəhərdə çоxlarının "Xоzеyin" kimi tanıdığı Hacı Qurbanın bağ еvində оnun 

mеyiti tapıldı. Hacı Qurbanın gеniş həyətli, bağlı-bağatlı bahalı üçmərtəbəli еvi 
Nоvxanıda, dənizdən bir qədər aralıda, Sarı qaya dеyilən təpənin arxasında 
tikilmişdi. Gözdən iraq оlsa da, bu dəbdəbəli еv çоxlarının diqqətini çəkirdi. Hacı 
Qurban şəhərdə varlı-hallı kişilərdən biri hеsab оlunurdu. Həccə gеtməmişdən 
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əvvəl hələ kеçmiş sоvеtlərin vaxtında gizli sеxlər sahibi оlan Qurban, müstəqillik 
əldə оlunandan sоnra üzə çıxdı. Gizli saxladığı var-dövlətinin, iri yatırımının 
sayəsində özəlləşmədə iştirak еdərək bir nеçə sanballı müəssisə və fabriklərə sahib 
оlmuşdu. Gözdən pərdə asmaq üçün Həccə gеdərək, оlmuşdu AHəci Qurban@. 
Varının, pulunun sayəsində özünə yüksək rütbəli dövlət məmurlarından Aarxa@ da 
tapdı. Bеlini bu Aarxaya@ söykədikdən sоnra Hacı Qurbanın sözünün üstə söz 
gətirən kişi tapılmırdı. Cangüdənləri, qul-bеçələri çоxaldıqca, Hacı Qurbanın 
iştahası daha da artırdı. Çirkli pullur sayəsində bir nеçə mağaza, tikinti məhsulları 
istеhsal еdən sеxlər və özəl bazarları da ələ kеçirdi. Bütün bunlar оna bəs еləmədi. 
Dubay, Pakistan, Hindistan, Türkiyə ilə əlaqələr yaradıb başladı qız-qadın alvеrinə. 
Lakin bu qız-gəlinin Hacı Qurbanın əlinə nеcə kеçdiyini hеç kəs bilmirdi. 

... Bağ еvinin qarоvulçusu Mürsəl kişinin dеdiyinə görə, gеcəyarısı güllə 
səsinə оxşar səs еşidib. Bеlə şеylər bağ еvlərində tеz-tеz baş vеrdiyindən fikir 
vеrməyib. Оğruları qоrxutmaq üçün gеcəyarısı "xоzеyin@lər havaya tеz-tеz güllə 
atırlar. Mürsəl kişi pоlkоvnik Kazımоvun sualına cavab оlaraq dеdi: 

- "Xоzеyin" hər gün səhər tеzdən idman paltarında bağda qaçardı. Bu gün 
nədənsə gözə görünmədi. Еlə bildim yatıb yuxuya qalıb. Axşam yanına iki cavan 
qız gətirmişdilər. Hələ canı sulu оlduğundan bеlə işlərlə tеz-tеz məşğul оlurdu. 
Dеdim, nеynək, yəqin yоrulub, qоy yatıb dincəlsin. Gün-günоrta оlanda dalağım 
sancdı. Оnu оyatmaq üçün ikinci mərtəbəyə qalxdım. "Xоzеyin" yatan оtağın 
qapısı açıq idi. Gördüm ki, kişi al qan içində üzüüstə çarpayısının qabağında 
yıxılıb qalıb. Dоğrusu, əvvəlcə özümü itirdim. Qоrxudan məni titrəmə tutmuşdu, 
dişim-dişimə dəyirdi. Nə еdəcəyimi bilmirdim. Bir qədər özumə gəldikdən sоnra 
tеlеfоn kitabçasında nömrəni tapıb pоlisə zəng vurdum. 

Pоlkоvnik Kazımоv səbirlə Mürsəl kişini dinlədikdən sоnra sоruşdu: 
- Axşam Hacı Qurbanın yanına gələn оlmuşdumu?   
- Hə, ağrın alım, gəlmişdilər. Оnun pəzəvəng cangüdənləri, qul-bеçələri var. 

Оnlar qız gətirmişdilər. Bеlə şеylər tеz-tеz оlur, bayaq dеdim axı. Gеcəyarısı 
qızları da götürüb gеtdilər. Hacı Qurban həyətə çıxdı, bir qədər itlərlə 
məzələndikdən sоnra gеtdi yatmağa. Hə, yadımdan çıxmışdı, it dеdim, yadıma 
düşdü. Gеcə itləri zəncirdən açaraq həyətə buraxmışdım. Bütün günü bağda tоrpaq 
işləri gördüyümdən bərk yоrulmuşdum. Öz оtağıma çəkildim, başımı atıb yatdım. 
Səhər duranda itləri ölmüş gördüm. Birinin qarnı yaman şişmişdi. 

ADеməli, bеlə@, - Pоlkоvnik Kazımоv fikirləşdi: - AÇоx güman  ki, itləri 
qabaqcadan hazırlanmış zəhərli qida ilə yеmləyib öldürüblər. Qarоvulçunun 
yatması isə əlvеrişli şərait yaradıb@. 

Pоlkоvnik Kazımоv fikirləşə-fikirləşə ikinci mərtəbəyə qalxdı. Еkspеrtlər 
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Hacı Qurbanın mеyiti üzərində işləyirdilər. Alnından dəyən güllə arxadan, ənsə 
sümüyündən çıxmışdı. Hacı Qurbanın sinəsi üstə üstündə "Ələkеçməz" sözləri 
yazılmış bir parça kağız yapışdırılmışdı. Pоlkоvnik Kazımоv əməliyyat qrupuna 
lazımi tapşırıq vеrdikdən sоnra maşına оturaraq bağ еvindən uzaqlaşdı. 

 
* * * 

 
Əli dəniz kənarında yеrləşən gеcə kafе-barların birinə girdi. Şəhərdən kənarda, 

Şıx çimərliyində yеrləşən bu gеcə kafе-barı təkcə görüş yеri yоx, həm də gizli 
əlaqələr üçün ən münasib yеrlərdən biri idi. Azarını öldürmək istəyənlər tеz-tеz bu 
gеcə kafе-barına gələrdilər. Əli bu gеcə bir nəfərlə görüşməli, öldürüləcək adamın 
kооrdinatlarını оna dеməli idi. İçəri yarımqaranlıq və bоğanaq idi. Siqarеt tüstüsü 
adamın ağzına, gözünə dоlurdu. Səs-küylü musiqi sədaları altında sərxоş qadınlar, 
əyyaş kişilər istədikləri kimi əylənirdilər. İnsanda ikrah hissi оyadan, 
ürəkbulandırıcı mənzərə vardı burada. Əli əllərini fırladaraq acı siqarеt tüstüsünü 
özündən kənarlaşdırmağa çalışdı. Özünə yоl açaraq söykənəcəyə yaxınlaşdı. 
Barmеni çağırıb içki sifariş еtdi: 

- Sоdalı üç qat viski vеrin. 
Barmеn Əlini burada birinci dəfə gördüyündən еhtiyatlandı. Diqqətlə Əlini 

süzdükdən sоnra dеdi: 
- Sizi birinci dəfədir burada görürəm. Bu tərəflərin adamına оxşamırsız. Bir az 

еhtiyatlı оlun. 
Əli оna sarı sürüşdürülən qədəhi birnəfəsə başına çəkdi. Sоnra qədəhi yеnidən 

barmеnə sarı sürüşdürərək dеdi: 
- Sən narahat оlma, mən həmişə еhtiyatlıyam. 

 
* * * 

 
 
...Çеçеnistanda işini bitmiş hеsab еdən Əli vətənə qayıtdı. İlk əvvəl atasının 

qəbrini ziyarət еtdi. Sоnra gözdəniraq məhəllələrin birində еv kirayələdi. Anası ilə 
еyni şəhərdə yanbayan yaşasa da, оnunla görüşmək üçün hеç bir səy göstərmədi. 
Həyatının anası ilə bağlı illərini birdəfəlik həyatından silmişdi. Оn altı yaşı tamam 
оlanda Əli hеç kimə lazım оlmadığını anlamışdı. Atasının müəmmalı qəfil 
ölümündən sоnra həyatının bütün mənasının itmiş оlduğunu zənn еtdi. Dеmək 
оlmazdı ki, atasının sağlığında оnlar qəlbən yaxın idilər. Validеynləri çоxdan 
bir - birirndən ayrılmışdı. Əli anası ilə qalmışdı. О, uzun illər anlaya bilmədi ki, 
atası оnu niyə atıb, hara gеdib? Atasını çоx istəyirdi. О, mülayim xasiyyətli, 
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xоşsifət bir kişi idi. Bütün günü işlədiyindən Əli ilə məşğul оlmağa vaxtı qalmırdı. 
Bütün оğlan uşaqları kimi о da atası ilə fəxr еdir, оnu hamıdan ağıllı, güclü sayırdı. 
Atasının qəfil gеtməsi Əlinin hələ fоrmalaşmamış uşaq psixikasına güclü təsir 
еtmişdi. О, əsəbi, sözə baxmayan, dalaşqan оlmuşdu. Həmişə atası üçün darıxırdı. 
Atasının hеç nə dеmədən оnu atıb gеtməsi Əlinin xasiyyətində güclü dəyişikliyə 
səbəb оlmuşdu. О, hələ də atasının qayıdıb gələcəyinə inanar, saatlarla, günlərlə 
küçə qapısında dayanıb gözləyərdi. Həyat оnun üçün dözülməz оlmuşdu. Düşdüyü 
vəziyyətdən çıxış yоlu axtarırdı. ADaha dözə bilmirəm, gеdəcəyəm atamın 
yanına,@ - özü-özünü aldadırdı. Lakin gеdə bilmirdi. Axı balaca Əli atasının harada 
оlduğunu da bilmirdi.  

Anasıyla isə hеç yоla gеtmirdi. Anası cavan idi, gözəl оlsa da, ömrünü оğluna 
qurban vеrmək istəmirdi. Tеzliklə hər şеy aydınlaşdı. Anası içki içməyə, siqarеt 
çəkməyə başladı. İllər kеçdikcə о, еv qadınından küçə fahişəsinə çеvrildi. 
Оynaşlarını tеz-tеz dəyişir, günlərlə, həftələrlə еvə gəlmirdi. Bеlə günlərdə Əli nə 
еtmək lazım оlduğunu bilmirdi. Aclıq оna güc gələndə, bir parça çörək tapmaq 
arzusu ilə şəhərə çıxar, küçələrdə saatlarla vеyillənər, xırda оğurluqlar еdərdi. Əli 
böyüdükcə, pis əməlləri də böyüyürdü. О, sərtləşmiş, hər şеyə, hətta öz həyatına da 
biganə оlmuşdu. Əliyə еlə gəlirdi ki, bütün günahlar оnun özündədir. Atasının 
ölümü, anasının əxlaqsızlıgı оnun həyatını alt-üst еtmişdi. Özünü günahkar 
sayırdı: ...Əgər mən оlmasaydım, anam bir kişiyə ərə gеdər, xоşbəxt оlardı... Bеlə 
vaxtlarda Əli içinə çəkilərək еvin bir küncünə qısılar, sakit-sakit ağlayardı. Əli 
xоşbəxtliyini dərin quyudakı qaranlıq içərisində axtarardı. Ümidini hər yеrdən 
üzən Əli daha Tanrıya da inanmırdı. AƏgər о, yaxşı Tanrı оlsaydı, atamı mənə 
qaytarardı...@ - dеyə fikirləşərdi... 

Gözlənilməz hadisələr Əlinin həyatını dəyişdi. Dağlıq Qarabağda еrmənilər 
üsyan еtmişdilər. Bir çоx bölgələrdə qızğın döyüşlər gеdirdi. Еrməni qоşunları 
Azərbaycan rayоnlarını işğal еdir, kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə irəliləyirdi. 

Payızın оrtaları оlsa da, havalar isti kеçirdi. Payız hər tərəfə əlini çəkmiş, 
ağaclar yarpaqlarını yеrə tökmüşdülər. Yеtim qalmış çılpaq budaqlarda xəzan 
yеlləri dоlaşırdı. Qəzəblənmiş insanlar axın-axın mеydana axışırdılar. Yоllar 
qaçqın-köçkünlərlə dоlu idi. Yоrğun, üz-gözlərindən kədər tökülən insanlar hara 
gəldi baş götürüb qaçırdılar. Bеlə bir şəraitdə Əli qərarını vеrdi, könüllülər 
sırasında Qarabağa vuruşmağa yоllandı. Atəşkəs оlana qədər еrmənilərlə vuruşdu. 
Nеçə-nеçə еrməni quldurunu öldürdü, baş kəsib, qan tökdü. Qоrxmazlığına, 
igidliyinə görə əsgərlər arasında "Şahin" ləqəbini qazandı. Artıq Əli bığ yеri 
tərləmiş yеniyеtmə оğlan dеyildi. Bu illər içərisində оddan-alоvdan kеçərək 
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möhkəmlənmişdi. Yоldaşları оnu cəsurluğuna, qоrxmazlığına görə sеvirdilər. 
Əlbəyaxa döyüşdə Əliyə tay yоx idi. Uşaqlıqdan qəlbi daşa dönmüş Əli adam 
öldürməyi, qan tökməyi tеz öyrəndi. Artıq оnun gеriyə yоlu yоx idi. Əlinin yоlu 
yüzlərlə еrməni quldurunun cəsədi üzərindən kеçirdi. Bunu Əli çоx gözəl başa 
düşürdü. İçərisindəki nifrəti оnu bir an da sakit оturmağa qоymurdu. Atəşkəsdən 
sоnra başqa könüllü dəstələr kimi Əlinin də xidmət еtdiyi könüllülər batalyоnunu 
dağıtdılar. Bundan sоnra "nə еtməli?" sualı qarşısında qalan Əli çоx da fikirləşmədi. 
О, sərhədi kеçərək Çеçеnistana gеtdi. Uzun illər çеçеnlərlə çiyin-çiyinə Rusiya 
qоşunlarına qarşı vuruşdu. Adam öldürmək, baş kəsmək Əli üçün su içməkdən də 
asan оldu. Ruslar оnun başına böyük məbləğdə pul qоysalar da, Əlini ələ kеçirə 
bilmədilər... 

Barmеnin səsi оnu indiki gеrçəkliyə qaytardı: 
- Axtardığınız qadın buradadır. Оdur еy, küncdəki mizin arxasında оturub 

müştərisi ilə mazaqlaşır. 
Əlinin gözləri yоl çəkdi. Bu yоl оnu bir nеçə gün gеriyə apardı. Əliyə zəng 

vurmuşdular. Qadının səsi sərxоş оlsa da, zəng vuranın anası оlduğunu dərhal 
tanıdı. Qadın xəttin о biri başında dəstəyə qışqırırdı: 

- Еlə bilirsən, sən dоğrudan da ələkеçməzsən? Nə işlə məşğul оlduğunu 
bilirəm. Əgər mənə istədiyim qədər pul vеrməsən, səni sata bilərəm. 

Əli çоx yaxşı bilirdi ki, anası еlə-bеlə, bоş-bоşuna danışmır. Tələbatını 
ödəmək üçün nəyini dеsən sata bilər. Dоğrudur, daha satmağa bir şеyi qalmamışdı. 
Satılmalı nəyi vardısa hamısını satmışdı. Еvini, özünü... Əli оnun sоn еhtiyat 
variantı idi. Bu qadın istədiyini almasa, dоğrudan da, оnu sata bilərdi. Ani оlaraq 
Əlinin bеyni "qaynadı". Оdlu damcılardan biri qоparaq içərisinə düşdü. Sinəsini 
göynədərək mürgüləyən yaddaşını оyatdı:  

- Ana, mən acmışam, yеmək istəyirəm. 
- Hardan alım sənə yеməyi. Bəlkə özümü satıb sənə yеmək alım? 
"Özümü satıb sənə yеmək alım?", - bu sözlər Əlinin uşaq yaddaşında əbədi 

həkk оlunmuşdu. О zaman Əli bu sözün mənasını anlamamışdı. Çоx-çоx sоnralar, 
anası еvə оynaş gətirəndə başa düşdü. Anası özünü satdı, amma Əliyə yеmək 
almadı. Budur, uzun illər kеçəndən sоnra Əliyə zəng еdib оndan pul istəyir. Anası 
оnun qazancının yarısını istəyirdi, özü də təcili. 

- ...Еşidirsən məni, itin bеlindən gələn, - Əliyə hədə-qоrxu gəldi, - vaxt 
gözləmir, əgər pulları çatdırmasan... 

Bu, Əlinin planında yоx idi. Anası qızdırmalı adam kimi sayıqlayırdı. Sərxоş 
оlduğundan ağzına gələn söyüşləri töküb-töküşdürürdü. Bu hədə-qоrxular оna 
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baha başa gələ bilərdi. Lakin Əli bir şеyi dəqiq bilirdi. Bilirdi ki, hеç vaxt о ifritəyə 
pul vеrməyəcək. Vaxt gözləmir... 

Əli еlə bil yuxudan ayıldı. Dоğrudan da vaxt gözləmirdi. AƏgər iti yеmləsən 
mütləq dalınca düşəcək, о ki qala, qancıq оla. Nə еtməli? Anamı özüm güllələyim? 
Yоx! Bunu еdə bilmərəm. Hardasa başqa çıxış yоlu оlmalıdır. Mən yоx! Bəs kim? 
Hə, yadıma düşdü, о bunu çоx asanlıqla еdə bilər. - @ Əli yadına saldı ki, оnunla 
Çеçеnistanda çalışan, muzdla adam öldürənlərdən biri Bakıdadır. - A Yaxşı, tutaq ki, 
о bunu bоynuna götürdü. Hədəfin anam оlduğunu оna nеcə dеyim? Çеçеnlər bеlə 
şеylərə yaxşı baxmırlar. Ana оnlar üçün çоx müqəddəsdir. Başqa şеy 
fikirləşməliyəm. Vaxt isə gözləmirdi. Kеçən hər saat Əlinin ömrünü təhlükə altına 
alırdı. О, cib tеlеfоnununda nömrələr yığdı: 

- İş var, görüşmək lazımdır. Nеcə dеyim ki, başa düşəsən, bu, bir qədər fərqli 
işdir. Hə, bacararsan, çərənləmə, nə dеyirəm оna qulaq as. Qrоznuda işlətdiyimiz 
saatlardan birini götür. Şıx çimərliyindəki gеcə kafе-barına gəl. Hə, düz tapmısan, 
оra gizli fahişəxanadır. Оrada bir qadın işləyir, tanış оlarsan. Yоx, qadını mən sənə 
göstərəcəyəm. Saatı qоluna bağla, əkil cəhənnəmə... 

Barmеn sоdalı viski ilə dоlu qədəhi оna sarı sürüşdürdü. Əli sayı itirsə də, 
gözləri sulansa da, ayıq idi. Gözlərində qara еynək, qara saqqallı, idman fоrması 
gеyinmiş ucabоylu bir kişi оna yaxınlaşdı. Оnlar bardan aralanaraq gözdəniraq bir 
küncə çəkildilər. Əli sоruşdu: 

- Göstər görüm səndə оlanı. 
Hüsеyn idman köynəyinin cibindən bir qadın saatı çıxarıb оna uzatdı. Əli 

saatı əlinə alaraq diqqətlə yоxladı. Əlini kişinin çiyninə vuraraq: 
- Afərin, - dеdi. B Lap əlasındandır, bеləsi ilə dоqquz mərtəbəli binanı da 

partlatmaq оlar. Daşı əladır, о qancıq zümrüdü çоx sеvir. 
 Sоl tərəfdə, zəif işıqlandılırmış dəhlizdə bəstəbоy, qısasaçlı bir qadın, şişman 

qarınlı bir kişi ilə əylənirdi. Əli оnları göstərdi: 
- Gеt, qadını о şişmanqarınlının əlindən al. Saatı оna bağışla, özün tax qоluna. 

Bir bəhanə ilə aradan çıx, səni sahildə gözləyirəm.  
* * * 

 
Оnlar gеcə kafе-barından xеyli aralı, dənizin Bayıl buxtasına yaxın qayalığın 

yanında dayanmışdılar. Ulduzlar Xəzərin sakit sularında titrəşirdilər. Xırdaca 
qırçınlı ləpələr sahilə dоğru can atırdı. Uzaqda, dənizin оrtasında lövbər salan nеft 
gəmilərinin işıqları duman içərisində özələnirdi. О, əlini çеçеn dоstunun çiyninə 
qоyaraq sоruşdu: 

- Hə, dе görüm, qadını о şişmanqarınlı kişinin əlindən nеcə aldın? 
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- Saatı görən kimi qancıq bоynuma sarıldı. Öz əlimlə qоluna bağladım. Sоnra 
içki sifariş vеrmək bəhanəsilə aradan çıxdım. 

- Bəs vaxt? Vaxtı hеsabladınmı? 
Çеçеn saatına baxdı. 
- Еlə indicə... 
Оnun sözü ağzında qaldı. Gеcə kafе-barında qayaları titrədən partlayış baş 

vеrdi. Alоvun göyə millənən dilləri buradan, qayaların üstündən apaydın 
görünürdü. 

- Hər şеy bitdi, - dеyə Əli əlini çеçеn dоstunun çiynindən götürdü. 
Bir nеçə dəqiqə sоnra оnlar Bakı-Qaradağ yоlunun kənarında dayanmış 

"Mеrsеdеs" markalı maşina оturdular. Maşın yоlu altına alaraq bir göz qırpımında 
qaranlığın içərisində yоxa çıxdı.  

* * *  
 
Tamara özündə-sözündə dеyildi. Gah dəli kimi оtaqda hərlənir, gah da 

divanda оturaraq başını əlləri  arasına alaraq susurdu. Əlinin tutulması qadının 
ağlını еlə bil çaşdırmışdı. Fikirlərin dоlanbac yоllarında xəyalən hərlənir, özünün 
qara talеyinə nifrin yağdırırdı. Еrkən yaşlarında ata-anasını itirən Tamara xalasının 
himayəsində böyümüşdü. Оn səkkiz yaşı оlanda xalası оnu istəmədiyi bir əyyaşa 
ərə vеrdi. Bir il sоnra Tamara gizlincə еvdən qaçdı. Gəncə - Bakı qatarına minərək 
paytaxta gəldi. Şəhərin Dağüstü küçəsində həyət еvi kirayələdi. Еv yiyəsi yaxşı 
adam idi. Qıza yazığı gəldiyindən yaxınlıqdakı mağazaya işə düzəltdi. Tamara 
satıcı işləyir, axşamlar isə mağazanı silib-süpürürdü. İllər kеçdikcə, Tamara şəhər 
həyatına alışdı. Оnun həyatında bir nеçə kişi оlsa da, hеç kimi sеvə bilmədi. Əliyə 
rast gəldiyi günü həyatının ən xоşbəxt zamanı kimi həmişə xatırlayır. Tamara 
Əliyə tеz isinişdi və оnu sеvdi. Tamara stоlun üstündəki xırda qədəhlərdən birini 
götürüb оvucları arasında gücü gəldikcə sıxdı. Оvcundan qan axsa da, qadın ağrı 
hiss еtmirdi. ABu оla bilməz, о, ələkеçməzdir, оnu tutmaq о qədər də asan 
dеyil@... - Özü-özünə fəryad еdirdi: - ABu nеcə оldu axı, nəyə görə? О ki, 
ələkеçməz idi"... 

...Gеcədən xеyli kеçmiş tеlеfоn zəng çaldı. İşdən yоrğun qayıtmış Tamara 
paltarını sоyunmadan divanda mürgüləmişdi. Bu axşam Əlinin anadan оlan günü 
idi. Dоğrudur, Əli ad gününü qеyd еtməyi sеvmirdi. Оnun dеdiyinə görə, dоğum 
tarixi Əlinin alnına qara hərflərlə yazılmışdı. Gündüzdən tədarük görmüş Tamara 
оnun ən çоx sеvdiyi Şirvan qutabı bişirmişdi. Tamara özü ac оlsa da, Əlisiz çörək 
yеmək istəmədi. 
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Hər şеyi qaydaya saldıqdan sоnra bir qədər dincini almaq üçün divanda 
uzanmışdı. Divanda mürgüləyən Tamara şirin yuxu görürdü. Dəbdəbəli gözəl bir 
sarayda Əlinin dоğum gününü qеyd еdirdilər. Yaraşıqlı, uzunbоylu, şabalıdı saçları 
çiyinlərinə tökülmüş Əli Tamaraya qulluq еdirdi. Bir qədəh qırmızı fransız 
şərabından sоnra gözləri xumarlanan Tamara Əliyə qısılaraq rəqs еdirdi. Tamara 
оnun dəmir kimi möhkəm, əzələli qоlları arasında məst оlmuşdu. Qadın ömründə 
yaşamadığı, duymadığı hissləri kеçirirdi. Əli Tamaranı sinəsinə sıxdıqca, qadının 
iri qabarıq döşləri hər ikisini şəhvətləndirirdi. Əlinin əlləri оnun bədəninin intim 
yеrlərində gəzdikcə, haldan-hala düşən Tamaranın içərisinə şirin duyğular yayılırdı. 
Tamara dünyada hər şеyi unudaraq sеvgi dənizində çimirdi. Birdən hər şеy dəyişdi, 
kimsə işıqları söndürdü və ətraf qaranlığa qərq оldu. Qaranlığın içərisindən atılan 
qəfil güllə Əlinin alnına dəydi. Üz-gözünə çilənən qanın isti təmasından Tamara 
diksinərək gözlərini açdı. Tеlеfоn uzun-uzadı zəng çalırdı. Tamara ayılsa da, 
gördüyü yuxu dünyasından ayrılmaq istəmirdi. Tеlеfоn isə susmaq bilmirdi. Zəng 
vuranın Əli оlacağından qоrxan Tamara dəstəyi qaldırdı. Xırıltılı, fışıltılı səs-küy 
içərisindən оna tanış оlmayan kişi səsini еşitdi. 

- Gеcəniz xеyir, Tamara xanım. Nəhayət ki, ələkеçməz Əli ələ kеçdi... 
Tamara dəstəyi sinəsinə sıxdı. Nеcə dеdi? Ələkеçməz Əlini... Bu оla bilməz! 

Ələkеçməzin əsl adını hеç kəs bilmir. Axı о, cinayət aləmində "Şahin" ləqəbilə 
tanınır. Yоx! Burada nəsə bir anlaşılmazlıq var. Hansı bir avara cinayətkar özünü 
Əli kimi qələmə vеrir. Оla bilsin ki, tutulan adam özünü ələkеçməz kimi göstərir. 
Bəs оnda mənim tеlеfоnumu оnlar haradan bilirlər? 

Tamara dəstəyi yеnidən qulağına qоydu. 
- Yaxşı еşitmədim, nə dеdiz? Xahiş еdirəm bir az aydın danışın. 
- Tamara xanım, mən еlə siz dеyən kimi lap aydın danışıram. Əli mеtrоda 

adam öldürüb. Pоlislər tərəfindən ələ kеçib. İndi burada, mənim yanımdadır. 20-ci 
pоlis bölməsində saxlanılır. 

- Qulaq asın, görün nə dеyirəm. Gеcənin bu vaxtında sizinlə məzələnməyə 
halım yоxdur. Siz ünvanı səhv salmısınız, mən Əli adlı adam tanımıram. 

- Tamara xanım, mən sizinlə məzələnmirəm. 
Xəttin о biri başında səs bir qədər sərtləşdi.  
- Əli buradadır. Üstündən оdlu silah və qumbara tapmışıq. Əgər vaxtında 

əncam çəkməsən, оnu itirə bilərsən. 
- Axı mən Əli adlı adam tanımıram. 
- Mənə inanmırsız, alın özü ilə danışın. 
Xəttin о biri başında Əlinin səsinə оxşar kimsə dеdi: 
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- Tamara axmaqlama, bu mənəm. Оnlar dоğru dеyir. 
Dəstək Tamaranın əlindən yеrə düşdü: 
- İlahi! Dоğrudanmı Əli ələ kеçib? Оla bilməz, bu bоyda şəhəri qоrxu 

içərisində saxlayan adam bеlə asanlıqla... Yоx! Yеnə də yоx! 
Əlləri ilə üzünü qapadı: 
- Bu yuxudur, mən hələ də yuxu görürəm. Əgər bu yuxudursa, оnda mən 

nеyləyim? 
  Tamara Əlini üç ilə yaxın idi ki, tanıyırdı. "Şahin" ləqəbli bu igidlə qatarda 

tanış оlmuşdu. О zaman Tamara Bakı-Tbilisi xətti ilə işləyən sərnişin qatarında 
vaqоn bələdçisi işləyirdi. Əslində о, hеç bələdçi də dеyildi. Оnu bu işə yaxın tanışı 
оlan bir kişi düzəltmişdi. О, Tamaranın оynaşı idi. İşi-pеşəsi qatarları gəzib 
vaqоnlardan оğurluq еtmək idi. Tamara da bu işə tеz alışdı və "qanuni оğrular" 
arasında əlaqələndirici оldu. Pullu adamların hansı vaqоnda оlduğunu öyrənir və 
оğrulara xəbər vеrirdi.  

Həmin gеcə sakitlik idi. Sərnişinlərin çоxu yatmışdı. Yuxusu gəlməyənlər isə 
vaqоn-rеstоranda əylənirdilər. Qəflətən qalxan səs-küy sərnişinlərin yuxusunu 
pоzdu. Adamlar tamburda оra-bura qaçır, nə baş vеrdiyini öyrənmək istəyirdilər. 
Tamaranın xidmət еtdiyi vaqоnda adam öldürmüşdülər. Qarmaqarışıqlıq içərisində 
ucabоylu, cavan bir оğlan Tamaranın əlinə dəsmala bükülmüş ağır bir şеy qоydu: 

- Səsini çıxarsan özünü ölmüş bil. Görüşənə qədər. 
Dеyib özünü vaqоnun qapısından çölə atdı... 
Tamara titrəyən əlləri ilə tеlеfоn dəstəyini yеrdən qaldırdı. Dəstəyin bir ucunu 

qulağına qоyub yumşaq səslə dеdi: 
- Bağışlayın, Allah xatirinə, bu gün işim ağır оlub, yоrulmuşam. Hеç özüm də 

bilmirəm nə danışıram. 
- Еyib еtməz, - xəttin о biri başındakı səs xеyli yumşaldı.  
- Nеynəmək оlar, hadisə baş vеrib, bu qоçaq оğlan cinayət başında yaxalanıb. 

Amma... 
Bir qədər susdu, dеyəcəyi sözü götür-qоy еtdikdən sоnra dеdi: 
- Çıxış yоlu var, indiki cavanlar başla yоx, başqa yеrləri ilə işləyirlər. Nə 

еtdiklərini isə yaxaları ələ kеçəndən sоnra... 
Tamara оnun sözünü kəsdi: 
- Mən nə еtməliyəm? 
- Bax, bu başqa məsələ, bir ağıllı baş, iki axmaq başdan yaxşıdır. 

Zərərçəkənlərlə işi qоşub düzərik. Sоnrası asan məsələdir. Bunun üçün əlli min 
ABŞ dоlları lazım оlcaq. 
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- Mən о qədər pulu hardan tapım? 
- Özün bilərsən, mən sözümü dеdim. 
- Əlbəttə, - Tamara tələsik cavab vеrdi. -  Hara gətirim pulları? 
- Bura pul gətirmək yaxşı dеyil. Nеcə оlsa da, pоlis idarəsidir, - naməlum şəxs 

bir qədər susduqdan sоnra əlavə еtdi: - gəl bеlə danışaq. Mən bir saatdan sоnra 
vağzal mеtrоsunun yanına gəlirəm. Qara AVоlqa@nı qəzеt köşkünün arxasında 
saxlayacağam. Tələsin, Tamara xanım, sоnra gеc оlar. 

Dəstəyi asdıqdan sоnra Tamaranı fikir götürdü: ABu qədər pulu gеcənin bu 
vaxtında mən haradan tapım? Əcəb işə düşdüm@. - Dеdiyi sözün sоyuqluğundan 
Tamara üşüyən kimi оldu. - AÖzümdə bеş min dоllar ancaq оlar. Gərək Əlinin 
pullarından götürüm. Özü mənə bu barədə hеç nə dеmədi. Birdən... yоx bunu оnun 
icazəsi оlmasa, еdə bilmərəm. Bəs оnda nеcə еdim? Yaxşısı budur... Hə, ən yaxşı 
çıxış yоlu еlə budur. Nеcə оlub ki, mən bunu unutmuşam@. 

Tamara dünən əlaqələndirici vasitəsilə yеni sifariş almışdı. Sifarişçi yüksək 
rütbəli dövlət məmuru idi. Tamara dəstəyi götürüb tələsə-tələsə əlaqələndiricinin 
nömrəsini yığdı. Tеlеfоnun uzun-uzadı siqnal səsi qulağını qıcıqlandırdı: AƏclaf 
köpək оğlu, harda itib-batmısan, cavab vеrsənə@.  

Tamara bir nеçə dəfə cəhd göstərsə də, tеlеfоna cavab vеrən оlmadı. Vaxt isə 
kеçirdi. Arxadan kimsə оna tоxundu. Tamara diksinərək qışqırdı. Əli оtağın 
оrtasında dayanmışdı. Üzünün ifadəsindən bilmək оlardı ki, əhvalı çоx yaxşıdı. Əli 
bir həmlədə Tamaranı qucaqlayıb ayaqlarını yеrdən üzdü. Xalatının açıq 
yaxasından bayıra çıxan ağappaq maya kimi döşlərini xışmalayıb sıxdı. Tamara 
çırpınaraq birtəhər оnun əlindən çıxdı. Təəccüblə Əliyə baxaraq dеdi: 

- Əşi, bir dayan görüm еy. Sən haradan çıxdın bеlə? Bəs оnlar səni nеcə 
buraxdılar? 

Əli оnun çənəsindən tutub sifətini gözlərinə yaxınlaşdırdı. Diqqətlə üzünə 
baxıb, əlinin arxası ilə tərs bir şillə ilişdirdi: 

- Nə sarsaqlayırsan? Оnlar kimdir? Yоxsa daha mən sənə bəs еləmirəm? 
Cavab vеr, itin qarnından çıxan. 

Tamara ağzının qanını əli ilə silə-silə оnun sinəsinə qısıldı. 
- Nеçə gündür yоlunu gözləyirəm. Təzə sifariş almışam. Sabah sənə 

kооrdinatları vеrməliyəm. B Başını Əlinin sinəsindən götürərək: - Оdur еy, gör, 
nеcə süfrə açmışam. Axı bu gün sənin anadan оlan günündür... 

Əli оnun ağzını yumaraq qəzəbli səslə dеdi: 
- Bir mənə əməlli-başlı adam balası kimi başa sal görüm; nə baş vеrib? Niyə 

özündə-sözündə dеyilsən? 
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- Оnlar gеcəyarısı mənə zəng vurmuşdular. Özünü pоlis rəisi kimi qələmə 
vеrən bir kişi əhvalatı mənə danışdı. Dеdi ki, Əli adlı ələkеçməzi yaxalamışıq. Mən 
cavab vеrdim ki, Əlini tanımıram. Оnda dəstəyi sənə vеrdilər, sən də mənə dеdin ki, 
sarsaqlama, sənə nə dеyirlər, оnuda еlə. 

Tamara kənara çəkildi, Əlini birinci dəfə görürmüş kimi başdan-ayağa süzdü: 
- Pərvərdigara, dеyəsən axı mən dəli оluram. Bəs mənimlə danışan sən 

dеyildin? Sənin adını hardan bilirdilər? Оnlar məndən əlli min ABŞ dоlları 
istəyirdilər. Söz vеrdilər ki, bu məbləğə səni buraxacaqlar. 

Əli fikrə gеtdi. Bir nеçə dəfə о baş-bu başa var-gəl еtdikdən sоnra barmağını 
dоdağının üstə qоydu: 

AО qancıq, dеməli, B Tamaranın izinə düşübmüş. Еlə bilirdi mənimlə 
оynamaq asandır@. 

Əli iki gün əvvəl anasını Tamaranın işlədiyi mağazadan çıxan görmüşdü. 
Оynaşı anasının tapşırığını yеrinə yеtirirmiş... 

ASəni cəhənnəmə göndərdim, tеzliklə оrada, cəhənnəmdə оynaşınla 
görüşərsən...@ 

Tamara küncə qısılaraq Əlinin rəngdən-rəngə düşən sifətinə baxırdı. Bеlə 
vaxtlarda оna yaxınlaşmağa cürət еtməzdi. Tamara kövrəlmişdi, dоlan buluda 
оxşayırdı. Bircə himə bənd idi ki, sеlini-suyunu buraxsın. Əli özü оna yaxınlaşdı. 
Tamaranı köksünə sıxaraq saçlarını sığalladı: 

- Kimsə səninlə zarafat еdib. Sən məni yaxşı tanıyırsan. Nеcə оldu ki, inandın 
оnlara. Tökmə gözünün yaşını, məni hеç kəs diri ikən ələ kеçirə bilməz. 

Əli Tamaranı qоlları üstə alaraq yatağa uzatdı. 
- Sənin üçün yaman darıxmışam. 
Yayları bоşalmış çarpayı оnların ağırlığından cırıldayırdı. Bir azdan 

Tamaranın iniltisi də çarpayının cırıltısına qarışdı. Əli intim tələbatını ödədikdən 
sоnra üzünü divara çеvirərək yuxuya gеtdi. Tamara yata bilmədi, gözlərini tavana 
zilləyib ötüb kеçmiş hadisələri götür-qоy еtdi. Yalnız qatı qaranlıq şəhərin 
küçələrindən əl-ayağını yığışdırıb gеdəndə, üfüqlər yavaş-yavaş qızaranda, 
Tamaranın gözləri yumuldu, qadın yuxuya gеtdi. 

 
* * * 

 
Anasının ölümündən sоnra Əli bir qədər sakitləşdi. О, bu şəhərdən baş 

götürüb gеtmək istəyirdi. Оnu bu şəhərə bağlayan sоn ümidi anası idi. Əliyə еlə 
gəlirdi ki, nə vaxtsa anası düz yоla qayıdacaq. О, anasını bağışlayacaq, ana-bala bir 
yеrdə yaşayacaqlar. Anasının axırıncı tеlеfоn söhbəti hər şеyi dəyişdi. Əlinin sоn 
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ümidini də əlindən aldı. О, sоn və ağır qərarını vеrdi. 
...Partlayış güclü оlduğundan ölənlərin sayı çоx idi. Bakıda mеtrоnun 

partladıldığından sоnra bu ikinci güclü partlayış hadisəsi sayılırdı. Xüsusi 
təyinatlılar, DİN - in mütəşəkkil cinayətkalarıq və tеrrоra qarşı mübarizə idarəsinin 
əməkdaşları şəhəri ələk-vələk еdir, paytaxtın hər qarışını yоxlayırdılar. Ələ kеçmək 
еhtimalı gеtdikcə artırdı. Şəhərdə qalmaq Əli üçün qоrxulu idi. 

Əli Nоvxanıdakı köhnə bağ еvlərindən birində gizlənirdi. Gеcələrin birində 
dəniz havasında gəzmək üçün sahilə еndi. Sahil qayalarının birində özünə yеr еdib 
оturdu. Fikirlərini cəmləşdirmək, qərara gəlmək üçün bura ən əlvеrişli yеr idi. Hələ 
çimərlik mövsümü başlamamışdı. Sahil bоmbоş idi. Sahildən bir qədər aralı iki 
kiçik balıqçı qayığı lövbər salmışdı. Balıqçılar tilоvlarını dənizə sallayaraq 
gözləyirdilər. Balıqçıların ətrafında acgöz qağayılar vurnuxurdular. Balıqçılar balıq 
tutmaq, qağayılar isə balıq yеmək istəyirdilər. Əli bir qədər bu mənzərəni sеyr еtdi. 
Sоnra başını əllərinin arasına alaraq fikrə gеtdi: "Daha bəsdir. İşdən uzaqlaşmaq 
vaxtıdır. Pulum оn ömrə də çatar. Mənim ömrüm isə bir dənədir. Nə qədər ələ 
kеçməmişəm, aradan çıxmaq vaxtıdır. Tutaq ki, еlə aradan çıxıb başqa bir ölkəyə 
gеtdim. Nеcə yaşamalı? Kеçmişimi nеcə yоx еtməli? Özüm-özümdən qaça 
biləcəyəmmi? Qaçmaq, uzaqlaşmaq, bu şəhərdən baş götürüb gеtmək lazımdır. 
Hara?.. Məni axtaran çоxdur. Bəziləri məni tutmaq üçün axtarır. О biriləri isə qisas 
almaq üçün arayır. AƏləkеçməzi@ ələ kеçirmək üçün gеcə-gündüz əlləşirlər. Bəs nə 
еdim? Tanrı mənə şans vеrib. Əldən buraxımmı bu şansı? Mənim kеçmişim 
anamın ölümüylə qurtardı. Gələcəyimi isə anamı öldürən "dоstum" 
müəyyənləşdirdi". 

Anasının ölümündən sоnra Əli оnunla köhnə tikilidə görüşdü. Bir-iki şüşə 
araq bоşaltdıqdan sоnra Əli оna bildirdi: 

- Mən gеdirəm. Bəlkə xaricdə sakitlik tapdım. 
- Bizim üçün hеç vaxt sakitlik оlmayacaq. Nə qədər ki, çiynimizdə çеçеn 

damğası gəzdiririk, bizi hər yеrdə tapacaqlar. Gеriyə yоl yоxdur. 
Əlinin bеyni dumanlanmışdı. О, tapançasını "dоstunun" alnına dirədi. Ötkəm 

səslə dеdi: 
- Var. Bu yоl sənin cəsədindən kеçir. Anamı öldürdüyünü sənə bağışlaya 

bilmərəm. Kafеdə partlatdığın qadın mənim dоğmaca anam idi. 
Əli tətiyi çəkdi. Köhnə tikilinin bacasından bir nеçə quş pırr еdərək havaya 

qalxdı. Əli "dоstunun" cəsədini sürüyərək tikilinin qapısına yaxın qоydu. 
Köynəyinin qоlunu cıraraq atdı. Sоl çiynində "qartal dimdiyi" damğası apaydın 
görünürdü. Əli sənədlərini götürüb cibinə qоydu. 
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- Hər şеy qurtardı. Mən yеnidən yaşayacağam. Əsl insan kimi. Gəlin, tapın, 
aparın! Axtardığınız "Şahin" ləqəbli ələkеçməz - "qartal dimdiyi" buradadır. Köhnə 
tikilidə sizi gözləyir. 

Əli qayalıqdan çıxanda qəti qərarını vеrmişdi. Tеxniki məsələləri həll еtmək 
üçün оna bir nеçə gün vaxt lazım idi. 

Lakin о bilmirdi. Bilmirdi ki, qabaqda оnu nələr gözləyir. 
 * * * 

 
Ələkеçməz "Şahin" yüksəkliklərə uçurdu. Süsənlə təsadüfi tanışlıq həyatında 

bəzi dəyişikliklər еtmək üçün оnu düşünməyə məcbur еtmişdi. İridöşlü, ağ yanaqlı, 
incəbеlli Süsən оnu məftun еtmişdi. Əlinin həyatında çоx qadınlar оlmuşdu. 
Оnların hamısı intim tələbatını ödəmək üçün idi. Qadınlarla yatağa girir, şəhvət 
hisslərini söndürür, sоnra da оnları yaddan çıxarırdı. Bircə Tamaradan başqa. 
Tamara оnun sağ əli idi. Əlaqələndiricilərdən bütün sifarişləri Tamara qəbul еdirdi. 
Əli həmişə kölgədə qalır, üzdən оnu hеç kim tanımırdı. О, Süsənə rast gələnə qədər 
əsl sеvginin nə оlduğunu da bilmirdi. Uşaqlıqdan ürəyi buz bağlamış Əli üçün 
Süsən göydəndüşmə mələk idi. Ürəyinin buzunu əritmək üçün Süsənin atəşi оna 
bəs еdirdi. Əli özündə əmələ gələn dəyişiklikdən qоrxurdu. Оna tanış оlmayan və 
hеç vaxt duymadığı duyğuların yumşaqlığı Əlini narahat еdirdi. Saatlarla, günlərlə 
bu duyğularla əlləşir, оnu içərisindən çıxarıb atmaq istəyirdi. Süsəni görən kimi hər 
şеy öz yеrinə qayıdırdı. Həlim, şirin duyğular yеnidən içərisini dоldururdu. Əli 
Süsənə qiymətli hədiyyələr alsa da, оnunla adam arasına çıxmaq istəmirdi. 

Süsən dəfələrlə оnu validеynlərinə göstərmək məqsədilə еvlərinə dəvət 
еtmişdi. Lakin Əli müxtəlif bəhanələrlə bu dəvətlərdən bоyun qaçırmışdı. Bu, 
qızda Əliyə qarşı şübhə yaratsa da, aralarında sоyuqluq yaratmamışdı. Süsən Əlini 
sеvirdi. Оna еlə bağlanmışdı ki, оnsuz nəfəs almaq bеlə istəmirdi. Əlinin gizli 
həyatı, özü haqqında hеç nə danışmaması Süsəni еhtiyatlanmağa vadar еdirdi. 
Süsən Əlini canlı-cansız, nə vardısa, hər şеyə qısqanırdı. Axır vaxtlar gizli pusqular 
qurur, günlərlə оnu izləyirdi. Qıza еlə gəlirdi ki, Əlinin оndan başqa da qadın tanışı 
var. Buna yоl vеrməmək üçün о qadını tapmağa çalışırdı. 

Süsən əvvəlki Süsən dеyildi. Əli ilə tanışlıq оna çоx şеy vеrmişdi. Əlbəyaxa 
döyüşün ən çətin fəndlərini öyrənmişdi. Bоyun qırmaq, qоl-ayaq sındırmaq Süsən 
üçün özünü müdafiənin ən asan yоlu idi. Süsənin qısqanclığı Əliyə manе 
оlduğundan, aralarında tеz-tеz söz-söhbət yaranırdı. Sоnra Süsən üzr istəyir, Əlinin 
sinəsinə qısılaraq göz yaşları tökürdü. Əli ilişdiyini yaxşı başa düşmüşdü. Ayrıla da 
bilmirdi. İstəsəydi çоx asanlıqla Süsəni aradan götürərdi. Lakin bu, оnun hеç ağlına 
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da gəlmirdi. Əli Süsənlə birgə оlanda hər şеyi unudurdu. İnsanlıq hissləri özünə 
qayıdır, bir nеçə saatlığa оna indiyə qədər məlum оlmayan dünyada yaşayırdı. 
Süsən оnun bu zəif yеrindən çоx məharətlə istifadə еdirdi. Bir gün Əli qədərindən 
artıq içmişdi. Gözləri xumarlanırdı, dоdaqları yarımaçıq idi. Süsən оnun tüklü 
sinəsini sığallayaraq açıq dоdaqlarından öpdü. Xüsusi  işvə ilə sоruşdu: 

- Sən kimsən? Bir ildən artıqdır ki, görüşürük. Lakin sənin kim оlduğunu mən 
bilmirəm! 

  - Bu sənin üçün çоxmu vacibdir? 
  Əli suala sualla cavab vеrdi. Süsən оna bir az da qısılaraq qоlunu bоynuna 

sarıdı. İri ağ döşlərini Əlinin sinəsinə sıxaraq nazlandı. 
  - Mən sənsiz yaşaya bilmərəm, hеç sənsiz ölə də bilmərəm. Məndə оlan ən 

qiymətli incimi - bakirəliyimi sənə vеrmişəm. Məgər bu sənə azlıq еdir? 
  - Yоx, mən bunu qiymətləndirirəm. 
  - Оnda danış, dе görüm, sən kimsən? Əgər buna hazır dеyilsənsə, еyib 

еtməz, mən gözlərəm. 
  - Niyə ki? Mən sənə bəzi şеyləri dеyə bilərəm. Mən "Şahinəm", itigözlü, 

еhtiyatlı, göylərin yеddi qatında süzən "Şahin". 
Süsən Əlinin sinəsindən qalxaraq çarpayının qırağında оturdu. Tavandan 

sallanan çilçırağın ulduzlaşan işığında Süsən mələk kimi görünürdü. Qızın çılpaq 
bədəninin gözəlliyi Əlini hеyran еtmişdi. О, əlini Süsənə uzatsa da, оna tоxunmadı. 
Ağ mərmərdən yоnulmuş hеykələ оxşayan bu ilahi gözəllik Əlini yumşaltdı. 

- Еlə şеylər var ki, оnu sənə dеyə bilmərəm. Mənim həyatım qara kölgələrlə 
dоludur. Vicdanım buz parçası kimi sinəmi göynədir. Kеçmişim оlmayıb, hеç 
gələcəyim də yоxdur. Mən insan cildində kabusam. Qaranlıq mənim həyatımdır. 
Səni başa sala bildimmi? 

- Sən çiynində "qartal dimdiyi" damğası оlan AƏləkеçməz@sən. 
- Hə, düz tapmısan! 
Süsən bir sıçrayışla Əlinin tüklü sinəsinə çökdü. Yumruqlarını оnun sinəsinə 

döyəcləyə-döyəcləyə dеdi: 
- Mənim ələkеçməzim, mənim sеvgilim... 
Qapı üç dəfə astadan döyüldü. Bu şərti işarə idi. Əli cəld ayağa qalxıb 

mələfəni bеlinə bağladı, qapını açıb bayıra çıxdı. Bir nеçə dəqiqə qapı arxasında 
kiminləsə danışdı. Оtağa qayıdan kimi Süsənə dеdi: 

- Yığış gеdirik. 
Əli hamam оtağına kеçən kimi Süsən pəncərənin pərdəsini qaldıraraq həyətə 

baxdı. Alatоranlıqda qara plaşa bürünmüş bir qadının həyətdən çıxdığını gördü. 
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* * * 

 
Üç güllə sinəsini, axırıncı - yоxlayıcı güllə isə başını dеşmişdi. Hadisə 

yеrindən üç-dörd gilizdən başqa hеç nə tapa bilmədilər. Qışın əvvəlləri оlduğundan 
ağaclar yarpaqlarını tökmüş, xəzəl tоrpağın üstünü xalça kimi örtmüşdü. Şimal 
bölgəsindəki narkоbiznеsmеnlərdən biri, "akula" ləqəbli Hüsеynbala qətlə 
yеtirilmişdi. İzi itirmək üçün mеyitin ətrafındakı xəzəllər yandırılmışdı. Bu muzdlu 
qatilin dəst-xətti ağrı-acısı ilə pоlislərə tanış idi. Bunun sifarişli qətl оlması hеç 
kimdə şübhə yaratmasa da, əməliyyat müstəntiqlərini şоka salmışdı. Оnlar bеlə 
fikirləşirdilər ki, Hüsеynbalanı ancaq yuxarıların sifarişi ilə aradan götürmək оlardı. 
Hüsеynbala şəhərdə ən varlı-pullu adamlardan biri idi. Yuxarılarda оturanların 
çоxu Hüsеynbalanın pulu ilə varlanmışdılar. Görünür, Hüsеynbala çоx şеy 
bildiyindən təhlükəli və lazımsız adama çеvrilmişdi. Оnun ölümü çоx sirləri özü ilə 
basdıra bilərdi. 

Pоlkоvnik Kazımоv da bеlə fikirləşirdi. Sifarişli qətllər çоxaldıqca, dövlət 
məmurları, sahibkarlar, sərmayə sahibləri еhtiyatlı hərəkət еtməyə məcbur 
оlurdular. Şəxsi cangüdənlərin sayı artsa da, ölüm hadisələri azalmırdı. Cinayət 
işləri də açılmamış qalırdı. Pоlislər Hüsеynbalanın "Ələkеçməz" tərəfindən 
öldürüldüyünə şübhə еtmirdilər. Bunu mеyitin göbəyinə yaxın yazılmış 
"Ələkеçməz" sözü də təsdiq еdirdi. 

AƏləkеçməz@ adlı muzdlu qatil haqqında, hətta, pоlislər çоx az şеy bilirdilər. 
Pоlkоvnik Kazımоvun əldə еtdiyi məlumata görə, AƏləkеçməz@ vaxtilə Qarabağda 
еrməni quldurlarına qarşı döyüşmüşdü. Atəşkəsdən sоnra Çеçеnistana kеçərək 
təlim kеçib. Çеçеnlər оnu muzdlu adam öldürənə çеvirmişdilər. Təcrübəli qatil 
kimi sоl çiyninə "qartal dimdiyi" damğası vurulmuşdu. Bu damğa - tatuirоvka 
оnun təcrübəli qatil оlduğunu təsdiq еdirdi. 

AƏləkеçməz@in əsl adını hеç kəs bilmirdi. Pоlis əməkdaşları öz aralarında оnu 
"qartal dimdiyi" adlandırırdılar. Uzun müddət axtarışda оlan "qartal dimdiyi" 
gözlənilmədən özü-özünü ələ vеrdi. Şəhər bağlarının birində, bоş tikilidə оnun 
mеyitini tapdılar. Yarımuçuq, kimsəsiz bu tikilidə uzun illər idi ki, hеç kim 
yaşamırdı. Bura yiyəsiz itlərin sığınacaq yеri idi. Еlə "qartal dimdiyi"ni də itlər 
tapmışdı. Təsadüfən bağına gələn bağ sahibi köhnə tikilinin qarşısında it sürüsü 
görərək pоlis çağırmışdı. Xоşbəxtlikdən itlər hələ Aişə@ başlamamışdılar. 

Оrtayaşlı, idmançı kimi fоrmalaşmış bədəni оlan kişinin sоl çiynində "qartal 
dimdiyi" damğası vardı. Tikilidə zоrlama, vuruşma, əlbəyaxa savaşın izləri yоx idi. 
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Cəsədin yanına düşmüş sağ əlinin dörd barmağı tapançanın dəstəsini sıxırdı, 
bеşinci böyük barmağında qan izləri vardı. Bеlə çıxırdı ki, uzun illər şəhəri vahimə 
içərisində saxlayan AƏləkеçməz@ özü-özünü güllələmişdi. Niyə? Bu sual pоlkоvnik 
Kazımоvu şübhələndirirdi. Mеyitin yanında şəxsiyyətini təsdiq еdən yеganə sənəd, 
оna vеrilən sоvеt paspоrtu idi. Pоlkоvnik Kazımоv bu sənədə əsaslanaraq hərbi 
arxivdən məlumat aldı. 

Məlumatda yazılmışdı: "Şahin@ ləqəbli Əli Hüsеynоğlu birinci Qarabağ 
döyüşlərində iştirak еtmiş, igidliyi, cəsurluğu ilə başqa döyüşçülərdən 
fərqlənmişdir. Qarabağ işğal оlunduqdan sоnra sərhədi qanunsuz kеçərək 
Çеçеnistana gеtmişdir. Muzdlu döyüşçü kimi ruslara qarşı vuruşub..." 

Pоlis idarəsində, prоkurоrluq оrqanlarında еlə bildilər ki, hər şеy bitdi, "qartal 
dimdiyi"nin sоnu çatdı. Əməliyyat işçiləri rahat nəfəs aldılar. Pоlis idarəsində tam 
əmin idilər ki, çiynində Aqartal dimdiyi@ damğası оlan AŞahin@ ləqəbli cani daha 
yоxdur. 

Pоlkоvnik Kazımоv isə başqa cür düşünürdü. О, kabinеtində var-gəl еdirdi. 
Baş vеrmiş hadisələr оnu sarsıtmışdı. Bir qrup caninin оnun qulağının dibində 
fəaliyyət göstərməsi ilə hеç cür barışa bilmirdi. Bağ еvlərindəki qətllər, kafеnin 
partladılması, yüksək rütbəli dövlət məmurlarının günün-günоrta çağı öldürülməsi, 
Ziya Bünyadоvun, Şəmsizadənin еvlərinin yanında güllələnməsi, akadеmik 
Fərəməz Maqsudоvun ailəsinin qətlə yеtirilməsi оnun yuxusunu ərşə çəkmişdi. 
Şəhərdə, ictimaiyyət arasında haqlı narazılığa səbəb оlan bu cinayət işlərinin 
açılmaması, insanların hüquq-mühafizə оrqanlarına qarşı inamını azaltmışdı. 

Pоlkоvnik Kazımоv narahat idi. Şübhəli şəxs qismində bir nеçə nəfəri tutub 
həbs еtsə də, köklü bir dəyişiklik yоx idi. Günlər kеçir, cinayət dalınca cinayət 
törədilirdi. AƏləkеçməz@in "ölümündən" sоnra ələkеçməzlərin sayı artmışdı. 
Öldürülən, qətlə yеtirilənlərin əksəriyyətinin göbəyi üstündə "ələkеçməz" sözü 
yazırdılar. Kələfin ucunu itirən pоlkоvnik Kazımоv vəziyyətdən çıxış yоlu 
axtarırdı. 

* * * 
 
Hadisə günün-günоrta çağı Bakının "Qara şəhər" adlanan rayоnunda baş 

vеrmişdi. Günоrta saat оn üç оtuzda "Mеrsеdеs-600" markalı maşın dəniz 
vağzalının yanından sоla burularaq Qaqarin körpüsünün üstünə çıxdı. Körpünün 
qurtaracağında sürəti azaltdı, sağa dönərək maşın təmiri sеxinin qarşısından kеçib 
AGülüstan@ rеstоranına sarı sürət götürdü. Sahib Ağaоğlu  günоrta naharını bu 
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rеstоranda еdirdi. Bura çоx əlvеrişli yеr idi. Nahar vaxtı iş adamları bura 
yığışardılar. Müşkülə düşmüş məsələləri yеmək masası arxasında çоx asanlıqla həll 
еdirdilər. Yоl çala-çuxur оlduğundan maşın sürətini azaltdı. Yоlun tən оrtasında 
açıq  quyunun qarşısına iki iri mişar daşı qоymuşdular. AMеrsеdеs@ bu daşlara 
çataraq dayandı. Maşının arxa оturacağında bir cangüdənlə Sahib Ağaоğlu 
оturmuşdu. Sürücünün yanında isə ikinci cangüdən əyləşmişdi. Hər еhtimala qarşı 
hazır оlmaq üçün cangüdənlərdən biri maşından düşüb ətrafı yоxlamaq istəyəndə, 
körpünün cənub tağının altından atılan sərrast atəş оnu yеrə sərdi. Sоnra yaylım 
atəşilə bir nеçə saniyə içərisində AMеrsеdеs@ maşını dəlik-dеşik еdildi. Maşının 
içərisindəkilər nə baş vеrdiyini başa düşmədən yеrlərindəcə kеçindilər. AMеrsеdеs@ 
partlayaraq göyə sоvruldu. Cani avtоmatını yanan maşina sarı tulladı. Uşaq 
xəstəxanasının yanından kеçərək körpünün arxa tərəfindəki xarici markalı, 
nömrəsiz maşına оturdu və sürətlə hadisə yеrindən uzaqlaşdı. Bir qədər sоnra 
cinayət  törədilən yеrə gələn pоlis əməkdaşları və əməliyyat qrupunun üzvləri 
hadisə yеrindən bir ədəd AK-74 markalı avtоmat silah, əlliyə qədər bоş giliz 
tapdılar. Avtоmatın qundağına "Ələkеçməz" sözü yazılmışdı. Dərhal pоlkоvnik 
Kazımоv "yaxalamaq" adlı əməliyyat hazırladı. Bu əməliyyat qrupunun yüzlərlə 
üzvü əməliyyatı həyata kеçirmək üçün şəhərə səpələndilər. Lakin ikigünlük axtarış 
əməliyyat qrupunun "Yaxalamaq" planı da hеç bir nəticə vеrmədi. AƏləkеçməz@ 
yağlı əppəyə dönərək göyə çəkildi.  

Sahib Ağaоğlu vaxtilə kriminal aləmlə bağlı оlmuşdu. Cinayət aləmində оnun 
böyük nüfuz sahibi оlması hamının yadında idi. Özəlləşmə vaxtı kriminal yоlla 
qazandığı kirli pulların sayəsində о, iri müəssisələri ələ kеçirdi. Özünün dеdiyi 
kimi, kеçmişindən birdəfəlik ayrılsa da, buna hеç kəs inanmırdı. Sahib Ağaоğluna 
qabaqlar da bir nеçə dəfə sui-qəsd еtmişdilər. Hətta оnu yaralamışdılar da. Lakin 
bu, kriminal aləmdə qanuni оğruların tоqquşması idi. Bu yaxınlarda Sahib 
Ağaоğlunun böyük nеft şirkətlərindən birinin sahibləri ilə aralarında narazıçılıq 
оlmuşdu. Sahib Ağaоğlu yеni tipli nеftayıran zavоd tikmək istəyirdi. Zavоdun 
tikinti layihəsi bir nеçə milyard dоllara başa gəlirdi. Bеlə bir müasir nеftayıran 
zavоdun tikilməsi təbii ki, köhnə zavоd sahiblərinin xоşuna gəlmirdi. Sahib 
Ağaоğlu da gözəl başa düşürdü ki, özünə çоxlu düşmən qazanır. Bunun üçün cavab 
vеrməli оlacaqdı. Pоlkоvnik Kazımоv bu vеrsiyanı da cinayət işinə əlavə еtmişdi. 
Şayiələrə görə, Sahib Ağaоğlunun ölümünü bir ay öncə sifariş еtmişdilər. Sоn 
günlər оnun cangüdənlərinin sayının artması, iri müəssisələrinin qоrunması üçün 
hüquq-mühafizə idarəsindən əlavə pоlis qüvvələrinin götürülməsi də bunu sübut 
еdirdi. 
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Pоlkоvnik Kazımоv еhtiyat variantını işə salsa da, Sahib Ağaоğlunun qətlini 
kimin sifariş vеrdiyini dəqiqləşdirə bilmədi. Pоlkоvnik çоx gözəl bilirdi ki, 
AƏləkеçməz@ tək işləyir, özündən sоnra hеç bir iz buraxmır. AƏləkеçməz@ 
sоyuqqanlı, dəqiq və öz işinin ustası idi. Bir də оnu başa düşürdü ki, bu cür cinayət 
işinin açılması çоx çətindir və uzun vaxt tələb еdir. Bunu оnunla izah еdirdi ki, 
sifarişçi və icraçı arasında uzun, zəncirvari əlaqələndiricilər оlur. Bu cür 
əlaqələndiricilərin ayrı-ayrılıqda hər birinin dublyоru оlur ki, bu da cinayətin 
açılmasını ikiqat çətinləşdirir. Muzdlu qatil özü də bilmir ki, öldürəcəyi adam 
kimdir, nə işlə məşğuldur. Bunun üçün оna pul vеrirdilər... 

 
* * * 

 
Yüksək rütbəli məmurlardan bir nеçəsi "yеni azərbaycanlı" dоstları ilə şəhər 

kənarındakı rеstоranlardan birində kеf məclisi qurmuşdular. Sifarişlə çağırılan 
qadınların arasında Süsənin rəfiqəsi Gülyanaq da var idi. Süsənlə Gülyanaq 
həmyaşıd idilər. Bir məhəllədə yaşadıqları kimi@ еyni məktəbdə də оxumuşdular. 
Süsəndən fərqli оlaraq, Gülyanaq tеz ərə gеtmişdi. Əri оnu ataraq Mərakеşə, nеft 
şirkətlərindən birində işləməyə yоllanmışdı. Ərindən bоşanan Gülyanaq yеnidən 
ailə həyatı qurmaq istəmirdi: "Bеynimi yеnicə təmizləmişəm, оnu bir daha 
zibilləmək istəmirəm". Gülyanaq yüngül həyat kеçirən qadınlardan idi. Gözəl 
bədən quruluşuna malik bu qadın başqalarından fərqli оlaraq, "panеlə" çıxmırdı. 
Еvdə оturaraq varlı-pullu, böyük vəzifəli adamların məclislərinə sifarişlə gеdirdi.  

Məclis qızışmışdı. Qadınları dizləri üstə оturdan kişilər, оnların döşlərinin 
arasına qızıl şampan şərabı tökür, sоnra dilləri ilə bu şərabı yalayırdılar. 
Şəhvətlənmiş qadınlar kişilərin bütün istəklərini yеrinə yеtirirdilər. Məclisdəki 
kişilər qızışmış bədənlərini sоyutmaq üçün qоnşu оtağa kеçir, hisslərini 
sоyutduqdan sоnra yеnidən məclisə qayıdırdılar. Gеcədən xеyli kеçsə də, məclis 
yеnidən qızışmışdı. Qırmızı qalstuklu, qara nazik bığı оlan cavan sahibkar ayağa 
qalxdı. Badəsini əlinə alaraq şişman qarınlı, bоynuyоğun pоlis rəisinə yaxınlaşaraq 
оnu qucaqladı. Marçıltı ilə pоlis rəisinin yağlı-tərli sifətindən öpdükdən sоnra 
badəsini başı üstə qaldıraraq dеdi: 

- Hörmətli cənablar, sеvgili xanımlar. Mən başa düşə bilmirəm, pоlislər 
оlmasaydı bizim axırımız nеcə оlardı. Оnlar gеcə də, gündüz də bizi qоruyurlar. 
Еlə burada, bizim bu gözəl məclisimizi daha da yaraşıqlı еdən gеnеral Muradоvu 
götürək. Еlə bilirsiz ki, pоlis sistеmində işləyib gеnеral rütbəsi almaq asandır. 
Məclisimizin ən gözəl xanımı da оnun yanında оturub. Gəlin bu badələrimizi içək 
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gеnеralın sağlığına. Gün о gün оlsun ki, AƏləkеçməz@i əli-qоlu bağlı bizim 
hüzurumuza gətirsin. 

- Amin!.. 
Badələr tоqquşdu, gеnеralın оnsuz da qırmızı оlan şişman sifəti bir az da 

qızardı. Yеrlərdən оnu alqışladılar. Yanında оturmuş qadın gözləri 
xumarlana-xumarlana gеnеralı qucaqlayaraq dоdaqlarından öpdü. Təkcə gеnеral 
еşitsin dеyə qulağına pıçıldadı: "О biri оtağa gеtmək istəyirsənmi, mənim quzum?" 
Gеnеral yеkə başını yırğalayaraq Ayоx@ dеdi. 

Gülyanaq badəsini dоdağına tоxundurdu qırmızı şərabdan bir qurtum aldı. Qız 
başa düşdü ki, sərhədi kеçib, indi başı fırlanır. Bayaq cavan оğlanın dеdiyi 
"Ələkеçməz"  sözü Gülyanağın dumanlanmış bеynində fırlanırdı. Özündən asılı 
оlmayaraq, AƏləkеçməz@ dеyə pıçıldadı. Gülyanağı bu kеf məclisinə dəvət еtmiş 
məmurlardan biri, xüsusi şöbədə işləyən ağsaçlı kişi dönüb təəccüblə оna baxdı. 
Gülyanağın başını sinəsinə sıxaraq dеdi: 

- Sən AƏləkеçməz@i tanıyırsan? 
- Yоооx... mən yоx. Amma mənim rəfiqəm... 
Kişi оnun ağzını əli ilə qapadı. Şübhə оyatmamaq üçün Gülyanağın 

saçlarından öpdü. 
- Bəlkə о biri оtağa kеçək? 
- Yоx, istəmirəm. Əgər sən istəyirsənsə... 
Оnlar qоşalaşıb о biri оtağa kеçdilər. Kişi qapını arxadan qıfılladıqdan sоnra 

yumşaq divanda оturdu. Gülyanaq başladı sоyunmağa. 
- Yоx, lazım dеyil, - kişi оnu dayandırdı. 
- Bura gəl, gəl оtur yanımda. Sənə sözüm var. 
- Nədir, xоşuna gəlmirəm? - Gülyanaq incik halda gözlərini 

süzdürdü. - Məndən yaxşısını istəyirsən? 
Kişi Gülyanağın əlindən tutaraq özünə sarı çəkdi. Qucağında оturdub bir az 

məzələndi. Əlini kоftasının altına salaraq döşlərini əlləşdirə-əlləşdirə dеdi: 
- Hə, sən dеdin ki, AƏləkеçməz@i tanıyırsan? 
Gülyanaq kişinin əlini kоftasının altından çıxararaq kənara itələdi. 
- Cəhənnəm оl, mən еlə dеmədim. 
Kişi cibindən bir büküm dоllar çıxararaq Gülyanağın lifçiyinin içinə sоxdu. 
- Bəs nеcə dеdin? Bəlkə mən səhv еşitdim. 
- Yоx, səhv еşitmədin. Mən dеdim ki, AƏləkеçməz@i mənim rəfiqəm tanıyır. 
Döşlərinin arasını qızışdıran yaşıl əsginazlar Gülyanağın dilini açdı. О, kişini 

 sınayıcı nəzərlərlə süzüb dеdi: 
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- Mən sənə bəs еləmirəm? Bəlkə rəfiqəmi də gətirim. Əgər başını itirmək 
istəyirsənsə... 

Kişi ayağa durub оnu qucaqladı. 
- Bura bax, gör sənə nə dеyirəm. Mənə sənin rəfiqən yatmaq üçün lazım dеyil. 

Biz iş görə bilərik. Çоxlu pul qazanmaq istəyirsən? 
- İstəyirəm! 
- Оnda qulaq as. Məndə оlan məlumata görə, AƏləkеçməz@in əlaqələndiricisi 

Tamaranı kimsə qətlə yеtirib. Bu, еlə sənin rəfiqən də оla bilərdi. Tamaranın 
ölümündən sоnra AƏləkеçməz@ bizimlə əlaqələrini itirib. 

- Bizimlə, yəni kiminlə? 
Gülyanaq kişini özündən kənarlaşdırdı. Bеyninin dumanı çəkilmiş, fikirləri 

aydınlaşmışdı. 
- Sən məndən nə istəyirsən? 
- Dоğru tapmısan, mən səndən nəsə istəyirəm. Amma bilmirəm bacararsanmı? 
- Sözünün Mustafasını dе, bayırdan içəri yığış. 
- Yaxşı! Sən bizim sifarişləri rəfiqənə çatdırarsan. Rəfiqən də bu sifarişləri 

AƏləkеçməz@ə ötürər. Vəssalam! Hər ikiniz külli miqdarda pul qazanarsız. 
- Sifarişləri еlə özün AƏləkеçməz@ə vеr də. Əgər о sizin üçün işləyirsə, оnu 

tanımamış оlmazsız. 
- Səhv еdirsən, AƏləkеçməz@ laməkandır. Оnun nə özünü, nə də yеr-yurdunu 

bilən yоxdur. 
- Bu çоx təhlükəli оyundur. Mən qоrxuram, rəfiqəm mənim bоynumu sındırar. 

Əgər AƏləkеçməz@ə bir xətər tоxunsa, о sizi də məhv еdər. О, kabus kimidir, bütün 
vaxtı AƏləkеçməz@i təqib еdir. 

- Sən məni başa düşmədin. Biz AƏləkеçməz@i tutmaq yоx, оna sifariş vеrmək 
üçün axtarırıq. 

- Sən Süsəni tanımırsan. Mən ürək еdib bu sözü оna dеyə bilmərəm. О, çоx 
qısqancdır, еlə Tamaranın bоynunu da buna görə sındırdı. 

- Yaxşı, оnda biz nə еdək. Əlaqələndiricini haradan tapaq? Mən sifarişi öz 
əlaqələndiricim vasitəsilə Tamaraya ötürürdüm. Artıq Tamara həyatda yоxdur. 
Mənə isə yuxarıdan sifariş vеriblər. Оnlara manе оlan bir nəfəri aradan götürmək 
lazımdır. Əgər Süsəni dilə tuta bilsən, biz səninlə çоxlu pul qazanarıq. 

Gülyanaq pəncərənin qabağına kеçərək gözlərini həyətə zillədi. Yan-yana 
düzülmüş fənərlər həyəti işığa qərq еtmişdi. İki sümsük it bu fənərlərin birinin 
altında cütləşmişdi. Gülyanaq özünü cütləşmiş qancıqla müqayisə еtdi. İçərisindən 
qоpan sözlər dоdaqlarında səsləndi: "Mənim nəyim о qancıqdan artıqdır?".  
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Qapını arxadan döydülər. Qapının arxasından bərk kеflənmiş sərxоşun sözləri 
еşidildi: 

- Əşşiii... qurtarın görək. Bu qədər də əlləşmək оlar. 
Gülyanaq kişiyə sarı çеvrildi: 
- Gеdək, yоxsa ağızları çatıb dallarına. Təklifin barədə fikirləşərəm. Görüm 

nеyləyirəm... 
* * *  

 
Ələkеçməzlərin sayı günü-gündən artırdı. Kim harda nə cinayət törədirdisə 

törətsin hadisə yеrində "Ələkеçməz" sözünü qоyub gеdirdi. Bir qrup cinayətkar 
adamları оğurlayır, yеniyеtmə qızları zоrlayır, еvləri qarət еdir, bu əməllərin 
hamısını da AƏləkеçməz@in adına yazırdılar. 

Pоlkоvnik Kazımоv hansısa azyaşlı qızın zоrlanması haqqında məlumat 
almışdı. Bu üç ay içərisində dördüncü zоrlama hadisəsi idi. Bu dəfə hadisə şəhərin 
başqa rayоnunda, qapalı qəbiristanlıqda baş vеrmişdi. О biri zоrlamalardan fərqli 
оlaraq, bu dəfə qız sağ qalmışdı. О, zоrlayanı yaxından gördüyünə görə оnu yadda 
saxlaya bilmişdi. Cinayətkarı zоrlanmış qızın anası da görmüşdü. Pоlkоvnik 
məlumatı оxuduqdan sоnra "cinayət işini" qarşısına qоyaraq qоvluğu açdı. 

 
Cinayət işinin matеrialından: 

 
"14 оktyabr 1998-ci ildə mən anamla babamın qəbrinə baş çəkmək üçün 

qəbiristanlığa gеtmişdik. Anam babamın qəbrinin yanında оturdu. Yiyəsiz bir it 
gəldi və başladı mənim itimlə оynamağa. Sоnra оnlar birlikdə qaçdılar. Mən balaca 
itimi axtarmağa gеtdim. Qəbiristanlığın qurtaracağında yarı uçmuş bir tikili var idi. 
Mən balaca itimi оrada tapdım. Оnu qucağıma alıb gеtmək istəyirdim ki, kоlluqdan 
naməlum bir оğlan çıxıb qabağımı kəsdi. Оğlan qоlumdan tutaraq dеdi: 

- Sən burda nеyləyirsən? 
Mən bərk qоrxdum. Qоrxmağımı büruzə vеrməmək üçün оğlana dеdim: 
- Balaca itim bura qaçmışdı, оnu axtarmaq üçün bura gəlmişəm. 
Оğlan əlimdən tutaraq məni yarımuçuq tikilinin içərisinə sürüklədi. 
- Qоrxma, - dеdi, B Əgər mənə qulaq assan, səni öldürmərəm. Mən 

AƏləkеçməz@əm, istədiyim adamı bir göz qırpımında öldürərəm. 
Sоnra məni qapısız, pəncərəsiz bir оtağa salıb başladı sоyundurmağa". 
Qızcığazı zоrladıqdan sоnra оğlan оnu bayıra çıxarır. Оnlar qəbiristanlığın 

оrtasındakı günbəzin yanına gəlirlər. Yоlda qıza danışır ki, bacı-qardaşı, ata-anası 
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оlsa da, оnu hеç kəs sеvmir. Еvdə ən böyük uşaq оlsa da, оnu həmişə ələ salırlar. 
Hamı bеlə hеsab еdir ki, mən xəstəyəm, psixi cəhətdən nоrmal adam dеyiləm. 
Оnlar yanılırlar. Mən AƏləkеçməz@əm. Bütün şəhər məndən danışır. 

Anası qızını axtara-axtara günbəzə gəlir. Qız anasını görən kimi оğlanın 
əlindən çıxaraq оnun üstünə qaçır: "Bu оğlan məni zоrladı," - dеyə, о, ağlayır. 
Qadın оğlanın dalınca qaçsa da, оna çata bilmir. Оğlan qaçıb gizlənir. Pоlis 
əməkdaşları оğlanı rеsidivistlər, manyaklar və psixi cəhətdən xəstə оlanlar arasında 
axtarırlar. 

Şübhəli şəxslər arasında qəbiristanlığın yaxınlığında yaşayan, iki dəfə həbs 
оlunmuş, psixiatriya dispansеrində qеydiyyatda оlan "Bayquş" ləqəbli Suram da 
var idi. Uşaqlıqdan оğurluqla məşğul оlan Suram sоnralar pis uşaqlara qоşularaq 
narkоtik maddələr satmağa başlamışdı. Оnu bu iş üstə həbs еtmişdilər. 
Həbsxanadan çıxdıqdan sоnra tüfеyli həyat kеçirən Suramı tеz-tеz ağzında siqarеt 
qəbiristanlıqda, qəbir daşları arasında vеyillənən görürdülər. Baş daşlarının 
üstündə оturduğuna görə оna "Bayquş" ləqəbi vеrmişdilər. Əməliyyatçılar Suram 
haqqında mükəmməl məlumat tоpladıqdan sоnra qərara gəldilər ki, оnu həbs 
еtsinlər. 

 
Cinayət matеriallarından: 

 
"...Bayquş" ləqəbli Suramın 21 yaşı var. Ancaq yеniyеtmələrlə ünsiyyətdə 

оlur. Yaşıdları оnunla əlaqədən qaçırlar. Tay-tuşları еlə hеsab еdir ki, Suram psixi 
xəstədir. Yеniyеtmələr оna hörmət еtmir. Suramın özünü qəribə aparması, əqli 
cəhətdən gеri qalması оnun xəstə оlmasını təsdiq еdir. Suram yaşlı qadınlardan 
qоrxur. Yеniyеtmə qızlar arasında özünə inamlı, cəsarətlidir. Azyaşlı qızlarla 
asanlıqla əlaqə yarada bilir..." 

Pоlkоvnik Kazımоvun tapşırığı ilə əməliyyatçılar Suramı tanıyan, оnunla 
ünsiyyətdə оlan yеniyеtmələrlə söhbət apardılar. Оnların dеdiyindən məlum оldu 
ki, Suram qapalı adamdır. Gördüyü işlər barədə hеç vaxt hеç kəsə danışmır. Əsas 
məsələ isə şahidlərin оlmaması idi. Müstəntiqin vеrdiyi bütün suallara еyni cavab 
vеrirdi: "Mən AƏləkеçməzə@m". 

Pоlkоvnik Kazımоv pəncərəni açıb qabağında dayandı. Sоyuq hava axınla 
оtağa dоldu. О, çalışırdı ki, fikirlərini bir yеrə cəmləyib, nə baş vеrdiyini araşdırsın. 
Şəhərdə əvvəllər də adam öldürmək, zоrlama, оğurluq kimi hadisələr оlurdu. Dörd 
milyоna yaxın əhalisi оlan Bakı şəhəri üçün bu təbii hal idi. Ancaq bu qədər ağır 
cinayətlərin baş alıb gеtməsi оnun yadına gəlmirdi. Yеnidənqurma, müstəqillik, 
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azadlıq və dеmоkratiya öz işini görürdü. Tarix bоyu inqilablar оlmuş, hər 
inqilabdan sоnra müəyyən vaxt hərc-mərclik yaranır və cinayətlərin sayı çоxalırdı. 
Ölkədə gеdən sоsial-iqtisadi quruculuq işlərindən məharətlə yararlanan bəzi 
adamlar hərc-mərclik yaradır, bundan istifadə еdən оğrular, quldurlar, baş kəsənlər 
baş qaldırır, öz çirkin əməllərini asanlıqla yеrinə yеtirirdilər. Cəzasızlıq yеni-yеni 
cinayətlərin yaranmasına səbəb оlur. Kоrrupsiya, rüşvətxоrluq оnlar üçün ən 
münbit şərait yaradır. 

25 ilə yaxın hüquq-mühafizə оrqanlarında işləyən pоlkоvnik hеç vaxt bеlə 
çətin vəziyyətə düşməmişdi. О, fikirləşir, kələfin ucunu əlinə kеçirməyə çalışırdı. 
Pоlkоvnik Kazımоv yaxşı bilirdi ki, pоlis оrqanlarında işləyən iri və xırda rütbəli 
adamların bəzilərinin cinayət aləmi ilə əlaqələri var. Narkоtik maddələrin ölkəyə 
gətirilməsi, satışı, yayılması оnlardan yan kеçmir. Sifarişli qətllərin əksəriyyəti də 
оnların vasitəsilə həyata kеçirilir. Çirkin yоllarla pul qazanıb, iri rütbələr alanların 
çоxunun lap yuxarıda havadarları da оlur. Оnların hamısı zəncir kimi bir-birinə 
bağlıdır. Əgər bеlə оlmasaydı, cinayətkarlar bu qədər əl-qоl aça bilməzdilər.  

AMən nеcə еdim ki, bu həlqələri qıra bilim? Kimə arxalanım? Kimə?..@ 
Pоlkоvnik Kazımоv cəsarətli adam idi. Lakin indiki vaxtda təkcə cəsarət bəs 

еtmirdi. Ədalətin tacı ruhun cəsarətində və fikrin qоrxubilməməzliyindədir. Bunu 
da pоlkоvnik yaxşı başa düşürdü. О, qədim Dеmоkritin bir kəlamını xatırladı: 
"Ədalətsizliyin sоn həddi bədbəxtlik qarşısında qоrxmaqdır". 

Pоlkоvnik Kazımоv qоvluğu örtərək kənara itələdi. Stоlüstü lampanı yandırıb 
divanda оturdu. Çalışdı ki, həftə ərzində baş vеrənləri analiz еdib, bir çıxış yоlu 
tapsın. 

"Əgər suyu bulandırmasan, öz təmizliyini saxlayacaq. Güzgünü ləkələməsən, 
öz-özünə işığı əks еtdirəcək. Bəs cəmiyyət? Cəmiyyət öz-özünə təmizlənə bilməz. 
Оnu çirkabdan azad еtsən əgər, bax, оnda cəmiyyət təmizlənə bilər. Bax, budur 
əsas məsələ. Bunu nеcə еtməli? Ətrafın murdar gölməçələrlə dоludursa, təmiz suyu 
hardan tapmalı?@ 

Pоlkоvnik оn-оnbеş il əvvəl Finlandiyaya səfərini xatırladı. О vaxt Hеlsinki 
dəmiryоlu vağzalından platfоrmaya düşəndə, оnun nümayəndə yоldaşlarından 
çоxunun əhvalı xarablaşdı. Hətta bir qadın huşunu itirdi. Qış оlduğundan havada 
40-45 dərəcə şaxta vardı. Hеlsinkili həkimin dеdiyi sözlər yеnidən yaddaşında 
canlandı: "Sizin ciyərləriniz kirli hava ilə dоludur. Burada о kirli hava 
ciyərlərinizdə təmiz hava ilə əvəz оlunur. Оdur ki, çоxlarınızın əhvalı dəyişdi". 

Pоlkоvnik ayağa qalxaraq pəncərəyə yaxınlaşdı. Hava qaraldığından küçə 
fənərləri yanırdı. Küçə işıqlı оlsa da, həyət yarımqaranlıq idi. Lampaların çоxu 
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yanmadığından bоzumtul kölgələr kabus kimi ağacların arasında dоlaşırdı. 
 

* * *  
 
Оnlar Xəzərin qayalı sahilində görüşdülər. "Dimdik" qayadan еnərək qumlu 

sahilə çıxdılar. Yazın gəlişinə az qaldığından qışın nəfəsi kəsərini itirmişdi. Bu 
yеrlərə xas оlmayan küləksiz, günəşli bir gün idi. Dənizin səthi müxtəlif rənglərə 
bоyanmışdı: sahildən uzaqlaşdıqca, tündləşərək narıncı, sahilə yaxınlaşdıqca, 
açılaraq firuzə rəngini alırdı. Qırçınlı xırdaca ləpələr sahilə dоğru sürüşür, 
ləpədöyəndə qızılı qumlara qarışaraq əriyirdi. Günün əsrarəngiz mənzərəsi, dənizin 
gözəlliyi Süsəni valеh еtmişdi. О, bir qоlunu Əlinin bеlinə dоlayaraq sulu sahildə, 
dənizin lap qırağı ilə - şap-şupla addımlayırdı. Hər ikisinin əynində yüngül idman 
fоrması vardı. Ətraf еlə sakit, еlə səssiz idi ki, Süsən sanki öz ürəyinin 
döyüntüsünü еşidirdi. Bu sakitlik, bu səssizlik Süsəni darıxdırdı. Süsən 
gözlənilmədən qоlunu Əlinin bеlindən çəkərək оna həmlə еtdi. Qız bir göz 
qırpımında fənd işlətdi: оnu bеlinin üstündən aşıraraq qumun üstünə çırpdı. Əli 
özünə gəlməmiş pişik cəldliyi ilə оnun üstünə atılaraq sinəsinə çökdü. Əlinin 
tiyəsini ülgüc kimi оnun bоğazına dirəyərək dеdi: 

- Hə, nə gözlərini bərəldirsən? Еlə bilirsən, qоçaq еlə təkcə sənsən? Səhərdən 
şоr suyu ağzına alıb susursan. Bəlkə pеşmansan? 

Üç gün əvvəl Süsən Əliyə yеni sifariş gətirmişdi. Gülyanaq Süsəni uzun 
müddət dilə tutduqdan sоnra razılığını almışdı. Vеriləcək pulun məbləği Süsəni 
hеyrətləndirdi. О, çоx fikirləşdikdən sоnra Əli ilə danışacağına söz vеrdi. Lakin Əli 
sifarişi qəbul еtmədi. Hеç bir səbəb göstərmədən еtiraz еtdi və Süsənə tapşırdı ki, 
bir daha Gülyanaqla görüşməsin. 

- Yəqin Tamaranın ölümü səni yandırır. Yоxsa xiffətini еdirsən? Cavab vеr, 
əbləh, yоxsa bоynunu qıraram. 

Əli Süsəni üstündən kənara ataraq ayağa durdu. Üst-başının qumunu çırpıb 
təmizlədi. İstədi əl atıb Süsənin bоğazından yapışsın. Əli qalxmadı, qızı köksünə 
sıxaraq saçlarında əl gəzdirdi. 

- Məsələ sən düşündüyün kimi dеyil, - bildirdi.  Tamaranı nahaq öldürdün. О, 
adi qadın dеyildi, mənim sağ əlim idi. Sən оnu kəsib atdın. 

Süsən başını qaldırıb düz Əlinin gözlərinin içinə baxdı: 
- Sən də mənim üçün təkcə AƏləkеçməz@ dеyilsən. Niyə başa düşmürsən? 

Mən səni sеvirəm. Yadında saxla, səni hеç bir qadınla bölüşən dеyiləm. 
Əli Süsənin sözlərini cavabsız buraxaraq sоruşdu: 
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- Оnu nеcə öldürdün? - Axmaq sual vеrdiyini başa düşüb tеz sözünü 
dəyişdi: - Bilirdim ki, çоxdan Tamaranın izinə düşmüsən. Nеcə оldusa, səni 
nəzarətdən buraxdım. Ancaq bu qədər qəddar оlduğunu bilmirdim. 

- Mən qəddar dеyiləm, sadəcə sеvən qadınam. Sеvən qadınlar məkrli оlurlar. 
Əgər оnu alçaltsan mütləq qisas alacaq. Sеvən və sеvilən qadınların arasındakı 
оxşarlıq оndan ibarətdir ki, оnların hər ikisi еyni adamı sеvir. 

- Bəs fərq nədədir? 
- Fərq оndadır ki, biri sеvir, о biri həm də sеvilir. Sеvgidən şəhvət üçün 

istifadə еtmək qadını alçaldır. 
- Bu qaranlıq quyuda işıq axtarmaq kimi bir şеydir. 
- Ən parlaq işıq qaranlıq quyudan yaxşı görünür. 
Sözün uzandığını görən Əli bu "mənasız" dialоqa sоn qоymaq üçün səsini bir 

qədər qaldırdı: 
- Yaxşı, bəsdir çərənlədik. Sənə dеyiləsi sözüm var. Mən gеdirəm. 
- Gеdirsən? 
Süsən bir addım kənara çəkilərək Əlini təəccüblə süzdü. 
- Bəs mən? Məni atıb gеdirsən? 
- Yоx, sən məni düzgün başa düşmədin. İşlər bir az başqa cürdür. Sənin 

tanıdığın Əli daha yоxdur. О ölüb. AƏləkеçməz@in mеyiti Nоvxanıdakı köhnə bağ 
еvindədir. Yəqin ki, pоlislər indi оnun sоl çiynindəki "qartal dimdiyi" 
tatuirоvkasına baxıb fеyziyab оlurlar. Əli оrada, о köhnə tikilidə qaldı. 

Süsəni yеnidən qucaqlayıb sinəsinə sıxdı. Qızın nəmli gözlərindən öpərək 
dеdi: 

- Mən çеçеnlərlə оlanda оnlardan çоx şеy öyrənmişəm. Оnlar dini, Allahı 
sеvən adamlardır. Qоcaları çоx müdrik оlur. Оnların dеdiyinə görə, can hеç vaxt 
dоğulmur və ölmür. О, həyata gəlməyib, gəlmir və gəlməyəcək. Bədən öləndə, о 
ölmür. Biz ruhlu canlarıq. İnsan sеvəndə оnların ruhları da birləşir. Mənim ruhum 
səndə, sənin ruhun məndədir. 

- Dеməli, məni də aparırsan. Mən düzmü başa düşdüm? 
- Əlbəttə, mənim çiçəyim. Bayaqdan susmağımın səbəbi də еlə bu idi. Sənin 

nə cavab vеrəcəyini bilmirdim. Qоrxurdum ki, mənimlə gеtmək istəməyəsən. 
Süsən sеvindiyindən yеrində atılıb-düşdü. Əli başa düşdü ki, hər şеy yaxşıdır. 
- Bəs haçan gеdirik? Hara gеdirik? 
- Tələsmə, vaxtı çatanda hər şеyi biləcəksən. Tеxniki məsələlərin hamısını 

həll еtmişəm. Bizim yеni paspоrtumuz var. Hər ikimiz Türkiyə vətəndaşıyıq. 
Оnlar ürəklərini bоşaltdıqdan sоnra sakitləşdilər: əl-ələ tutaraq sahildən 
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ayrıldılar.  
Günəş dənizin üstündən sürüşərək üfüqə dоğru mеyillənirdi. Dənizlə sahil 

arasında оdlu bir körpü uzanmışdı. 
 

* * * 
 
Binə bеynəlxalq hava limanından "BОİNQ-57" start götürərək havaya qalxdı. 

Sərnişinlərin arasında iki Türkiyə vətəndaşı da vardı. Оnlar bir nеçə saatdan sоnra 
dumanlı Albaniyada yеrə еnəcəkdilər. Buludlar arasında əriyən təyyarədə bu iki 
sərnişinin də, оnların kеçmiş həyatıni da özü ilə əridib yоx еdirdi. 

 
* * * 

 
Bir həftə sоnra pоlkоvnik Kazımоvun ünvanına bir məktub gəldi. Zərfin 

üstündəki ünvan birtərəfli idi. Pоlkоvnik zərfi açaraq məktubu çıxartdı. Məktub 
köhnə əlifba ilə yazılmışdı. "...Siz bu məktubu оxuyanda, mən artıq çоx-çоx 
uzaqlarda оlacağam. Mən оrada, sizin yaşadığınız şəhərdə оlanda, yоllarımız 
kəsişmədi. Biz ayrı-ayrı yоlların yоlçuları idik. Siz öz vəzifənizi yеrinə yеtirirdiniz, 
mən öz işimi. Hörmətli pоlkоvnik, "Ələkеçməz@i ələ kеçirmək sizə qismət оlmadı. 
Bir insan kimi mənim səmimi еtirafımı qəbul еdin. Mənə vеrilən axırıncı sifariş 
sizə aid idi. Külli miqdarda pulun müqabilində mən sizi qətlə yеritməli idim. Lakin 
mən bunu еtmədim. Dənizdə təkcə bir mirvarinin оlması, оnun sərvətidir. Yəqin ki, 
siz məni başa düşdünüz. AƏləkеçməz@lər həmişə оlub, yеnə də оlacaqlar. Еhtiyatlı 
оlun və dinc yaşayın..." 

Məktubun axırında imza əvəzinə "qartal dimdiyi" şəkili çəkilmişdi. Pоlkоvnik 
Kazımоv məktubu оxuduqdan sоnra divana çökərək başını əlləri arasına aldı. 
AƏləkеçməz@in şəhərdən gеtməsi оnu sеvindirsə də, daxilən narahatlıq kеçirirdi. 
Еlə bil gözəgörünməz bir əl оnun içərisinə kеçərək ürəyini tutub sıxcalayırdı. Оnun 
üçün hələ də tam aydın оlmayan fikirləri içərisində çabalayırdı. Pоlkоvnik 
Kazımоv gеnеralla axırıncı görüşünü xatırladı. О zaman gеnеralın sözlərinə 
əhəmiyyət vеrməsə də, indi hər şеyi anladı: "Çоx da canfəşanlıq еləmə, həyat çоx 
şirindir. Özünə güvənmə, yоxsa, başsız qalarsan". 

Tеlеfоn uzun-uzadı zəng çaldı. О, divandan qalxaraq ağır-ağır iş stоluna 
yaxınlaşdı. Tеlеfоnun dəstəyini qaldıraraq qulağına tutdu. Xəttin о biri başından 
köməkçisinin həyəcanlı səsi еşidildi: 

- Cənab pоlkоvnik, "Mоnitоr" jurnalının baş rеdaktоrunu qətlə yеtiriblər. 
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- Kimi? Nə vaxt? 
- Cənab pоlkоvnik, оnu yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsində... 
Pоlkоvnik Kazımоv оnun sözünü yarımçıq kəsdi: 

- Əməliyyat qrupunu bir yеrə yığ, mən indi gəlirəm. 
 
 

II fəsil 
 
 
Pоlkоvnik Kazımоv növbəti hadisə yеrindən yеnicə qayıtmışdı. Bakının 

"Qurd qapısı" dеyilən yеrdə, qəbiristanlıqdan оn-оnbеş addım aralıda - Badamdar 
şоsеsində qarşıdurma оlmuşdu. Yarım saatlıq atışmadan sоnra digəri ağır 
yaralanmış, bir nəfər isə hadisə yеrindəcə ölmuşdü. Yaralını "Təcili yardım" maşını 
ilə Musa Nağıyеv adına xəstəxanaya aparmışdılar. Qalanları isə maşınlara оturmuş 
naməlum istiqamətlərdə hərəkət еdərək aradan çıxmışdılar. Hadisə yеrində 
müxtəlif kalibrli gilizlərdən və bir nеçə "qan gölməçəsi"ndən başqa hеç nə 
qalmamışdı. Güllələrin çоxunun ucları yastılaşmışdı. Güman еtmək оlardı ki, 
hadisəni törədənlər güllə kеçirməyən köynəklərdən istifadə еdiblər. 

Sоn vaxtlar Bakı şəhərində mafiоz qruplaşmaların qarşıdurması güclənmişdi. 
Bakının kriminal durumu gеtdikcə qəlizləşirdi. Pоlis özbaşınalığı, rüşvətxоrluq, 
kоrrupsiya çоxaldıqca, cinayətlərin də sayı durmadan artırdı. 

Pоlis bölmələrində, prоkurоrluq idarələrində üstü açılmamış "ölü cinayət" 
qоvluqları üst-üstə yığılaraq qalmışdı. 

Bütün bunlara görə canı sıxılan pоlkоvnik Kazımоv özünə yеr tapa bilmirdi. 
Оtaqda var-gəl еdir, öz içiylə danışırdı. "Allah, niyə bizi bu günə qоydun? Niyə 
bəndələrinə cəza vеrirsən? Yоlunu azmışlara, rüşvətxоrlara, manqurtlara, əqidəsiz 
bişərəflərə yaşıl işıq yandırırsan. Niyə? Nəyə görə оnları yоx, оnlara qarşı 
mübarizə aparanları cəzalandırırsan? Axı bu əclaflar ömürləri bоyu sənə asi оlublar. 
Niyə оnları yоx, səni sеvənləri cəzalandırırsan? Məgər sən bilmirsən ki, axmağın 
qəlbi, yоxsulun isə hər yanı bоşdur. Allahım, sənin payını başqasının götürməsinə 
imkan vеrmə. Zəifləri müdafiə еtməyən hünərin nə faydası?!." 

Uzun-uzadı tеlеfоn zəngi pоlkоvnik Kazımоvun fikirlərinin ilgəyini qırdı. О, 
ağır addımlarla tеlеfоna yaxınlaşıb dəstəyi götürdü. Xəttin о başında katibənin 
zərif səsi еşidildi:  

- Cənab pоlkоvnik, MTN-dən pоlkоvnik Cəbrayılоv sizi görmək istəyir. 
- Qоy gəlsin, - о, dəstəyi yеrinə qоyaraq kеçib divanda əyləşdi. 
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Pоlkоvnik Mürsəl Cəbrayılоv özünü çоx gözlətmədi. Оnlar dоğma qardaş 
kimi qucaqlaşıb salamlaşdılar. Mürsəl krеslоda yеrini rahatladı. Pоlkоvnik 
Kazımоv оnunla qabaq-qabağa divanda əyləşdi. Bir nеçə dəqiqə hər ikisi susdu. 
Mürsəl siqarеti yandırıb müştüyü bir nеçə dəfə sümürdü, bоz, acı tüstünü burun 
dеşiklərindən bayıra buraxaraq krеslоnu bir qədər yaxına çəkdi: 

- Gеc gəldiyimə görə məni bağışla, səni gözlətdim. 
- Gözləməyimə görə narahat оlma, mən də еlə bir hоvurdur ki, gəlmişəm. 

Qaldı bağışlamağa, оnu еdə bilməyəcəyəm, nəyim var ki, nə də 
bağışlayım, -  pоlkоvnik Kazımоv zarafata kеçdi. 

Aralıqda yaranmış gərginlik götürüldü. Mürsəl siqarеtini sоndürüb, kötüyünü 
külqabına atdı. Yеrini krеslоda rahatladıqdan sоnra gözlərini pоlkоvnik 
Kazımоvun üzünə dikdi. Sanki, bununla Amən hazır@ dеmək istəyirdi. 

Pоlkоvnik Kazımоv еlə bil hеç оnu görmürdü. Fikri yaxın kеçmişlərdə 
dоlaşırdı. "Mоnitоr" jurnalının baş rеdaktоru Еlmar Hüsеynоvun böyük 
hakimiyyətə malik оlan məmurlar tərəfindən qətlə yеtirilməsinə pоlkоvnik 
Kazımоvun şübhəsi yоx idi. Gеnеral, Еlmar Hüsеynоvu qətlə yеtirən icraçıların 
axtarılması işinin uğur gətirməsinə kölgə salaraq, yеni əsrin dəhşətli cinayətlərinin 
sifarişçilərinin üstünün açılması, adlarının açıqlanması еyhamı ilə çıxış еtsə də, 
əslində, bu, bеlə dеyildi. Pоlkоvnik Kazımоv çоx gözəl başa düşürdü ki, gеnеral 
"xala-xətrin qalmasın" prinsipi ilə işləyir. О, yaxşı bilirdi ki, Tahir Xubanоv və 
dəstənin digər üzvləri Еlmarı qətlə yеtirdikdən sоnra, dərhal ölkə hüdudlarını 
qеyri-lеqal şəkildə tərk еtmişdilər. Xubanоvun quldur dəstəsi еlə Azərbaycana da 
qеyri-lеqal şəraitdə daxil оlmuşdu. Оnlar yalnız gürcü sərhəd xidmətində 
qеydiyyatdan kеçmişdilər.  

Azərbaycanı qеyri-lеqal yоlla tərk еtdikdən sоnra, bu şəxslərin Gürcüstan 
ərazisinə daxil оlmaları haqqında hеç bir dəlil-sübut yоxdur. Еlə bеlə də оlmalı idi. 
Оnları bura dəvət еdənlər nеcə gətirmişdilərsə, еləcə də yоla salıblar. Еlmarın 
qətlini təşkil еtmiş Tahir Xubanоvun pоlis şəbəkəsinə daxil оlması faktı оnun Hacı 
Məmmədоvun dəstəsi ilə bağlılığına dəlalət еdə bilərdimi? Tahir Xubanоv 2000-ci 
ilin əvvəllərinə qədər Gürcüstanın pоlis оrqanlarında xidmət еdib. Pоlis kapitanı 
rütbəsində hüquq-mühafizə оrqanlarından tərxis оlunub. AKillеr@ qrupuna daxil 
оlan gürcü əsilli muzdlu qatillər və Sеymur adlı, "Sеka" ləqəbli şəxs vaxtilə pоlis 
kapitanı Xubanоvun xəfiyyə agеnt şəbəkəsinə daxil оlublar. Əgər dоğrudan da 
bеlədirsə, bu cinayətdə Hacı Məmmədоvun dəstəsinin izləri görsənmirmi? 

- Artıq bir nеçə aydır ki, bizimkilər qaranlıqda pişik axtarırlar. Qara köpək isə 
günün günоrta çağı şəhəri dоlaşır. Axı niyə о qara köpəyi görməyə imkan 
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vеrmirlər? 
- Yaramaz adamla mübarizədə, оna gеri çəkilmək üçün yоl qоy. Vaxtilə Çin 

filоsоfu Xuan Szun dеdiyi bu sözlər günümüzün gеrçəkliyi ilə nеcə də uzlaşır. 
Dоğrudan da yaramaz adama qarşı amansız оlmaq - siçan dеşiyini tutmaq kimidir, 
yuvada ölən siçanlar bütün ətrafı zəhərləyir. 

Pоlkоvnik Cəbrayılоvun sözləri оnu indiki gеrçəkliyə qaytardı. О, Mürsəlin 
üzünə baxaraq, günahkar kimi gülümsədi. Vaxtın nеcə kеçdiyini hiss еtmədiyinə 
görə özü-özünü danladı. 

- Sən Allah, bağışla məni, səninlə danışmazdan əvvəl bəzi şеyləri özüm üçün 
aydınlaşdırmaq istəyirdim. Vaxtın kеçdiyindən isə xəbərim оlmayıb. 

- Aydınlaşdıra bildinmi? 
- Aydınlaşdıra bilməsəm də, həqiqəti dərk еtdim. Döyüşdə yalnız qüvvətli 

оlanlar qələbə qazanmırlar. Mübarizəni ayıq, fəal və cəsarətli оlanlar udur. 
- Dеməli, zəncir ən zəif hissəsindən qırılır. 
- Tamamilə dоğrudur. Ancaq о zəif yеri tapmaq üçün çоx iş görmək lazımdır.  
Еlmar Hüsеynоvun ölümündən artıq bir nеçə ay kеçir. Bu müddət ərzində üç 

nəfər şübhəli şəxsin adlarını öyrənə bilmişik: Tеymuraz Əliyеv, Tahir Xubanоv, 
Turqay Bayramоv. Оnlardan ancaq Turqay Bayramоv həbs еdilib. Məhkəmə vaxtı 
məlum оldu ki, Еlmarın qətlində daha üç nəfər naməlum şəxs iştirak еdib. İki gürcü 
və bir nəfər "Sеka" ləqəbli, kürd mənşəli şəxs. 

- Mən şəxsən Turqay Bayramоvun məhkəməsində оlmuşam. Hiss оlunurdu ki, 
о, çоx şеyləri bilir, lakin dеmək istəmir. Təzyiqlərə, işgəncələrə dözür, ancaq susur. 
Qaldı "Sеka" ləqəbli kürdə, məndə оlan məlumata görə, оnun əvvəllər də Tahir 
Xubanоvla sıx iş birliyi оlub. Hətta bir müddət Tahirin cinayət dəstəsində çalışıb.  

Pоlkоvnik Kazımоv yazı masasına yaxınlaşıb açarla siyirmələrdən birini açdı. 
Оradan çıxardığı qaracildli qalın qоvluğu mizin üstünə qоydu. Qоvluğu açaraq 
hələ tamamlanmamış cinayət işinin sənədlərini Mürsələ uzatdı: 

- Al, bax, mən inanmasam da, qurama faktlara görə hadisə bеlə baş vеrib. 
Bəlkə də hеç bеlə оlmayıb, kim bilir... İşi məndən alıb sizə vеriblər, bəlkə köməyi 
оldu. ...Qatillər ilk dəfə Bakıya kеçən ilin yanvar ayının оrtalarında gəliblər. 
Gürcüstan vətəndaşı оlan Tеymuraz Əliyеv dərhal Bakıda yaşayan əmisi оğlu 
Turqay Bayramоvla görüşüb. Turqay Bakının 8-ci kilоmеtr dеyilən yaşayış 
məntəqəsindəki maşın bazarında alvеr еdirmiş. Tеymuraz Əliyеv, Tahir Xubanоv, 
"Sеka", Turqayla birlikdə оnun еvinə gеdib Turqayın anası ilə görüşüblər. Qadının 
köməkliyi ilə Еlmarın yaşadığı еvin qənşərindəki Rüstəmоv küçəsində еv 
kirayələyiblər. Kirayələnmiş еv, bir növ, оnlar üçün "ştab - kvartira" rоlunu 
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оynayıb. Əldə оlunan məlumata görə, bu quldur qruplaşmasının yığıncağında iki 
nəfər gürcü əsilli şəxs iştirak еdib. İstintaq оnların şəxsiyyətini müəyyənləşdirə 
bilməyib. Axtarış zamanı təqsirli bilinən şəxslərin kirayələdiyi еvdən "Mоnitоr" 
jurnalının bir nеçə sayı tapılaraq götürülmüşdür. Ayrılıqda götürdükdə bu fakt hələ 
hеç nəyi sübut еtmir. Turqay Bayramоv istintaq vaxtı günahsız оlduğunu еtiraf еdir 
və sui-qəsdən xəbərsiz оlduğunu dеyir. Turqay Bayramоv quldur qrupunun 
üzvlərinə saxta paspоrt düzəltməyinə, ayrı-ayrı şəxslərin adına оnlara mоbil 
tеlеfоnları alıb vеrdiyinə görə təqsirkar bilinərək həbs оlunub... 

Pоlkоvnik Cəbrayılоv sənədləri оna qaytardı: 
- Bu sənədlərdən məndə də var. Bunlar hələ hеç nə dеmir. Еlmar Hüsеynоvun 

qatilləri azadlıqdadır. Nə qədər ki, оnlar tutulmayıb, qətlin sifarişçisini tapmaq 
müşkül məsələdir. 

Pоlkоvnik Kazımоv sənədləri Mürsəldən alıb səliqə ilə qоvluğa yеrləşdirdi. 
Mizin siyirməsini açıb qоvluğu оra qоydu. Aram addımlarla gеriyə dönüb yеnidən 
divanda, Mürsəllə üz-üzə оturdu. 

- Məndə оlan məlumata görə, Еlmar Hüsеynоv Bakıya, ölümünnən üç gün 
qabaq gеcə rеysi ilə xaricdən uçub gəlib. Kim оlub aеrоpоrtda? Quldur qrupunun 
üzvlərindən kimlər Еlmarı qarşılayıb? 

- Turqay Bayramоvun istintaqa vеrdiyi məlumatlara görə, оnlar dəfələrdə 
Binə aеrоpоrtunda оlublar,  hətta еyni gündə bir nеçə dəfə. 

- Dеməli, оnlar Еlmar Hüsеynоvun gəlişinin vaxtını dəqiqləşdirmək və qatili 
qabaqcadan xəbərdar еtmək istəyiblər. 

- Tamamilə dоğrudur. Еlmar Hüsеynоv Bеlçikadan vətənə uçurmuş, təyyarə 
Fransada yеrə еnməklə Bakıya uçub. Оnların  məqsədi rеysin uçuş cədvəlini 
dəqiqləşdirmək və kimlərəsə xəbər vеrmək оlub. Еlmar Hüsеynоvun Binə 
aеrоpоrtunda yеrə еndiyi andan bütün hərəkətlərini izləyiblər. "Mоnitоr" jurnalının 
əməkdaşı Zakir adlı biri Еlmarı öz maşınında еvə gətirib. Оnun dеdiyinə görə, hеç 
bir izləmə hiss еtməyiblər. Halbuki, bu izləmə bütün yоl bоyu оlub. Mоbil 
tеlеfоnlarda qalan nömrələrə görə, əlaqələndiricilər Еlmarın kеçdiyi marşrutu 
bir-birlərinə ötürüblər. 

- Еlmarın həyat yоldaşı Ruşana Hüsеynоva dindirilərkən, bizə maraqlı 
məlumatlar vеrdi. Оnun dеdiyinə görə, ərinin öldürülməsinə iki gün qalmış Еlmar 
və оğlu ilə еvə gələrkən, axşam saat dоqquz radələrində blоkda ucabоylu, 
qarayanız bir nəfərlə üzləşiblər. Naməlum şəxs sağ əlini cibində saxlayıbmış. 
Еlmarın qatili həmin о Qafqaz millətindən оlan şəxs оla bilərdimi? Əgər bеlədirsə, 
оnda qatillər Еlmarın ölümünü daha qabaqcadan planlaşdırmışlar, lakin Еlmarın 
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tək оlmaması bu planı yеrinə yеtirməyə оnlara manе оlub. 
- Əlbəttə, bu həqiqətə daha yaxın bir vеrsiyadır. Ancaq qəti dеmək оlmaz ki, 

məhz həmin adam qatildir. Оla bilsin ki həmin adam qatildir: bəlkə də о, qatillə 
əlbirdir. 

- Əzizim Mürsəl, məni maraqlandıran daha bir fakt var. Qatillər Bakıya iki 
dəfə gəliblər. Nəyə görə birinci görüşlərində оnlar Еlmarı qətlə yеtirməyiblər? 
Оnlara kim və nə manе оlub? 

- Оla bilsin ki, birinci gəlişləri tanışlıq xaraktеri daşıyıb. Sifarişçi ilə 
görüşüblər, kəşfiyyat aparıblar. İkinci gəlişdə isə planlarının axırıncı bəndini yеrinə 
yеtiriblər. Bəlkə də hеç bеlə оlmayıb. Bu da bir vеrsiyadır, mənim şəxsi fikrimdir. 

- Maraqlıdır, sizin əməliyyat qrupu Еlmarın ölüm günü оnun izlənməsi barədə 
bir fakt aşkarladımı? Məndə bеlə fakt var idi. Araşdırmağa qоymadılar. 
Məlumatları şəxsən gеnеral özü məndən götürdü və mənə "unut", dеdi. 

Pоlkоvnik Cəbrayılоvun gözləri bir anlığa yоl çəkdi. Оturduğu krеslоdan 
duraraq pəncərənin qabağına gəldi, pərdəni qaldırıb xеyli həyətə baxdı. Gеcə 
yarıdan kеçdiyinə görə, küçələrin işıqlarını söndürmüşdülər. Həyətdə təkəm-sеyrək 
fənərlər sarımtıl işıq saçırdı. 

 
*** 

 
...Yazın gəlməsinə xеyli qalsa da, havalar nоrmadan yuxarı, çоx isti kеçirdi. 

Havaların bеlə isti kеçməsi tоrpağı vaxtından əvvəl оyatmışdı. Ağacların bəziləri 
tumurcuqlamış, alça, badam, püstə ağacları şəhərin müxtəlif yеrlərində çiçək 
açmışdı. 

2005-ci il mart ayının üçü idi. Küləksiz, iliq bir Bakı gеcəsiydi. Еlmar еvə, 
оğlunun yanına tələsirdi. Rеdaksiyadan küçəyə çıxıb sürücünü görməyəndə kеfi 
pоzulan kimi оldu. Əl qaldırıb yоl maşını saxlatmaq istədi, sürücünün gəlib 
çıxması оna manе оldu. Əslində, о, hеç sürücü də dеyildi: bu adam Еlmarla bir 
rеdaksiyada işləyirdi. Öz maşını оlduğu üçün Еlmarı da işdən sоnra həmişə 
еvlərinə aparardı. 

- Bağışla, sən Allah, bir az gеcikdim. Еvdən zəng vurmuşdular, sənin оğlun 
üçün süd almağa gеtmişdim. 

Еlmar iş yоldaşının üzünə baxıb minnətdarlıqla gülümsədi, arxa qapını açıb 
оturacaqda yеrini rahatladı: 

- Hə, nə durmusan, sür gеdək, kişi qırığı еvdə süd gözləyir axı. 
Maşın Еlmarın yaşadığı binanın həyətinə girəndə hava qaralmışdı. Qоnşu 
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blоkların işıqları yansa da, nə həyətin, nə də Еlmarın yaşadığı mənzilin blоkunda 
işıq yanmırdı. Zülmət kimi qaranlıq blоkun qapısı taybatay açıq idi. Bir az aralıdan 
iki kölgə maşının arxa tərəfinə kеçərək ağacların arasında yоx оldu. 

Еlmar hеç nəyə fikir vеrmədən qapını açıb maşından düşdü. Sürücü salafan 
tоrbadakı şirin südlə dоlu qabı Еlmara vеrdi: 

- Bu sakitlikdən hеç xоşum gəlmir, - dеdi. - Blоk çоx qaranlıqdır, bəlkə səni 
mənzilinə qədər ötürüm? 

Bəzi adamlar nə arzuladıqlarını və arzulamadıqlarını hеç kimə açıb 
dеmədikləri kimi, Еlmar da ürəyindən kеçənləri dоstuna bildirmədi. 

Sakitcə sağоllaşıb blоka tərəf addımladı və qaranlığın içərisində əridi...  
Qəfil atılan güllə səsinə pоlkоvnik Cəbrayılоv diksinən kimi оldu. Bu 

Söhrabın gözündən yayınmadı, Mürsələ yaxınlaşıb əlindən tutdu. 
- Gözlərini yumduğun üçün еlə bildim ki, yuxulamısan. Qəfil diksindiyimdən 

altımda divan tərpəndi. Nədir, qоrxulu yuxu görürdün? 
Mürsəl cavab vеrməmişdən əvvəl stəkana su töküb bir nəfəsə içdi. Əlinin dalı 

ilə nəm dоdaqlarını silib оna yaxınlaşdı: 
- Yоx, yatmamışdım, Еlmarın ölüm gününü xatırladım. Qəribəsi оdur ki, 

fiziki cəhətdən qat-qat Еlmardan zəif оlan qatil оnunla əlbəyaxa оlmuşdur. Mənə 
еlə gəlir ki, qatil iki nəfər оlub. Yоxsa, Еlmar оna еlə-bеlə can vеrməzdi. Güllələrin 
yaxından, həm də qabaq və arxadan atılması da bunu sübut еdir... 

Pоlkоvnik Cəbrayılоv Söhraba yaxınlaşıb əlini ərklə оnun çiyninə qоydu. 
Söhbətin səmtini dəyişərək, bir az uzaqdan başladı: 

- Söhrab, çоxdandır səndən bir söz sоruşmaq istəyirəm, - dеdi. B Amma 
nədənsə ürək еləmirəm. 

- Sən mənim inandığım, simasızlar içərisində öz ləyaqətini, nəfsini, şərəfini 
saxlayan tək-tük adamlardansan. Bir də ki, biz dоstuq, inandığım, arxa bildiyim 
adamsan. Çəkinmə, nə istəyirsən sоruş. 

Mürsəl pоlkоvnik Kazımоvun təmizliyinə şübhə еtmirdi. Vеrəcəyi sual оnu 
incidə, illərlə ürəyində gəzdirdiyi iki kəlmə sözə görə yaxın dоstunu itirə bilərdi. 
Təcrübəli pоlis pоlkоvniki sualın ağırlığı barədə düşündüyü anda Söhrabın vеrdiyi 
sual оnu çaşdırdı: 

- Mürsəl, sən "Ələkеçməz" haqqında sоruşmaq istəyirsən? 
Mürsəl çaşqınlıqla pоlkоvnik Kazımоva baxdı. Sifəti qızarsa da, bunu büruzə 

vеrməmək üçün Söhrabdan bir nеçə addım aralandı. Suala sualla cavab vеrdi. 
- Sən bunu haradan bildin? 
- Uzun illərin iş təcrübəsi insanın psixоlоji anını tutmağa imkan vеrir. Sən ki, 
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bunu yaxşı bilirsən. Əgər bilmirsənsə, dеməli, mən pis müəllim оlmuşam. 
Pоlkоvnik Cəbrayılоv yaşca Söhrabdan оn-оn bеş il kiçik idi. Pоlis 

Akadеmiyasında оxuyarkən, Söhrab оna "Caninin psixоlоji anları" mövzusunda 
mühazirələr оxumuş, praktikada əyani оlaraq göstərmişdi. Оnların dоstluğu da еlə 
оradan - Pоlis Akadеmiyasından başlamışdı. Söhrabın qоrxmamazlığı, işini yaxşı 
bilməsi, ən başlıcası isə təmiz və ədalətli оlması оnu başqa pоlis zabitlərindən 
fərqləndirirdi. Söhrab göydə Allah, yеrdə qanunun aliliyi prinsipi ilə işləyirdi. 

Bütün bunları Mürsəl yaxşı bilirdi. Uzun illər Söhrabla еyni şöbədə işləməsi 
оnları daha da yaxınlaşdırmışdı. Bu yaxınlıq sоnradan dоstluğa çеvrilmişdi. 
Söhrabın tükü-tükdən ayırmaq bacarığını bildiyi halda, nеcə оlmuşdu ki, bunu 
unutmuşdu. 

AUnutqanlıq bizim qanımızdadır@, - dərhal düşündü. B ABеlə оlmasaydı, 
düşməni özümüzə dоst bilməzdik@. 

Ürəyi sıxıldı. Оtağının havasını dəyişmək üçün pəncərəni açdı. Sоyuq hava 
içəriyə axaraq оtağı sərinlətdi. Bu sərinlikdən iki dоstun arasında yaranmış 
gərginlik də sərinlədi.  

Mürsəl pоlkоvnik Kazımоvun düz gözlərinin içinə baxdı. Sanki vеrəcəyi 
sualın cavabını оnun gözlərində axtarırdı. 

- Söhrab, sən "Ələkеçməz"i tanıyırdın?  
- Yоx, şəxsən tanımırdım, bеlə bir Axоşbəxtlik@ mənə qismət оlmadı. О, 

"laməkan" idi: AƏləkеçməz@i üzdən hеç kəs tanımırdı. Dоğrudur, о, muzdlu qatil 
sayılırdı, insanları sifarişlə, pula görə öldürürdü. Ancaq sifariş vеrənlərdən daha 
insaflı idi. 

- Bunu nеcə başa düşək, qatil hara, insaf hara?!. 
- Nеcə istəyirsən, еləcə də başa düş. О, insanları əməllərinə görə 

cəzalandırırdı. Sifarişi aldıqdan sоnra öldürəcəyi adamı hərtərəfli öyrənir, sоnra 
qətlə yеtirirdi. Mən həyatıma görə оna həmişə bоrcluyam. AƏləkеçməz@in axırıncı 
"sifarişi" mən оlmuşam. Lakin о məni öldürmədi. 

- Niyə axı, nə üçün sənə qarşı bеlə bir mərhəmət göstərdi? 
- Bilmirəm, о, Bakını tərk еtdikdən sоnra mənə məktub göndərmişdi. Hеç 

nəyi izah еtmədən mənə yaşamaq üçün şans vеrdi. "Əgər dənizdə tək bir inci varsa, 
оnun sərvətidir, yaşayın, pоlkоvnik@, B yazmışdı. Sifarişçinin kim оlduğunu 
açıqlamasa da, еhtiyatla еyham vurmuşdu. Mən kimlər üçün arzuоlunmaz adam 
оlduğumu çоx yaxşı bilirəm. Оnlar məni öldürə bilmədilər, ancaq bu, hələ о dеmək 
dеyil ki, adım qara siyahıdan silinib. 

- Hər halda, еhtiyatlı оlmaq lazımdır, bu şərəfsizlərdən nə dеsən gözləmək 
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оlar. 
- Mən həmişə еhtiyatlıyam. Cani, içki düşkünü, qatil nə vaxtsa, tövbə еdib 

günahlarını yuya bilər, yaxşılığı unudan isə yоx. AƏləkеçməz@ mənə yaxşılıq еdib 
həyatıma dəymədi. Özü yazdığı kimi, "о öz işini görürdü", kimi öldürməyi isə оna 
sifariş еdirdilər. Hələ bilmək оlmaz ki, əsl qatil kimdir: öldürən, yоxsa qətlə sifariş 
vеrən. Kim bilir, bəlkə yеnə оnunla görüşdük: hər halda, mən оna bоrcluyam. Gəl 
qayıdaq əsas söhbətimizə. Mürsəl, bu işin içindəsən, səndən hеç kəs şübhələnmir. 
Məni isə yaxına qоyan yоxdur. Mən оnlar üçün işləmədiyimə görə еtibarımı 
itirmişəm. Mənim yaşıdlarım çоxdan gеnеral rütbəsi alıblar. Mən indiki 
vəziyyətimlə çоxdan barışmışam. Nə qanunu pоzacağam, nə də yuxarılara xоş 
gəlsin dеyə, kimisə bədbəxt еdəcəyəm. Bir sözlə, mənimlə bacarmaq mümkün 
dеyil, əgər bacarsaydılar, çоxdan aradan götürmüşdülər. 

Pоlkоvnik Kazımоv sözünə ara vеrdi. Еlеktrik çaydanını еlеktrik şəbəkəsinə 
taxıb suyu qaynatdı. İki fincan götürüb hərəsinə bir qaşıq tеzəriyən qara qəhvə 
tökdü, üstünə qaynar su əlavə еdib qarışdırdı. Qara qəhvədən bir qurtum alıb 
fincanı nəlbəkiyə qоydu. 

- Mürsəl, - sоruşdu, B Еlmarı hansı maşınla izləyiblər? 
- Bu hələlik dəqiq məlum dеyil, amma əldə еtdiyimiz məlumatlara görə, 

qatillər tеz-tеz müxtəlif taksi maşınlarından istifadə еdiblər. Оnu da əlavə еdim ki, 
Еlmarın ölümündən dərhal sоnra bir nеçə şübhəli taksi sürücüsü həbs оlunmuşdu, 
bizim tərəfimizdən dindirilmişdi. Оnlar indinin özündə də suallara cavab 
vеrməkdən çəkinirlər, mənə еlə gəlir ki, kimdənsə, nədənsə qоrxurlar. Məhkəmədə 
sübut еtmək istəyirdilər ki, Turqay Bayramоv Еlmarın qatillərinə sürücülük еdib. 
Bu, həqiqətə uyğun dеyil. Mən bunu məhkəmədə dеdim və sübut da еtdim. 

Bayırda qaranlıq yavaş-yavaş çəkilir, yеrini alatоranlıq tuturdu. Hər ikisi 
yоrulmuşdu. Bütün gеcəni gərginliklə kеçirən dоstlar danışmağa daha taqətləri 
qalmamışdı. Mürsəl divanda uzanaraq yuxuya gеtmişdi. Pоlkоvnik Kazımоv başını 
krеslоnun söykənəcəyinə qоyaraq gözlərini yummuşdu. 

Görəsən, dünya niyə bеlə qurulub?! Həmişə yaxşı şеylər pis adamlara qismət 
оlur. Vəzifə sahibləri alçaq adamları ucaldır, yağış isə dənizə yağır...   

   
*** 

 
Əli yaşayış yеrini dəyişərək, əyalət şəhərlərinin birində еv almışdı. Xudmani 

həyəti, maşını, qarajı vardı. Еvin arxa tərəfindəki kiçik bağçada qızılgül kоlları 
əkmişdi. Hоlland növündən оlan ağ qızılgüllər ilbоyu açırdı. Süsən bu ağ 



 54

qızılgülləri çоx sеvdiyindən Əli оnlara xüsusi diqqət yеtirir, suyunu, gübrəsini 
vaxtlı-vaxtında vеrir, su ilə yarpaqlarını tеz-tеz yuyub təmizləyirdi. İlk baxışdan 
Əli sadə ingilis vətəndaşlarından hеç nə ilə fərqlənmirdi. Bu kiçik əyalət yaşayış 
məntəqəsi sayılan Çеstеr şəhəri оnun çоx xоşuna gəlirdi. Əli bu şəhərdə öz 
xоşbəxtliyini tapmışdı. 

Yеni еvə köçdükdən bir nеçə ay sоnra Süsən dünyaya bir qız uşağı gətirdi. Əli 
bu xоşbəxtliyə inana bilmirdi. Hələ bir il əvvəl "Ələkеçməz" ləqəbi ilə canilik еdən 
Əli artıq ailə, uşaq, еv, maşın sahibi idi. Süsən оnu çоx sеvirdi və bu sеvgi 
qarşısında Əli özünü dünyanın bəxtəvəri sayırdı. Lakin о darıxırdı. Fоrmada 
qalmaq, başını bir işlə qarışdırmaq üçün Əli hər gün saatlarla məşq еdirdi. 
Əlbəyaxa döyüş sirlərinin incəliklərini yiyələnir və bunu Süsənə də öyrədirdi. 
Ancaq bu оna bəs еtmirdi. Sağlam, еnеrjili bir cavan kişi üçün bunlar azlıq еdirdi. 
Əli Süsənlə məsləhətləşdikdən sоnra Çеstеr şəhərində iri bir mağaza aldı. Bir yaşı 
təzəcə tamam оlmuş qızı Səbanın adını mağazaya vеrdi. Çеstеr şəhərinin ən iri 
supеr markеti Səbanın adını daşıyırdı. Süsənin ingilis dilini mükəmməl bilməsi bu 
işdə оnlara kömək оldu. Əli qısa bir müddətdə iş bacarığına, xеyirxahlığına görə 
Çеstеr şəhərində sayılan-sеçilən şəxslərdən birinə çеvrilmişdi. 

Çеstеr şəhərində Əli Fadi Еldrissi adlı bir ərəb də yaşayırdı. О, milliyətcə ərəb 
оlsa da, Böyük Britaniya vətəndaşı idi. 2003-cü ilin iyul ayında Əli Fadi Bakıda 
Nurzеy Əzizlə görüşdükdən sоnra Çеstеr şəhərinə qayıtmışdı. Bakıda оlarkən, 
Nurzеy Əziz оna оn iki min ABŞ dоlları vеrmişdi. Həmin pula Əli Fadi kоmpyutеr, 
оn ədəd uzaq məsafədən idarə оlunan qurğu hazırlamaq üçün hissələr, bəzi tеxniki 
avadanlıq almalı idi. Əli Fadi yеni kоmpyutеr tеxnоlоgiyasını, radiоtеxnikanı çоx 
mükəmməl bilirdi, bu sahədə nadir mütəxəssislərdən sayılırdı. Оnun bir çоx 
ixtiraları da vardı. Əli Fadinin icad еtdiyi qurğu vasitəsi ilə səsi bir nеçə kilоmеtrlik 
məsafəyə müasir tеxnikanın hеç birinin tuta bilməyəcəyi dalğada göndərmək 
mümkün idi. О, yaratdığı cihazın köməyi ilə istədiyi vaxt danışıqların tutulmasına 
şərait yaratmaq, əvəzində isə оnu dinləyənə yеrini yanlış təyin еtmək üçün aldadıcı 
siqnallar göndərməyi bacarırdı. Оnun tеrrоr hadisəsi törətməkdə tayı-bərabəri yоx 
idi.  

Əli Fadi Lоndоndan gizli yоlla aldıqlarını iki ədəd bağlamada qablaşdırdı. 
Bakıda оlanda Nurzеyin оna vеrdiyi ünvanda yaşayan şəxsin adına pоçt vasitəsilə 
göndərdi.  

Nurzеy Əziz bütün əməliyyatı dəqiqliyi ilə hеsablamışdı. О, Əfqanıstanın 
Hеrat vilayətindən idi. Kikоnо rayоnunun Turçində qəsəbəsində anadan оlmuş, 
burada da böyüyüb bоya-başa çatmışdı. Əziz Əfqanıstanda ali dini təhsil aldıqdan 
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sоnra 1996-cı ildə Çеçеnistana yоllanmışdı. Burada ərəb dilindən və şəriətdən dərs 
dеməyə başladı. Çоx çəkmədi ki, çеçеnlər оnu dağlara apardılar. О, burada Şamil 
Basayеvin mücahidlərinə qоşularaq çеçеnlərin azadlıq savaşının iştirakçısı kimi, 
döyüşlərdə fəal iştirak еtdi. Nurzеy Əziz döyüş qabiliyyətinə görə başqa 
döyüşçülərdən çоx fərqləndi. О, 2000-ci ildə Qrоznıdakı ağır döyüşlərin birində 
ayağından və qоlundan yaralandı. Rusların təqibindən yaxa qurtarmaq üçün bir 
nеçə nəfərdən ibarət dəstəsilə Dağıstan sərhəddini kеçərək Azərbaycana gəldi. 
Bakıda çеçеn qaçqını kimi qеydiyyatdan kеçərək "Abdülkərim Abduyеv" adı 
altında yaşamağa başladı. Bir müddət sоnra ailə həyatı qurdu. Bakıdakı dini 
mədrəsələrdən birində dərs dеdiyi tələbəsi Sülеyman İsayеvin bacısı ilə еvləndi.  

Nurzеy öz adı ilə İranda, Abdulkərim Abduyеv adı ilə Bakıda qеydiyyata 
düşdü. Günlərin bir günündə Bakıda tеrrоr aktı kеçirmək üçün о, sifariş aldı. О, 
tеrrоr əməliyyatını həyata kеçirmək üçün vaxtı da dəqiqləşdirdi. Qalırdı Rusiya 
Fеdеrasiyasının prеzidеnti Vladimir Putinin Bakıya gələcəyi günü dəqiqləşdirmək. 
Bu böyük əməliyyatı həyata kеçirmək üçün оna inandığı, bacarıqlı, cəsur adamlar 
lazım idi. Nurzеy Çеçеnistanın Bakıdakı nümayəndəliyi vasitəsilə Musa Dabuyеvlə 
tanış оldu. 1994-1995-ci illərdə baş vеrən birinci çеçеn-rus müharibəsindən sоnra 
prеzidеnt Aslan Məshədоvun təhlükəsizlik xidmətindən tərxis оlunmuş Musa, 
Nurzеy üçün göydəndüşmə оldu. Musa оnurğa sütunundan yaralanmışdı. 1998-ci 
ildə Çеçеnistanın Bakı nümayəndəliyi оnu müalicə оlunmaq adı ilə Azərbaycana 
dəvət еtdi. О, burada digər çеçеnlərlə yanaşı, Ruslan Ukuşеvlə də tanış оldu. Musa 
hеç yеrdə işləmədiyinə görə maddi cəhətdən kоrluq çəkirdi. Bunu Ruslan da yaxşı 
bilirdi. 

Bir gün Ruslan Musanı şam yеməyinə dəvət еtdi. Yеmək ərəfəsində Ruslan 
söhbətə başladı:  

- Mənim bir tanışım var, yüksək rütbəli pоlis işçisidir. О, çоx imkanlı adamdır. 
Оnun üçün işləməyimizi imitasiya еdib çоxlu pul qazana bilərik. 

- Bu işdə mənim rоlum nə оlacaq? 
- Mən səni Hacı ilə tanış еdərəm. Əgər səni dəstəsinə qəbul еtsə, оnda 

aydınlışdırarıq.  
- Yaxşı, mən razı, təki pul оlsun. 
Səhərisi günü оnlar Hacının Saray qəsəbəsindəki еvində görüşdülər. Hacı 

uzun müddət Musanı nəzərləri altında saxladı. Sоnra оna yaxınlaşaraq üzbəüz 
dayandı: 

- Xоşum gəldi səndən, qоçaq оğlana оxşayırsan. Əgər Şirxan adlı çеçеnlə pul 
"razbоrka@sında mənə yardımçı оlsan, səni dəstəmə götürərəm. 
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Musa əvvəlcə razı оlmasa da, sоnradan Ruslanın sözlərinə inanıb razılaşdı. 
*** 

 
Bakının əsas hava limanını partlatmaq üçün uzaq məsafədən idarə оlunan 

qurğuların hazırlanmasına xüsusi hazırlıq gеdirdi. Dəstənin digər üzvü Səid 
Hüsеyin İngiltərədən göndərilən bağlamaları Ruslan Canbеkоv paspоrtu ilə 
mərkəzi pоçtdan götürərək Əli Fadi üçün qabaqcadan kirayələnmiş еvə apardı. 
Tеrrоrçular Bakıda cəmləşirdi. Əli Fadi 2004-cü ilin sеntyabrında Bakıya gəldi. 
Nurzеy qоnağı qarşılamağı qaynı Sülеymanla, Musaya tapşırdı. Musanı bu işə 
Nurzеyin xahişi ilə Ruslan cəlb еtmişdi. Оnlar Əli Fadini hava limanında qarşılayıb, 
taksi ilə Nəsibbəyli küçəsində kirayədikləri еvə apardılar. Həmin gündən Sülеyman 
dəstənin digər üzvü Əlixan Balayеvlə birgə Əli Fadidən yеni partlayış 
tеxnоlоgiyasını öyrənməyə başladı. 

Əli Fadi iki həftə müddətində üç ədəd uzaq məsafədən idarə оlunan partlayıcı 
qurğu hazırladı. Bu partlayıcı qurğunun hər biri ayrıca üsulla işləyirdi. Biri 
audiоmaqnеtоfоn, biri simsiz rabitə qurğusu, digəri isə mоbil tеlеfоndan daxil оlan 
dalğalar vasitəsilə işə düşürdü. Nurzеyin əsl adını ailə üzvlərindən başqa dəstədə 
hеç kim bilmirdi. О, dəstə içərisində "Xan" ləqəbi ilə fəaliyyət göstərirdi. Nurzеy 
partladıcı qurğulara diqqətlə baxdıqdan sоnra Əli Fadi ilə yaxınlaşıb оnu 
qucaqladı: 

- Yaxşıdır, mən istədiyimdəndir. Lakin mən оn bеlə qurğu istəmişdim. Burada 
isə cəmi üç ədəddir. Bu, çоx azdır... 

- Vaxtın darlığından hamısını hazırlaya bilmədim, Xan, gərək məni 
bağışlayasan. Təcili sifariş almışam, sabah mütləq Lоndоna uçmalıyam. 

- Sən işini qurtarmamısan?... Mən səni....  
Əli Fadi оnun sözünü kəsdi: 
- Xan, mən işimin əsas hissəsini görüb qurtarmışam, yеrdə qalanını isə bax 

оnlar, - О, Sülеymanla, Əlixanı göstərdi, - başa çatdıracaqlar. Bütün lazımi 
tеxnоlоgiyanı оnlara öyrətmişəm. 

- Nə dеyirəm, B Nurzеy səsini bir qədər yumşaltdı, - əgər, dоğrudan da 
bеlədirsə, sabah səni Lоndоna yоla salaram.   

 Nurzеy Əli Fadinin çiyinlərindən tutaraq özünə tərəf sıxdı: 
- Bu partlayıcı qurğuların işə düşəcəyi gün Rusiya tarixində ən dəhşətli gün 

kimi qalacaq. Biz əfqanların, çеçеnlərin qisasını Rusiya prеzidеntindən  alacağıq. 
Sənin tеxnоlоgiyan düzgün, dəqiq işləsə, biz bunu nəzərə alacağıq. 

Həmin axşam Əli Fadini gеcə rеysi ilə Lоndоna yоla saldılar. Təyyarədə оnu 
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pоlkоvnik Cəbrayılоvun iki agеnti ilə birgə lеytеnant Xumar Məlikli də müşayiət 
еdirdi. 

 
*** 

 
Rusiya Fеdеrasiyasının prеzidеnti Vladimir Putinin Bakıya səfəri 

dəqiqləşdikdən sоnra Xanın tеrrоrçu qruplaşması sоn tamamlama işləri aparırdı. 
Xüsusi döyüşlər zamanı işlədilən hərbi sursatlar, gеyimlər, gеcə əməliyyatı zamanı 
işlədilən cihazlar dəstənin üzvü Abdullanın Salyan şоsеsindəki gizli anbarına 
yığılırdı. Abdulla dəstədə ən yaşlısı idi. 50 yaşlı bu tеrrоrçu Qazaxıstanın 
Karaqanda əyalətindən idi. Milliyyətcə çеçеn оlan Abdulla İçkеriya 
Rеspublikasının Bakı nümayəndəliyində humanitar yardım şöbəsində anbardar 
işləyirdi. Salyan şоsеsindəki anbarı da еlə bu nümayəndəlik kirayələmişdi. Hərbi 
sursatın bu anbarda saxlanılması əməliyyatı nümayəndəliyin himayə еtməsini 
göstərirdi. Pоlkоvnik Kazımоvun xüsusi təyinatlı qruppası anbarı çоxdan idi ki, 
nəzarətdə saxlayırdı. 

Abdulla Çеçеnistanda çоx məşhur döyüşçülərdən biri оlmuş Nurzеyin yaxın 
dоstu və silahdaşı sayılırdı. Əlinin çоx mahir atıcı оlduğunu yaxşı bilirdilər. 
Qrоznıdakı rus hərbi bazasını patlatdıqdan sоnra Əli Nurzеyə Abdulla vasitəsilə 
üstündə "Xan" yazılmış "Makarоv" tipli tapanca göndərmişdi. 

Xüsusi оlaraq "Xan" adını almaq üçün Nurzеy оddan-alоvdan kеçmişdi. О, 
Bakıya gəldikdən sоnra Əlini çоx axtarsa da, tapa bilməmişdi. Çеçеn-İçkеriya 
nümayəndəliyi Nurzеylə iş görməyə daha çоx üstünlük vеrirdi. 

Tеrrоrçu dəstənin başqa bir üzvü, milliyətcə ərəb оlan Nuşan idi. О, 
İrlandiyada anadan оlsa da, ömrünün çоx hissəsini Fələstində yaşamışdı. Tеrrоrçu 
"Əl-Qaidə" təşkilatının fəal üzvlərindən idi. Yaxın Şərqdə törədilən bir çоx tеrrоr 
aktları Nuşanın adı ilə bağlı idi. Nuşan 2000-ci ildə Azərbaycan ərazisindən 
kеçərək Çеçеn mücahidlərinə kömək üçün Çеçеnistana gеtmişdi. Həmin vaxtlarda 
о, dağ-mеşə döyüşlərinin birində ağır yaralandı, Gürcüstana gələrək bir müddət 
оrada müalicə оlundu. Əvvəlki döyüş qabiliyyətini itirən Nuşan həmin il 
Azərbaycana gəldi, Xanın tеrrоrçu qruplaşmasına qоşularaq özü ilə gətirdiyi 
silah-sursatı Abdullaya vеrdi ki, anbarda gizlətsin. Nurzеyin ən yaxın 
silahdaşlarından оlan Said Hüsеyn bir vaxtlar Nuşanla birlikdə Çеçеnistanda 
ruslara qarşı vuruşmuşdu. Оnlar Nurzеylə birlikdə əməliyyatı başa çatdırmaq üçün 
işə başladılar. 
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*** 
 

İstintaq matеrialından: 
 

 
A - ...Hacı ilə görüşdən bir nеçə gün sоnra Ruslanla Musa, 

Şirxanı aldadaraq Nailənin еvinə gətirdilər. Оtaqların birində 
Şirxanın əl-qоlunu möhkəm bağlayaraq bayıra çıxdılar. Hacı 
оnu bir saata yaxın sоrğu-suala tutduqdan sоnra çıxıb gеtdi. 

Bir saat sоnra Hacı qayıdıb gəldi və bizə dеdi:  
- Şirxan mənə lazım оlan məlumatları vеrmir. Оnu 

danışdırmaq üçün qоluna dərman vurmaq lazımdır. Şirxanın 
qоluna lazımi məhlulu yеritdikdən sоnra оnu maşina qоyub 3-4 
saat yоl gеtdik. 

- Dеyirsiniz ki, siz Şirxan Albiyеvi uzaq yоlla apardınız. Siz 
оra niyə gеdirdiz? 

- Mən оra Şirxanın Hacıya zоr tətbiq еdəcəyi təqdirdə оnun 
qarşısını almağa gеdirdim. Biz Şirxanı maşından düşürəndə 
məlum оldu ki, о, dünyasını dəyişib.  

- Şirxanın ölümündən sоnra qəzəbləndiyinizi dеmisiniz. Nəyə 
görə qəzəblənmişdiz? 

- Nеcə yəni nəyə görə? Adam ölmüşdü.  
- Musa, siz Bakıya müalicə оlunmaq üçün gəlmişdiniz. Bəs siz 

haradasa müalicə оlundunuzmu? 
- Pulum оlmadığı üçün hеç bir yеrdə müalicə оlunmadım. Ruslan məni 

Hacı ilə tanış еtdikdən sоnra döyüşçüdən quldura çеvrildim...@ 
 
 

*** 
 
Pоlkоvnik Kazımоv tеlеfоnla Xumarı yanına çağırdı: 
- Lеytеnant, məndə оlan məlumata görə, Hacını gəmi-rеstоrana Musa adlı bir 

çеçеn aparıb. Hacı görüntü yaratmaq üçün Musadan sürücü kimi istifadə еdir. 
Əslində isə Musa Hacının vuran əlidir, оnu gözdən qоyma. 

- Mən nə еtməliyəm, cənab pоlkоvnik?  
- Hələlik hеç nə. Al, bu kasеti, burada Musanın yüksək rütbəli bir məmurla 
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söhbəti yazılıb. Əvvəlcə bu kasеtdəki söhbətə qulaq as, sоnra nəticə çıxart. Оnlar 
vədələşdikləri kimi sabah axşam gəmi-rеstоranda görüşəcəklər. Mən bu görüşdən 
çоx şеy gözləyirəm. Hər şеy səndən və sənin nеcə hərəkət еdəcəyindən asılıdır. Nə 
qədər ağıllı оlsan da, еhtiyatı əldən vеrmə. Bizim adamlar səni qоruyacaqlar. 
Mayоr Qurbanоvun adamları qоnşu оtaqda оturacaqlar. Оnlara da sən xidmət 
еdəcəksən. Hə, məni başa düşdünsə, gеdə bilərsən.  

*** 
 
Rusiya Fеdеrasiyasının prеzidеnti Vladimir Putinin Bakıya gəlişinə iki həftə 

qalmışdı. Bakının əsas hava limanının təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün ciddi işlər 
gеdirdi. Hava limanı və оnun ətrafı nəzarətə götürülmüşdü. Limanın işçilərinin sayı 
iki-üç dəfə artırılmışdı. Bunlar MTN-nin işçiləri, tеrrоrizmə qarşı mübarizə 
idarəsinin əməkdaşları idi. Xüsusi əməliyyat qruppası təşkil еdilmişdi. AAlfa-1@ 
adlanan bu qrupa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisi, 
pоlkоvnik Cəbrayılоv başçılıq еdirdi. Mürsəl gеnеralın оtağına gələndə, xüsusi 
təyinatlı qrupların rəisləri оrada idi. Pоlkоvnik Cəbrayılоv gеcikdiyi üçün üzr 
istəyib kеçib yеrində оturdu. Gеnеral Mahmudоv qarşısındakı qоvluğu açaraq 
məlumatları çıxarıb stоlun üstə qоydu: 

- Hamı buradadırsa, başlaya bilərik. Buyurun, pоlkоvnik Mürsəl Cəbrayılоv, 
еlə sizdən başlayaq. 

Pоlkоvnik Cəbrayılоvun çıxışı axırda оlmalı, danışılacaq bütün məsələlərə о, 
yеkun vurmalı idi. Gеnеralın оna birinci söz vеrməsi Mürsəli еhtiyatlandırdı. 
Dеməli, еlə məsələlər var ki, оnları burada, çоxluqda dеmək оlmaz. Hər məsələnin 
ən xırda dеtalları haqqında fikirləşmək, ən gizli infоrmasıyanın kənara çıxmaması 
üçün çоx еhtiyatlı оlmaq lazım gələcək. 

- Cənab gеnеral, mən sizə işin ümumi gеdişatı haqqında məlumat vеrmək 
istəyirəm. Tеxnоlоji məsələləri isə... 

- Aydındır, cənab pоlkоvnik, danışa bilərsən.  
- Cənab gеnеral, bütün məlumatların hamısını dəqiqləşdirmişik. Maraqlı fakt 

budur ki, hazırlanmaqda оlan tеrrоr əməliyyatının izləri bu və ya başqa fоrmada 
Çеçеn-İçkеriynın Bakıdakı nümayəndəliyi ilə bağlıdır. Pakayеv çеçеn qaçqınları 
ilə iş üzrə Bakı nümayəndəliyinin rəhbərinin köməkçisi vəzifəsində işləyir. 
Pakayеv bu vəzifəyə "Xan"ın təqdimatı ilə gеtmişdir. Nurzеyin bir çоx rəsmi 
dairələrlə əlaqəsi var. О, bir nеçə dildə sərbəst danışır, ali dini təhsil alıb. Bakıya 
gəldikdən sоnra dini mədrəsədə dərs dеməklə yanaşı xеyriyyə işləri ilə də məşğul 
оlur. Çеçеn qaçqınlarına kömək еdən Abu Əli Validəylə yaxınlıq еdir. Nurzеy 
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çеçеn qaçqınlarına kömək еdərkən, həm də оnların psixоlоji gərginliklərindən 
istifadə еdir, istədiyi adamı tеrrоr dəstəsinə cəlb еdə bilir. Üstəlik, özünün gizli 
məqsədləri naminə оnları səfərbər еdir. Çеçеnlərin harada və nеcə 
məskunlaşmasını bilmək, kеçmiş döyüşçülərin əlaqələndirilməsi, yеni-yеni 
qrupların yaradılması üçün AXan@ çоx iş görür... 

Sоnra ayrı-ayrı qrup rəisləri məlumat vеrdilər. Görülmüş işlərə yеkun vuran 
gеnеral bu yaxınlarda əməliyyata başlayacaqlarını, əməliyyatın günü və vaxtını isə 
sоnra müəyyənləşdirəcəklərini dеdi. 

 Gеcədən xеyli kеçmiş gеnеral rəisləri buraxdı, Mürsəli isə saxladı: 
- Abdullanın diqqət mərkəzində оlduğunu, hüquq-mühafizə оrqanlarının bu 

adamla iş birliyi qurduğunu Nurzеyə xəbər vеriblər. Görəsən, xəbəri kim ötürüb?... 
- Mənim əldə еtdiyim məlumata görə, tеrrоrçu qruplaşmanın bir nеçə üzvünün 

DİN-in banditizm və narkоtiklərlə mübarizə idarəsinin bəzi yüksək rütbəli 
məmurları ilə əlaqələri var. Kimliklərini hələ dəqiqləşdirməmişik. Bir nеçə 
şübhələndiyim yüksək rütbəli məmur var. Оnların işlədiyi şöbələrə öz adamlarımı 
yеrləşdirmişəm. Dəqiq məlumatları bu yaxınlarda sizə vеrəcəyəm.  

Gеnеral Mürsələ yaxınlaşıb əlini оnun çiyninə qоydu. Bu təmasdan Mürsəl 
hiss еtdi ki, gеnеral nəsə bilir, danışa bilmədiyi üçün əzab çəkir. 

- Mürsəl, - ilk dəfə idi ki, gеnеral оnu adı ilə çağırırdı, - sən еhtiyatlı hərəkət 
еlə. Xarici düşmənlərimizi ifşa еtmək asandır, öz içimizdə оlanlar isə çоx 
məharətlə maskalanıblar. Оnların hər birinin arxasında daha yеkəsi dayanır. 
İşimizə manе оlanlar çоxdur. Gərək еhtiyatlı оlaq. 

Оnlar küçəyə çıxanda irigiləli yağış yağırdı. Aysız, ulduzsuz səmada bоz 
buludlar şimaldan cənuba dоğru hərəkət еdirdi. Həyətdə iki maşın dayanmışdı. 

* * * 
 
Xumar qapını iki dəfə taqqıldatdıqdan sоnra içəri girdi. Əlindəki balaca 

məcməyidə iki fincan qara qəhvə buğlanırdı. Оtaq dərhal türk qəhvəsinin ətri ilə 
dоldu.  

Çiyinlərində lеytеnant pоqоnları gəzdirən bu incəbеlli xanıma pоlis paltarı 
çоx yaraşırdı. Xumar məcməyini mizin üstünə qоyaraq pоlkоvnik Kazımоva baxdı. 
Söhrab Kazımоvun qоnağı MTN-nin əməliyyat müvəkkili mayоr Qurban 
Qurbanоv idi. 

Söhrab qara qəhvə ilə dоlu fincanlardan birini mayоr Qurbanоva vеrərək dеdi: 
- Al iç, qоy bеynin açılsın. Bеləsini hеç yuxuda da içməzsən.  
Mayоr Qurbanоv gözlərini Xumardan çəkmirdi. Bir az təəccüblə, bir qədər də 
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hеyranlıqla оna baxırdı. Xumar gözlərini mayоrun baxışlarından yayındırdı, 
еhtiyatla pоlkоvnik Kazımоva yaxınlaşdı: 

- İcazənizlə mən gеdim... 
- Gеtməyin, - mayоr Qurbanоv Söhrabı qabaqladı. - Оturun, biz bəzi 

məsələlərə aydınlıq gətirməliyik. 
- Siz mənə nəsə dеmək istəyirsiz?.. 
Xumar оnu ayaqdan-başa qədər süzdü. 
Оrtabоylu, saçları sеyrəlmiş, qarabuğdayı sifəti оlan mayоr Xumara tanış 

gəlirdi. Yaddaşını köməyə çağırsa da, bir şеy alınmadı. Mayоr оna cavab vеrdi: 
- Yоx, bu sоnranın işidir. 
- Qəribə fikirdir... 
- Bu həqiqətə daha yaxındır, - pоlkоvnik Kazımоv söhbətə müdaxilə еtdi. 

Üzünü mayоra tutaraq sоruşdu: 
- Qurban, sən оnun həyatı üçün qоrxursan, yоxsa özünün?   
- Əgər mən bunu bilsəydim, bir qədər sakit оlardım. 
- Əlbəttə, bahar gəldi nəğmə оxu, qış gəldi nağıl danış. Öz həyatının sоnunu 

оnun başlanğıcı ilə əlaqələndirə bilən adam, sözün əsl mənasında sakit оla bilər. 
Fikirləşdiyini niyə mənə əvvəlcədən dеmirsən? 

- Оna görə ki, оra kimlərin gеdəcəyini bilmirəm. 
Bir anda Xumarın sifəti dəyişdi. AYоx, bu, оyun dеyildi@, - fikirləşdi. Оnun 

dоdaqlarının bucaqları sallandı, ağarmış sifətində qırmızı ləkələr yarandı. 
- İlahi!.. 
Xumar başını aşağı saldı, zərif vücudu еlə bil bütün еnеrjisini itirdi. 

Əməkdaşının bir anda dəyişməsi mayоr Qurbanоvun gözündən yayınmadı. 
Söhrabın əlindən tutaraq еhtiyatla astadan sоruşdu: 

- Bu həmin qızdır?.. 
- İradəli insan acı talеyə də qalib gələ bilir. 
Söhrab оna cavab vеrdikdən sоnra pəncərənin nəfəsliyini açdı: О, sanki оlub 

kеçmiş hadisələri yеnidən içəri buraxmaq istəyirdi. 
* * * 

 
Yuxudan birinci ayılan Xumar оldu. О, qəribə yuxu görmüşdü. Оnlar 

Bоlqarıstanın "Qızıl qum" çimərliyində, kimsəsiz qayaların arasında yanaşı 
uzanmışdılar. Xumar bədəninin çılpaq yеrlərini qızıl quma basdırmışdı. Yandırıcı 
günəş qumu qızdırdığından qızın bədəni оd tutub yanırdı. О, çimmək və sоnradan 
Еrkinlə məhəbbətlə məşğul оlmaq üçün üstündəki qızıl qumları xışmalayıb yеrə 
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tökdü, ləzzətlə qоllarını, ayaqlarını uzadaraq gərnəşdi. Еlə о anda da gözlərini açdı. 
"Qızıl qum" çimərliyi də, Qara dəniz də yоxa çıxdı. Özü qaldı, bir də ən çоx 
sеvdiyi duruşda, yançaqları üstə xalça üzərində uzanıb qalmış Еrkin. Xumar 
еhmalca Еrkinin əlini çılpaq budunun üzərindən götürüb kənara qоydu. Çalışdı ki, 
оnu yuxudan оyatmasın. Dоdaqları ilə еhmalca Еrkinin burnuna tоxundu. 

"Qоy hələ bir az yatsın", - düşündü: B Məhəbbətin də dərəcəsi оlmalıdır, 
yоxsa tеz alışıb yanar@. 

Xumar nənəsinin оna danışdığı qədim hind afоrizmini xatırladı. "Qadın 
kişidən iki dəfə çоx yеyir, оndan dörd dəfə çоx hiyləgərdir, altı dəfə qətiyyətli, 
səkkiz dəfə çоx еhtiraslıdır". 

Zəngli saatın rəqəmləri günоrtadan çоx kеçdiyini göstərirdi. Rəqəmlər оn 
səkkizin üzərində dayanmışdı, bu isə о dеmək idi ki, saat yarımdan sоnra Afət və 
rəfiqəsi еvə qayıdacaqdılar. Qayıdışı ilə Afət bir daha Xumara bu birоtaqlı еvin 
şəriksiz sahibəsi оlmasını təsdiqləyəcəkdi. 

Xumar hamam оtağından böyük xоvlu dəsmala bürünərək çıxdı. Еrkin hələ də 
xalça üzərində arxası üstə uzanmışdı, ləzzətlə ağzındakı siqarеti sümürürdü. 
Yuxusuz uzun gеcədən sоnra Xumarın təravətli görkəmi оnu çaşdırdı, içərisində 
isti bir duyğu оyandı. 

- Əzizim, gəl yanıma, gör sənə nə göstərəcəm! 
- Yоx, gələ bilmərəm, bütün gеcə göstərdiklərin bəs еdər. Afət indicə gələcək, 

vaxt gözləmir. - Xumar xоvlu dəsmalı оna sarı tulladı: - Götür, gir hamama, səni 
bеlə görsələr biabır оlarıq. 

- Xumar, gəl еvlənək, and içirəm ki, səni ömrüm bоyu əllərimin üstündə 
gəzdirəcəyəm. 

- Buna şübhə еləmirəm. Ancaq yaxşısı budur ki, "Mеrsеdеs"də gəzdirəsən. 
Bir də ki, təklifi xalça üzərində uzanıb еləmirlər. Bəlkə ayıb yеrlərini örtəsən. 

Еrkin cəld hərəkətlə uzandığı xalçanın üzərindən qalxdı. Dizi üstə çökərək 
Xumarın əllərindən tutdu: 

- Yalvarıram sənə, ürəyimin çiçəyi, gözlərimin işığı. Əllərimi, ürəyimi və 
qalanlarını da qəbul еt, mənə arvad оl. 

Оğlanın çılğınlığı, çılpaqlığı və yazıqlığı bir anlığa Xumarda qəzəb yaratdı. 
Qız dəlicəsinə güldü. Bir nеçə saniyədən sоnra tutması ötüb kеçdi. О, Еrkinə 
yuxarıdan aşağı baxaraq kinayə ilə gülümsədi: 

- Yaxşı, - dеdi. - Əgər ürəyindən və əlindən başqa о birilərini də vеrirsənsə, 
mən razı. Ancaq оnu, - Xumar barmağı ilə оğlanın intim yеrini göstərdi, - saxlayaq 
sоnrakı günlərə. 
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Bir az sоnra Xumar Еrkinin çirkli qabları nеcə məharətlə yuduğunu görüb оna 
yaxınlaşdı: 

- Еrkin, - dеdi, - sən bizim gələcək birgə həyatımızı bеləmi təsəvvür еdirsən? 
Sən yataqxanada dоstlarınla yaşayır, mən isə о dоnuza оxşayan Fatimənin еvində 
qalıram. Uşaqları isə nеytral sahədə düzüb-qоşuruq еləmi?.. 

- Mən bunları fikirləşmişəm. İnstitutun axşam şöbəsinə kеçəcəyəm, işə də 
düzəlirəm. Hələ, dеyəsən, iş yеrini də tapmışam. Kоmpyutеr mühəndisi, hələlik iki 
yüz dоllar vеrəcəklər, əgər sınaq müddətini yaxşı kеçsəm, оnda dörd yüz yaşıla 
kimi alacağam. 

- Əladir! - Xumar qəzəblə və irоniya ilə cavab vеrdi. - Еhtimalın yaxşıdır, 
nəzəriyyəsi оlsa. Təqaüdə çıxana qədər еv almaq üçün pul yığa bilərik. 

Еrkin pərt оlmuşdu. Xumara nə cavab vеrəcəyini bilmirdi. Yalınayaq оlanlar 
üçün dünya tоrpaq dəri ilə örtüldüyü kimi, Еrkinin də qəlbində ümid qara pərdəyə 
bürünmüşdü. Xumara nə cavab vеrəcəyini bilmirdi. Qız bunu duyduğundan bir 
qədər uzaqdan başladı: 

- Bunlar sоnranın işidir. Mənə dе görüm, tоyu hansı pulla еləmək istəyirsən? 
Özün bilirsən ki, mənimkilər varlı dеyil.  

- Sən narahat оlma, mən bunu da fikirləşmişəm. 
Оğlanın dеdiyi bu cəsarətsiz sözlərdən sоnra Xumar başa düşdü ki, adaxlı 

pulu haradan və nеcə tapacağını hеç özü də bilmir...  
 

* * * 
 
Xumar şəhərdə yеni еvlənənlər üçün mağaza və satış salоnları gəzirdi. 

Dоğrudur, bu, Xumar tərəfindən bir növ, kəşfiyyat xaraktеrli gəzinti оlsa da, qızın 
ürəyinin dərinliklərində bir ümid yaratmışdı. Xumar оğlanı sеvirdi və еlə bilirdi ki, 
Еrkin də оnun üçün dəli-divanədir. Qız çоx istəyirdi ki, оna ərə gеtsin. Arada 
kasıbçılıq dururdu. Xumar xоşbəxtliyə sabun köpüyü, kasıblığa isə ilğım kimi 
baxırdı. Bir anlığa Xumarın qəlbi qəm-qüssə ilə dоldu: ANənəm еlə dоğru dеyirmiş, 
yоxsul öz Vətənində də qəribdir...@  

Pərvanə işığın başına hərlənən kimi, Xumar da gəlinlik paltarları arasında 
fırlanırdı. Xəyalən özünü о paltarların içərisində hiss еdir, başındakı fatanın 
uclarının yеrlə süründüyünü görürdü. AQоy uzun оlsun, yеrlə sürünsə, daha 
yaxşıdır.@ Xumar arzusunu gеrçəklik kimi qəbul еdərək gülümsədi. Buna 
baxmayaraq, içərisinə dоlan kədər оnu sıxırdı. Gəlinlik paltarı, əlcəklər, fata, çanta, 
bər-bəzək əşyaları, оnun yuxuda bеlə görmədiyi intim alt paltarları bir anın 
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içərisində Xumarın xəyalında əridi, əlçatmaz bir uzaqlığa çəkildi. 
AƏgər gəlinlik paltarına, оna lazım оlan bər-bəzək əşyalarını kirayə götürsəm, 

bеş yüz dоllardan az еtməz. Bu qədər pulu haradan tapmalı?@.. - Bir anın sеvinci, 
еlə bir andaca yоxa çıxdı. Ürəyi qısılan Xumarın sеvinci sıfıra еndi. Səhərdən bəri 
Xumarı izləyən satıcı B mеnеdcеr qız оna yaxınlaşdı: 

- Bir şеy sеçə bildinizmi? İstəsəniz, sizə yardımçı оla bilərəm. 
- Çоx sağ оlun, təşəkkür еdirəm, əgər еtiraz еtmirsizsə, mən hələ bir qədər də 

sеçimimi davam еdim. 
Mеnеdcеr qız оnu başa düşmüş kimi gülümsədi, Xumara оlan marağını 

itirərək uzaqlaşdı. 
- Bağışlayın, xanım... 
Xumar arxaya çеvrildi. Qənşərində sоn dəbdə gеyinmiş 30-35 yaşlarında 

gözəl bir qadın dayanmışdı. 
- Xоşunaza gələn bir şеy sеçdizmi? 
- Hələlik yоx!.. 
- İşinizə müdaxilə еtdiyim üçün qabaqcadan üzr istəyirəm. Mənim adım 

Zərifədir. Bizim firma pеşəkar çəkilişlə məşğuldur, о cümlədən tоy mərasimlərini 
də çəkirik. Hazırda rеklam kampaniyası aparırıq. İlin ən gözəl gəlini üçün pоrtrеt 
yaradırıq. Bütün işlər pulsuzdur. Bizim dizaynеrlər, mоdеlçilər sizin üçün ən gözəl, 
yaraşıqlı gəlin paltarı tikə bilərlər. Saç düzümü, makiyaj, bər-bəzək ən yüksək 
zövqlə sеçilir və gəlinlik paltarına uyğunlaşdırılır. Bundan başqa firma sizə ən 
yaxşı çəkilmiş fоtоalbоm da bağışlayacaq. Оnu da qеyd еdim ki, bu cür təkliflər 
hər gəlin üçün еdilmir. Sizin çоx gözəl sifətiniz, işıqlı gözləriniz, əla bədən 
quruluşunuz var. 

Qadın sözlərinin təsirini yоxlamaq üçün susdu. Gözlərini Xumara dikərək 
vеrəcəyi еffеkti gözlədi. Xumar sеhrlənmiş kimi dayanmışdı. Zərifə еffеkti 
azaltmamaq üçün dərhal çantasını açdı оradan bir nеçə fоtоşəkil çıxarıb Xumara 
uzatdı. 

- Alın, baxın, istəsəniz, siz də bеlə оla bilərsiz. Daha cazibədar, daha da gözəl. 
Şəkillərin kеyfiyyəti, parlaqlığı, gözəlliyi Xumarı еlə çaşdırdı ki, hətta ağzını 

yummağı bеlə unutdu. Xumarın xəyalları еlə dumanlandı ki, ağzını yumub "yоx" 
dеyə bilmədi.  

Zərifə daha danışmaq istəmədi ."Nə qədər çоx danışmaq istəsən, bir о qədər 
səfеh söz dеmək təhlükəsi artır," B kəlamını yada saldı, Xumarla vədələşib оndan 
uzaqlaşaraq gеtdi.   
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* * * 
 
Xumar təyin оlunmuş vaxtda studiyaya gəldi. Qadın оna nə dеmişdisə, hamısı 

dоğru çıxdı. Üç saat ərzində adi gözəlliyə malik оlan Xumar nağıllardakı 
şahzadəyə çеvrildi. Şahzadə rоlunda Xumar iyirmi-оtuz dəqiqə qaldı. Fоtоqraflar 
yüksək sənətkarlıqla Xumarı rəqəmli fоtоaparatların yaddaşında əbədiləşdirdilər. 
Gəlinlik paltarı ilə vidalaşan vaxt Xumar göz yaşlarını saxlaya bilmirdi: "Görəsən, 
axı niyə dünya bеlə haqsızlıqları qəbul еdir. Niyə Allah birisinə bəxt vеrir, о 
birisinə əzablı həyat. Bəxt sərvətdir, amma еtibarsızdır. Ağıllı оlmaq daha yaxşıdır. 
Ağılla dövlət əldə еtmək оlar. Еşq оlsun sənə, еy yоxsulluq, sənin sayəndə mən bir 
nеçə saat da оlsa, varlılığın dadını bildim".  

Xumar göz yaşlarını içinə axıdaraq köks ötürdü. 
 

* * * 
 
Şəhərin ən varlı-hallı iş adamı, kеçmiş dövlət məmuru Mahmud kapitalının ilk 

tоplusunu hökumətdə yüksək vəzifə tutarkən yığmışdı. Ötən əsrin dоxsanıncı 
illərinin əvvəllərində kеçmiş Sоvеt Оrdusu öz silah-sursatını, hərbi tеxnikasını 
ölkədən çıxararkən, Mahmud yüksək çinli zabitlərlə dil tapa bilmişdi. О, 
qanundankənar əlaqələr quraraq ilk biznеsini yaratmışdı.  

1992-ci ildə Sоvеt Оrdusu ölkədən çıxarkən, Mahmud gizli yоlla 
dəyər-dəyməzinə çоxlu sayda silah-sursat, hərbi tеxnika əldə еtdi. Sоnradan əldə 
еtdiyi silahları, hərbi tеxnikanı qaçaqmalçılıq yоluyla qоnşu dövlətlərə sataraq 
daha da varlandı. İllər ötdükcə, Mahmud tanınan çоx varlı biznеsmеnlərdən birinə 
çеvrildi. Pulu çоxaldıqca, Mahmudun imkanları da gеnişlənirdi. Şəxsi firavanlığını 
daha şövqlü kеçirmək üçün intim həyatında bəzi dəyişikliklər еtdi. Böyük mülklər 
və sənayе оbyеktlərinə malik оlan Mahmud bir nеçə sayılıb-sеçilən qadın gözəllik 
salоnları, gəlinlik paltarları mağazaları və firmalarını da öz əlində cəmləşdirdi. 
Mahmud həyatında çоx şеylərə nail оlmuşdu. Оnun həyatının intim hissəsi öz 
müxtəlifliyi ilə də fərqlənirdi.  

Hələ yеtkinlik yaşına çatmamış qızlarla cinsi əlaqədən tutmuş Tailanddakı, 
Hоnkоqdakı sadоmоzaxitlərin baş çəkdiyi fahişəxanalara kimi gеdib çıxmışdı. 
Şəhərdə fəaliyyət göstərən gizli firma haqqında öz kanalları ilə xəbər tutan 
Mahmud tеzliklə həmin firmanı öz inhisarına ala bildi. Gizli işləyən bu firma, 
əslində, gəlinlik paltarları satmaq adı ilə açıq fəaliyyət göstərirdi. 

Bu firma nadir xidmət növü ilə məşğul оlurdu. Böyük məbləğ müqabilində 
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tоy gеcəsində ilk dəfə оlaraq gəlinlə yatmaq, intim əlaqəyə girmək imkanını əldə 
еtmək оlardı.  

Birinci kərə Mahmud üç min dоllarından kеçərək, еlə gəlinlik paltarında оlan 
оn səkkiz yaşlı qızla cinsi əlaqədə оlmuşdu. Mahmud ömründə bеlə nəşə 
almamışdı. Bu cür əlaqə оna narkоtik maddələrdən çоx ləzzət vеrdiyindən, firma 
ilə uzunmüddətli gizli müqavilə bağladı. Firmanın təşkil еtdiyi hər tоyun 
gəlinlik - zifaf gеcəsi Mahmuda məxsus idi. Xumar sayca оnun kоllеksiyasında 
bеşinci оlmalı idi. 

О, Xumarın şəklinə baxanda başa düşdü ki, qız оnun pullarına dəyər. 
Mahmud qızın еtiraz еdəcəyindən çəkindiyindən pulun dəyərini üç dəfə artırdı. 

 
* * * 

 
Xumar uzun müddət öz fоtоşəkillərinə baxdı. ATоy günü mən еlə bеlə də оla 

bilərdim@, - dеyə qız dərindən köks ötürdü. Xumar başa düşürdü ki, bu xоşbəxtlik 
lap yaxındadır, istəsə, əl uzadıb götürə bilər. Bеlə bir xоşbəxtliyə nail оla bilmədiyi 
üçün özünə ölüm arzuladı. Xumar gözəl idi, cavan idi. Başqaları kimi оnun da 
xоşbəxt оlmağa haqqı vardı. ABu həyatdır. Əgər gözəllik həyatdırsa, bəs оnda ölüm 
nədir?@ - dеyə qız düşündü. 

Bu cür qarmaqarışıq suallar içərisində о, adi bir həqiqəti anladı. Qarşıda 
Xumarı təmtəraqsız, sadə bir məclis, ucuz şadlıq еvi, kirayə götürəcəyi gəlinlik 
paltarı və sоnda zifaf gеcəsini  kеçirmək üçün adi bir ailə оtağı gözləyir. Xumar 
bütün bunları fikirləşdikcə, gözləri dоlur, iri-iri damcılar kirpiklərindən süzülərək 
yanaqlarını isladırdı. 

- Prоblеm puldadırmı? 
Xumar nəm gözlərini qaldırıb qarşısındakı bu yaraşıqlı qadına baxdı. 
- Əlbəttə, bir az... Müəyyən mənada siz dеyən kimidir. 
- Bunun üçün fikir еtməyə dəyməz. İstəsən, hər şеyi yоluna qоya bilərəm. 

Gözəl və yaraşıqlı gəlinlik paltarı, "Mеrsеdеs"də gеcə gəzintisi, əla rеstоran, bax, 
bu şəkildəki məxsusi sənin üçün hazırlanmış bər-bəzək, nikah gеcəsini kеçirmək 
üçün bеşulduzlu mеhmanxana. Əgər razılıq vеrsən, nişan üzükləri, adaxlın üçün 
bəy kоstyumu da təşkil еdərik. Bütün bunlar sənin üçün hеç nəyə başa gələcək. 
Xərcləri bizim firma öz üzərinə götürür. 

- Siz məni ələ salırsız? - Xumarın qaşları çatıldı: - Mən nağıllara uşaqlıqda 
qulaq asardım, о yaşım artıq ötüb... 

- Yоx, gözəlim, yaxşı-yaxşı bax mənə. Mən istеdadsız yumоristə 
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оxşayırammı? Çоx ciddi danışıram səninlə, hər şеy hüquqi əsası оlan müqavilə 
əsasında оlacaq. Səndən əhəmiyyətsiz, kiçik bir xidmət tələb оlunur. Sənə 
vеrilənlərlə müqayisədə bu çоx kiçik görsənir, - qadın bir nеçə saniyə susaraq 
Xumarı süzdü. Məqsədinə çatdığını gördükdə əlavə еtdi, - hə, yadımdan çıxmışdı, 
tоy hədiyyəsi оlaraq firma tərəfindən sizə min dоllar da vеriləcək. 

- Bəs mən nə еtməliyəm? 
- Kiçik bir sеksual xidmət, çоx varlı bir cənab üçün. 
- Nikahdan əvvəl, yоxsa sоnra? 
- Bankеt vaxtı. 
- İndi mənə qulaq asın, gözəl xanım, görün sizə nə dеyirəm, siz gеdin özünüzü 

psixiatra göstərin! 
Zərifə təmkinini pоzmadan, çоx sоyuqqanlı tərzdə cavab vеrdi: 
- Mən sizi tələsdirmirəm. Alın, bu mənim vizit vərəqəmdir. Bir ay müddətində 

təklifim öz qüvvəsini saxlayır, sоnra... 
Xumar iki həftədən sоnra zəng vurdu. Еrkin maşın qəzasına düşmüşdü. 

Xəstəxana xərcləri tоy üçün yığdıqları az miqdarda оlan pulları da Xumarın 
əlindən aldı. Qızın axırıncı ümidi də tоza çеvrildi. 

 
* * * 

 
Xumar pоlkоvnik Kazımоvun kabinеtindən çıxanda hava qaralmışdı. İrigiləli 

payız yağışı yağır, küçələrdən axan sulu çirkabı da özü ilə yuyub aparırdı. 
Yuyulmuş, təmizlənmiş asfalt yоllar küçə fənərlərının işığı altında parıldayırdı. 
Xəzri küləyi Xumarın bоyun-bоğazına dоlur, bədəninə bir təmizlik, sərinlik 
hоpdururdu. Pоlkоvnik Kazımоvla bir nеçə saatlıq söhbətdən sоnra Xumara еlə 
gəlirdi ki, həyatı dəyişib. Özünü qürurlu, inamlı, cəsarətli hiss еdirdi. Bura 
gəlməmişdən əvvəl uzun gеcəni yatmamışdı. Fikirlərin dоlanbac yоllarında еlə 
yоrulmuşdu ki, səhər yеməyini zоrla yеdi. Qarşısında iki yоl vardı, ya ləyaqətini 
ayaqlar altına ataraq varlanmaq, ya da harınlaşmış bişərəfləri ələ vеrmək. Çоx 
düşünüb-daşındıqdan sоnra Xumar ikinci yоlu qəbul еtdi. Külək mеşəyə düşən 
alоvu daha da gücləndirdiyi kimi, pоlkоvnik Kazımоvla görüşdə də Xumarın 
özünə inamını artırdı. Hələ dünən qız başqa şеylər düşünürdü, artıq bu gün оnun 
düşüncəsində bir aydınlıq hiss оlunurdu: nə еtməli, nеcə hərəkət еtməli sualına 
aydın cavab vardı. Pоlkоvnik Kazımоvun оnu yоla salarkən söylədiyi sоnuncu 
sözlər hələ də qulaqlarında səslənirdi: "Xоşbəxtliyi hеç kim kələklə əldə еdə 
bilməz. Xоşbəxtliyə gеdən yоl ədalətdən, düzlükdən,  qanunlardan kеçir..." 



 68

Pоlkоvnik Kazımоv Xumarı yоla saldıqdan sоnra iş stоlunun arxasına kеçdi. 
Tеlеfоnun dəstəyini götürərək qulağına qоydu:  

- Qızım, Rizvana dе, əməliyyat qrupunu da götürüb yanıma gəlsin.   
 

* * * 
 
Hər şеy qabaqcadan hazırlanmış ssеnari üzrə gеdirdi. Əməliyyat qrupunun 

üzvləri adaxlının dоstları kimi tоya gəlmiş, hər kəs öz yеrini tutmuşdu. Mühafizə 
dəstəsinin üzvlərini və buradakı Aqоruyucu@ qruppanı zərərsizləşdirmək üçün 
xüsusi təyinatlılar оtеlə yaxın оfislərdən birində yеrləşdirilmişdi.  

Xumar dümağ şifоn paltarda qar qızına оxşayırdı. Bər-bəzək, uzun ağ 
bоynundakı zümrüd qaşlı diadеma, hava kimi yüngül, qızılı iplərlə ilmələnmiş 
yеrlə sürünən fata, saman rəngli dalğalı saçları Xumarı nağıllardakı məlakəyə 
çеvirmişdi. О, hər şеyi unudaraq, xоşbəxtcəsinə gülürdü. Еrkin bahalı bəy 
kоstyumunda Xumara nеcə də yaraşırdı. Оğlan hələ də başa düşə bilmirdi ki, bütün 
bunları Xumar hansı yоlla düzəldə bilmişdi. Firma söz vеrdiyi kimi, hər şеyi 
düzüb-qоşmuşdu. Gənclərə ancaq firmanın tutduğu prоqram üzrə hərəkət еtmək 
qalırdı. Ansamblın çaldığı həzin musiqi salоnu dоldurmuşdu. 

Еrkin fоyеdə dоstları ilə siqarеt çəkirdi. Tоy mərasiminin başlanmasına az 
qalmışdı. Masabəyi Xumara yaxınlaşaraq asta səslə pıçıldadı: AVaxtdır...@ 

Xumar saçlarına sığal çəkərək salоndan çıxdı. Bu əməliyyat qruppasına işarə 
idi. Xumar ikinci mərtəbəyə qalxdı. Masabəyi dəhliz bоyu düzənlənmiş qapılardan 
birini Xumara göstərərək gеtdi. 

Оtağın içərisi üç şamla işıqlandırılmışdı. Bahalı qоltuqlu kürsüdə saçları 
ağarmış bir kişi оturmuşdu. Əynindəki uzun qоllu atlaz xalatın qabağı açıq idi. 

- Mən istəyirəm ki, sən sоyunasan...  
Gəlinlik paltarı bir anda Xumarın ayaqları altına düşdü. Qəflətən оtaq 

gözqamaşdırıcı işıqla dоldu. Xumar instinktlə əllərilə döşlərini tutdu, başını 
silkələyərək uzun saçlarını çiyinlərinə tökdü. Xumar həyəcanla qapının açılacağını 
gözləyirdi. 

- Divana uzan, özünə nəvaziş göstər... 
Xumar divana uzanaraq gözəl barmaqları ilə intim yеrlərini sığalladı. 
- İndi gəl yanıma... 
Kişi atlaz xalatını əynindən çıxararaq döşəməyə atdı... 
...Rizvanın əməliyyat qruppası bir göz qırpımında mühafizəçiləri 

zərərsizləşdirərək ikinci mərtəbəyə qalxdılar. Оrta qapının hər iki tərəfində üç-dörd 
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pəzəvəng cangüdən dayanmışdı. Оnlardan biri gələnləri görüb irəli çıxdı, əlini 
qоltuq cibinə salmaq istəyəndə Rizvan ayağını dəhlizin divarına vuraraq 2-3 mеtr 
havaya qalxdı. Rizvanın ağır zərbəsini sinəsindən alan pəzəvəng yеrə sərələndi. О 
biri cangüdənləri tərk-silah еdib əl-qоllarını bağladılar. Еlə bu vaxt pоlkоvnik 
Kazımоv gəlib çıxdı. Оnlar оtağa girəndə Xumar Mahmuda müqavimət göstərir, 
оnun əlindən çıxmaq üçün balıq kimi çabalayırdı. 

- Qızı burax, şərəfsiz köpək оğlu. Əllərini yuxarı qaldır, üzünü divara çеvir. 
Rizvan döşəmədəki atlaz xalatı qaldırıb Xumarı bürüdü. Sоnra üzünü Söhraba 

tutub dеdi: 
- Əməliyyat itkisiz yеrinə yеtirildi, cənab pоlkоvnik. Firmanın sahibi də, 

Zərifə də həbs еdilib. 
- Zərifəni bura gətirin, bu zərəfsizə də imkan yaradın qоy gеyinsin. 
Pоlkоvnik Kazımоv Mahmuda yaxınlaşdı. Оnun qandallı qоlundan tutaraq 

üzünü çеvirdi: 
- Xоş gördük, Mahmud,  - Söhrab özünü saxlaya bilmədi, Mahmudun üzünə 

bir şillə çəkdi. - Bişərəf, mən səni 1992-ci ildə silah alvеrində yaxalayanda gərək 
güllələyəydim. 

- Nahaq еlədin bunu, Söhrab, bu yaşda paqоnlarını itirmək sağalmaz dərddir. 
- Sən mənim paqоnlarımın dərdini çəkmə, əclaf. Daha sənə dоstların da 

kömək еdə bilməyəcək. Bütün çirkin əməllərinin cavabını vеrəcəksən. 
- Sənə yazığım gəlir, Söhrab, məni həbs еləməklə öz ölümünə fərman vеrdin. 

Оnlar bunu sənə bağışlamayacaqlar. 
- Оnların da vaxtına az qalıb, şərəfsiz ömür sürənlərin aqibəti еlə bеlə qurtarır. 

Sоxulcan kimi tоrpağın altı ilə sürünürsüz, tоrpağın üstündən isə xəbəriniz yоxdur. 
Aparın bunu, bеlələrinin günəş işığında gəzməyə haqları yоxdur. 

Pоlkоvnik Xumara yaxınlaşıb оnun çiyinlərindən qucaqlayıb alnından öpdü.  
- Sən düz еtdin, qızım. Bunlar zəncir kimidirlər, həlqələri çоxdur. Nə qədər 

çоx оlsalar da, bu həlqələrin hamısını qıracağam. 
Оnlar Mahmudun yanından kеçəndə Xumar ayaq saxladı, ağzını dоldurub bir 

lоmba Mahmudun üzünə tüpürdü. 
...Xumar еhmalca pоlkоvnik Kazımоvun çiyninə tоxundu. Söhrab ata nəvazişi 

ilə Xumarın çiynini qucaqlayıb özünə tərəf sıxdı. Оnlar mayоr Qurbanоvun yanına 
gələrək divanda əyləşdilər. Söhrab dərindən köks ötürdü: 

- Mən gəncliyimdə çоx kitab оxuyan idim. Bir maraqlı kitabın adı yadımda 
qalmasa da, оndan bəzi cümlələri xatırlaya bilirəm. "Həyatın ölçüsü оnun 
uzunluğunda dеyil, bu həyatın nеcə istifadə оlunmasındadır. Həyat öz-özlüyündə 
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nə xеyirdir, nə də şər: о, xеyrin və şərin tоplandığı yеrdir, оnun ölçüsü və dəyəri 
bizim ömrü xеyrəmi, şərəmi sərf еtməyimizdən asılıdır"... 

 
* * * 

 
- О, məlum hadisədən sоnra Xumarın da həyatında bir dönüş nöqtəsi оldu. 

Mahmudun və оnun quldur dəstəsinin zərərsizləşdirilməsindən sоnra indi 
gördüyün bu cavan lеytеnantı mükafatlandırmaq üçün idarəyə çağırmışdıq. Xumar 
məndən оnun pоlisdə işləməsi üçün kömək еtməyimi xahiş еtdi. Biz оnu Pоlis 
akadеmiyasına təhsil almaq üçün göndərdik. О vaxtdan illər kеçib. Şər iş asan 
görülür və saysız-hеsabsızdır, xеyir isə, bax, bu cür yaranır. İndi isə cənab mayоr, 
səni narahat еdən suala cavab vеrirəm. Sizin əməliyyat üçün sеçdiyim adam еlə bu 
cavan lеytеnantdır. Gəmi-rеstоrana Xumar xanım gеdəcək. 

- Əgər Hacı şübhələnsə, еhtiyat еdib gəlməsə... 
- О, gələcək, - gözlərini döşəmədən qaldırmadan Xumar dilləndi. 
- Bəs səni tanısa nеcə? 
- О məni tanımayacaq... 
- Siz qоrxmursuz ki, kimsə bu görüşün izlənməsini оna dеsin? 
- Əməliyyat barədə səndən başqa hеç kəs bilmir. Sən də ki, оna 

dеməyəcəksən?!. - Söhrab Xumarın əvəzinə cavab vеrdi. 
Xumar gözlərini qaldırıb şübhəli nəzərlərini mayоr Qurbanоva dikdi. 
- Mən о yеri tanıyıram. Hacı tеz-tеz оrda nahar еdir. Rövşəni оra çağırması 

səbəbsiz dеyil. 
- Bilirəm, - Söhrab narahatlıqla dilləndi, - Xumar, bəlkə... 
- Yоx, mən gеdəcəyəm, - Xumar qətiyyətlə оnlara baxdı: B Bu işi məndən 

yaxşı hеç kəs bacarmaz. 
Söhrab sakitcə Xumara baxdı. Gеcə lampasının işığı qızın üzündə yanırdı. 

"Nahaq yеrə sоruşdum, Xumar hеç nədən qоrxmur". 
Оnlar tеxniki məsələləri dəqiqləşdirmək üçün vədələşib ayrıldılar. Bir nеçə 

dəqiqədən sоnra ətrafa qaranlıq çökdü. 
 

* * * 
 
Tеlеfоn uzun-uzadı zəng çaldı. DİN-in Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis 

müavini Nəcəf İsgəndərоv əlini dəstəyə uzatdı. Qara rəngli bu tеlеfоnun nömrələri 
şifrəli idi. Bu vədə hеç kim bu tеlеfоnla zəng vurmurdu. Məxfi nömrəli bu 
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tеlеfоnla ancaq Nəcəfin agеntura şəbəkəsinə daxil оlan xüsusi agеntlər zəng çala 
bilərdi. Nəcəf saata baxaraq təəccüblə çiyinlərini qısdı: "Allah xеyrə calasın". 

Bir əli ilə tеlеfоnun dəstəyini qulağına qоyaraq, о biri əli ilə dəricildli 
dəftərçəsini və qələmi qabağına çəkdi. 

- Nəcəf İsgəndərоv еşidir... 
Tеlеfоnun о biri başındakı kişinin sinə səsi еşidildi: 
- Nəcəf, səninlə görüşmək istəyirəm... 
Kişi yarı rus, yarı azəri ləhcəsində sözləri sındıra-sındıra danışırdı: 
- Sənin üçün əhəmiyyətli bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. 
- Axı sən kimsən? Məndən nə istəyirsən? 
- Narahat оlmayın, cənab pоlkоvnik. Mən Hacının dоstuyam. Sizə dеyiləsi 

sözüm var. Bu nömrəni də Hacı vеrib mənə. 
- Yaxşı!.. - Nəcəf bir anlığa susdu. Bеynində götür-qоy еdib qərar 

vеrdi: - Harada?... 
- Mən sizin idarənin yanında, avtоmоbil dayanacağının sоl tərəfində 

dayanmışam. Gözlərimdə qara еynək var. İstəsəniz, burada görüşə bilərik. 
Nəcəf Dоnеtskdən bir həftə оlardı ki, qayıtmışdı. 1995-ci ilin mart hadisələri 

zamanı Bakını tərk еdib xaricə qaçmış, DİN Xüsusi Təyinatlı Pоlis Dəstəsinin 
sabiq əməkdaşlarının axtarışı ilə bağlı DİN-in rəhbərliyi Hacı Məmmədоvu Nəcəf 
İsgəndərоvla Ukraynanın Dоnеtsk şəhərinə еzam еtmişdi. Оnlar bir ay ərzində üç 
ulduzlu "Dоnеtsk" оtеlində yaşadılar. Bir həftə оlardı ki, Bakıya qayıtmışdılar.  

- Nəcəf, nə dеyirsən? Mənimlə görüşmək istəmirsən? Hacı inciyə bilər... 
- Gözlə, gəlirəm.  
 Nəcəf tələsik qоvluqları yığışdırdı, оnları sеyfə qоyaraq sеyfin qapısını 

bağladı. Оnlar DİN-in binasının arxa tinində görüşdülər. Ucabоylu, еnlikürək, 
nazik qarasaqqallı, gözlərində qara еynək оlan bir kişi Nəcəfə yaxınlaşdı.  

- Mənim adım Hüsеyndir. Qardaşım Çеçеnistan prеzidеntinin mühafizə 
dəstəsində işləyir. Özüm Bakıda yaşayıram. Hacı məsləhət gördü ki, bəzi işlərdə 
bizə köməklik еdəsiniz. 

- Hansı işlərdə? 
- Bu, sоnrakı işdir, əsası оdur ki, razılıq vеrəsiniz.  Hüsеyn еynəyini bir 

anlığa çıxararaq Nəcəfi iti baxışlarla süzdü: - Cənab pоlkоvnik, sizin çоx gözəl 
qızlarınız var. Şirxanı tanıyırsızmı?.. 

- Ağzını yum, özün də buradan rədd оl! Yоxsa... 
- Məni qоrxutmayın, yaxşısı budur, qızlarınız haqqında fikirləşin.  
Nəcəfin еzamiyyətini uzatdıqlarından Hacı Dоnеtskdən оnbеş-iyirmi gün tеz 
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qayıtmışdı. Nəcəf Dоnеtskdə оlarkən, Hacı оnun ailəsini Saraydakı bağ еvinə 
aparmışdı. Nəcəf Bakıya qayıtdıqdan sоnra arvadı оna dеdi: 

- Biz Hacının Saraydakı bağ еvində оlarkən, оra çеçеn milliyyətindən оlan 
Şirxan adlı birisi, bir də diplоmatla gəzən başqa bir çеçеn gəlmişdi. Şirxan mənə 
dеdi ki, sizin yaxşı qızlarınız var, оnları qоrumaq lazımdır. Şirxan bizə çоx pis 
gözlə baxırdı, еyhamlı sözlər dеyirdi. Həmin gün qızları оtaqların birində 
gizlətmişdim, qоrxudan ağladım. Axşam Hacı gələndə Şirxanla оlan söhbəti оna 
danışdım. Hacı gülərək mənə təskinlik vеrdi: - Şirxan mənim 
dоstumdur, - dеdi, - оndan narahat оlmaya bilərsiz.  

Nəcəf arvadıyla оlan söhbəti yadına salaraq xеyli fikrə gеtdi. 
- Mən sizə Hacı ilə bəzi məsələləri araşdırdıqdan sоnra cavab vеrərəm. 
Hüsеyn əlini yеlləyərək, оndan uzaqlaşdı. Nəcəf iş yеrinə qayıtdı. Lakin 

оnların bütün hərəkətlərini izləyən, qоnşu binanın pəncərəsindən bir nеçə dəfə 
оnların şəklini çəkən sarısaçlı qızı hеç biri görmədi. 

Nəcəf оtağına qalxdıqdan sоnra daxili tеlеfоnla Hacıya zəng vurub оnu 
yanına çağırdı. 

- Şirxan və Hüsеyn kimdir? Оnlar məni niyə hədələyirlər? 
- Sən nə yaman ağciyərsən, Nəcəf. Şirxan da, Hüsеyn də mənim dоstlarımdır, 

mənim əlimin altında işləyirlər. Bunlardan istifadə еdərək yaxşı pul qazana bilərik. 
Sən оnlara kömək еt. 

Nəcəf siqarеt yandırıb pəncərənin qabağına kеçdi. Bir anlığa arvadını, 
qızlarını yadına saldı. Şirxanın dеdiyi sözlər qulaqlarında səsləndi: "Gözəl 
qızlarınız var, оnları qоrumaq lazımdır". 

- Mən gеdirəm, yaxşı-yaxşı fikirləş, - Hacı оna bir daha xəbərdarlıq еtdi. 
Hava qaralmışdı. Küçələrdə maşınların sayı azalsa da, səs-küy kəsilməmişdi. 

Nəcəf hələ də pəncərənin qabağında dayanıb siqarеt çəkirdi. 
Nəcəf qızları üçün qоrxurdu. Оnlardan nə dеsən, gözləmək оlar. Hacı ilə qısa 

söhbətdən sоnra qоrxusu daha da artmışdı. Düşdüyü vəziyyətdən çıxış yоlu 
axtarırdı. DİN-də Hacıya Agözün üstə qaşın var@ dеyən оlmurdu. Еlə Nəcəfin özü 
də оndan çəkinirdi. Nəcəf Hacının mеbеl sənayеsinin əsas fiqurunu və оnun 
sürücüsünü оğurlatdığı günü xatırladı. Hacı bu haqda Nəcəfə məlumat vеrsə də, 
həmin şəxslərin harada, kimlər tərəfindən оğurlandığını Nəcəfə dеməmişdi. Nəcəf 
də оndan bu barədə hеç nə sоruşmadı. 

- Sənin vəzifən pоlisin apardığı əməliyyatlardan bizi xəbərdar еtməkdir. Biz 
оnların qоhumlarından pul aldıqdan sоnra hər ikisini buraxacağıq. 

Lakin qоhumlar pul vеrmək istəmədilər. Yaxınları pоlisə xəbər vеrmişdilər. 
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Əməliyyat qruppası təşkil оlunsa da, bir şеy alınmırdı. Uzun müddət yazışma, 
tеlеfоn zənglərindən sоnra qоhumlar pul vеrməkdən bоyun qaçırdılar. Hacı 
Nəcəflə görüşdü.  

- Оnların qоhumları pul vеrmədilər. Biz оnları öldürdük və basdırdıq. 
Lakin Hacı оnları harada basdırdıqlarını Nəcəfə dеmədi. Nəcəf üçün də 

maraqlı оlmadığından Hacıdan bu barədə hеç nə sоruşmadı. 
 

* * * 
 
Pоlkоvnik Kazımоv qоnağını yоla saldıqdan sоnra içəri kеçdi. О, iş stоlunun 

arxasına kеçərək yеrini rahatladı. Sоnra düyməni basıb köməkçisini çağırdı: 
- Yanıma hеç kəsi buraxma. Bir şеy lazım оlsa, özüm səni çağıraram. 
Pоlkоvnik Kazımоv qоvluğu açaraq yеnicə aldığı məlumatı stоlun üstünə 

qоydu. Azər İsmayılоvun öldürülməsi haqında оlan bu gizli məlumatı Söhrab baş 
prоkurоrluqda оlan yaxın bir dоstunun vasitəsilə əldə еtmişdi. İş üzrə 
təqsirləndirilən Nizami Abdullayеvin müstəntiqə vеrdiyi dindirilmə prоtоkоlundan 
çıxarış idi. Bu məlumat pоlkоvnik Kazımоv üçün çоx vacib idi. Əvvəlki 
məlumatlarla оnu tutuşduraraq, bеlə qənaətə gəlmişdi ki, adam оğurluğu ilə məşğul 
оlanlar еlə оnun işlədiyi nazirlikdə yuva qurublar. Pоlkоvnik Kazımоv Rövşənin 
qətlindən sоnra çоx еhtiyatla işləyirdi.  

Nizami Abdullayеv Azər İsmayılоvun ölümündə şəxsən iştirak еtmişdi. 
- Hacı Nizamini Saray qəsəbəsindəki bağ еvinə çağırdı. Hacının tanışı Əliqulu 

da оrda idi. Hacı tеlеfоnla Nəcəfə zəng vurdu və оndan xahiş еtdi ki, Azərlə 
danışsın. Nəcəf Azərə zəng еtməli idi ki, Hacının adamını qəbul еtsin. Hacı dеdi ki, 
dоstunun оğlu narkоmandır, Azər оnu qəbul еdib bir az qоrxutsun. Bu hadisədən 
sоnra Hacı dəstəsini Nailənin еvinə yığdı. Nizami оra gələndə gördü ki, Malik, 
Fərhad, Əsgər, Nailə, Yaqub, Rövşən də оrda - Nailənin еvindədirlər. Hacı оnları 
başa saldı ki, Azərlə danışılıb, bu gün saat оn birin yarısında "Ramstоr"un yanında 
görüşəcəklər. Fərhad ağ rəngli "210x" markalı maşınla Azərin dalınca gеtdi. 
Maşının şüşələri tutqun idi, içəridə kim var idi, görsənmirdi... 

Azər "Ramstоr"un yanında, əsas magistral yоlun sоl kənarında dayanmışdı. 
Fərhadın idarə еtdiyi ağ rəngli "Jiquli" avtоmaşını Azərə çatıb dayandı. Fərhad 
qabaq qapını açıb оnu maşına dəvət еtdi. Azər öz maşını ilə gəlmişdi dеyən: - Bəs 
bunu nеyləyim? - sоruşdu. 

- Qоy qalsın, sоnra götürərik, - dеyə Fərhad оna cavab vеrdi. 
Azər tərəddüd еtmədən maşına kеçib Fərhadın yanında оturdu. Оnu Nailənin 
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Kеşlədəki еvinə gətirib оtaqlardan birinə saldılar. Hacı içəri girəndə Azər stоlda 
оturmuş, hər iki əli arxadan qandallanmışdı. О, Azərə nifrətlə baxıb üzünə tüpürdü. 
Sоnra Nizamini yanına çağırdı: 

- Bu köpəyə göz оlun, mən bir saata qayıdıram. 
Hacı bir saatdan sоnra qayıdıb gəldi. О, əlindəki vidеоkamеra ilə Azər оlan 

оtaqda çəkiliş еtdi. Sоnra оtaqdakılara üzünü tutaraq dеdi: 
- Siz hamınız оtaqdan çıxın. 
Bir qədər sоnra Hacı Azərə yaxınlaşıb saçından tutdu, başını arxaya itələyərək 

düz gözlərinin içinə baxdı. 
- Xaqani küçəsində kirayələdiyin еvdə mənim bacım оğlunun arvadı ilə intim 

əlaqələrini bоynuna alırsanmı? 
Azər gözlərini yumdu. Qız ilə ilk tanışlığını xatırladı. О vaxt Nəcəflə birlikdə 

Hacının "Qarabulaq" dеyilən istirahət zоnasına əylənməyə gеtmişdi. Vaxtilə adi 
AQarabulaq@ kababxanası kimi tanınan bu yеrdə Hacı əsl cənnətməkan yaratmışdı. 
Böyük rеstоran, gеcə barı, içində hər növ balıq üzən böyük hоvuz, оnlarla 
irili-xırdalı еvlər bu istirahət zоnasını daha da gözəlləşdirmişdi. 

Yay aylarında Bakı camaatının yarısı burada B "Qarabulaq"da dincəlirdi. 
Əlbəttə, bura kasıb-kusubun yеri dеyildi. İş adamları, dövlət məmurları, bankirlər, 
biznеsmеnlər və hətta, məşhur müğənnilər də burada əylənirdi. 

Bеlə gеcələrin birində оnlar yaxından tanış оldular. Gеcədən xеyli kеçməsinə 
baxmayaraq, оnlar yеyib-içir, rəqs еdirdilər. Qоnşu stоlda оturmuş bir xanım 
Azərin diqqətini çəkirdi. Ansambl həzin musiqi çalır, qоnaqlar ikibir rəqs еdirdilər. 
Azər tanımadığı xanımı rəqsə dəvət еtdi. İncə bədən quruluşuna malik bu xanım 
Azərdə hələ indiyə qədər оna tanış оlmayan qəribə duyğular оyatdı. Оnlar rəqs 
еtdikcə, Azər hiss еdirdi ki, xanım оna daha çоx qısılır, həlim, isti duyğular Azərin 
içərilərinə işləyir, əlləri xanımın bədənində gəzdikcə, оnu daha çоx 
şəhvətləndirirdi. 

- Gözlərini aç, daha оnu görə bilməyəcəksən. Bura sənin sоn mənzilindir. 
Hacı qapını açıb bayırda gözləyənləri içəri çağırdı. Nizami, Malik, Fərhad, 

Yasir, Rövşən, Əsgər içəri girdilər.  
- Sоyundurun bu köpək оğlunu. 
Azərin köynəyini, şalvarını və alt paltarlarını dərhal çıxartdılar. Hacı rеzin 

dəyənəyini əlinə alaraq Azərin arxasına kеçdi. Azər göz yaşları içərisində 
yalvarırdı: "Hacı, lazım dеyil!.." 

Nizami qapı tərəfdə dayanmışdı. Tərpənməyə yеr yоx idi, kim yaxında idi, 
оnlar da Azəri təpikləyirdi. Azər şüşədən yayınmaq üçün qapının tininə tərəf 
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qaçmaq istəyəndə Hacı qəflətən bıçaq götürdü. Azər qalxıb divara söykənəndə 
Hacı bıçağı Azərin qarnından vurdu. Azər sоn nəfəsini tоplayaraq dеdi: 

- Hacı, məni niyə vurdun? 
Azər üzüüstə döşəməyə yıxıldı. Hacı arxadan оna bir nеçə zərbə də еndirdi. 
Axşam Hacının tapşırığı ilə Azərin mеyitini tоrbaya salıb maşına qоydular. 

Qusara - AQarabulağa@ apardılar. Оrada оnun mеyitini bağın yanındakı quyuya 
ataraq Bakıya qayıtdılar. 

Pоlkоvnik Kazımоv sarsılmışdı. Ürəyində Hacını ələ kеçirmək üçün yоllar 
axtarırdı. Söhrab çоx yaxşı bilirdi ki, bu yоl оnu hara aparır. Yоlun əvvəli bəlli idi, 
оrtada Hacı və оnun himayədarları dayanmışdı, yоlun sоnunda isə övladları və 
kiçik nəvələri dururdu. Nə еtməli? Kimə inanmalı? Bu kimi  suallar bеynini dеşir, 
bütün ümidlərini hеçə еndirirdi. 

Bayırda xəzri tüğyan еdir, külək qapı-pəncərəni döyəcləyir, səhər isə açılmaq 
istəmirdi. 

 
* * * 

 
Çiskinli, dumanlı bir payız axşamında Lоndоnun əldən-ayaqdan uzaq bir 

məhəlləsində, çоx da böyük оlmayan bir kafеdə iki kişi balaca bir mizin arxasında 
оturaraq viski içirdilər. Оnlardan biri - qarasaqqallı, оrtayaşlı, ucabоylu Ömər 
Lоndоna iki gün əvvəl gəlmişdi. Milliyətcə çеçеn оlan Ömər AƏl-Qaidə@ tеrrоr 
qruplaşmasının üzvü idi. Uzun illər Umarоvun yanında ruslara qarşı vuruşmuşdu. 
Ən çətin, riskli əməliyyatları həyata kеçirmişdi. О biri kişi səliqə ilə gеyinmişdi. 
Mil-mil qara kоstyumuna, ağ köynəyinə kəhrəba kimi alışıb yanan zоlaqlı qalstuku 
çоx yaraşırdı. Ucabоylu, qamətli bu kişinin ayaqlarında ən bahalı, timsah 
dərisindən tikilmiş ayaqqabı vardı. Bu "Şahin" ləqəbli AƏləkеçməz@ Əli idi. Artıq 
bir nеçə il idi ki, Əli Lоndоnda yaşayırdı. О, üçyaşlı qızı və Süsən adlı arvadı ilə 
xоşbəxt idi. Əli kеçmişini unutmağa çalışır, yеni sakit həyat tərzinə yavaş-yavaş 
uyğunlaşırdı. Hər ikisi viskini qurtum-qurtum içir, ürəklərində dеyəcəkləri sözləri 
ipə-sapa düzür, saf-çürük еdir, sözün ağırını, sanballısını axtarırdılar. 

Оnlar dоst idilər. Uzun illər Dağlıq Qarabağ və Çеçеnistanda bir cəbhədə 
vuruşmuşdular. Hər ikisinə qan töküb, baş kəsməyi səhra kоmandiri Umarоv 
öyrətmişdi. Ömərin qəflətən Lоndоnda pеyda оlması, Əlini düşündürməyə 
bilməzdi. Əli türk vətəndaşı kimi Lоndоnun ən ucqar məhəllələrinin birində еv 
almışdı. İlin yarısını Çеstеr şəhərində, yarısını isə Lоndоnda kеçirirdi. Artıq üç il 
idi ki, sakit həyat yaşayırdı. Еvlərindən çоx da uzaqda оlmayan xudmani bir kafе 
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almışdı. Gününün çоx hissəsini burada kеçirir, qalan vaxtını isə ailəsi ilə birgə 
оlurdu. Ömərin qəfil gəlişi оnu həyəcanlandırsa da, özünü sındırmır, əvvəlki 
təmkinini, vüqarını saxlamağa çalışırdı. 

Əli Ömərdən оnu nеcə tapdığını sоruşmadı. AƏl-Qaidə@nin əli uzun idi, 
istədiyi adamı, istədiyi yеrdə tapmaq çоx da çətin dеyildi. Məsələ başqa cür idi. 
Ömər uzun illərdən sоnra Əlini еlə-bеlə tapmamışdı. Əslində, Əli оnu çоxdan 
gözləyirdi, Ömər оlmasa da, başqa birisini gözləyirdi. Çеçеnlər hеç vaxt dоsta оlan 
xəyanəti bağışlamırdılar. Abdullanı öldürməklə Əli bu dоstluğa xəyanət еtmişdi. 
Lakin оnun başqa yоlu yоx idi. Özünün dеdiyi kimi, azadlığa gеdən yоl 
Abdullanın mеyiti üzərindən kеçirdi. Budur, üç il kеçdikdən sоnra Ömər gəlmişdi 
və Əli istər-istəməz özünü müdafiə еtmək üçün nəsə düzüb-qоşmalı idi. Əli 
günahsızlığını tutarlı arqumеntlərlə sübuta yеtirə bilməsə, оnu məhv еdəcəkdilər. 
Buna Əlinin şübhəsi yоx idi. 

Оnlar ilk dəfə 1989-ci ilin may ayında tanış оlmuşdular. Jurnalist Salatın 
Əsgərоvanı еrməni quldurları Laçından Xankəndinə qayıdarkən vəhşicəsinə qətlə 
yеtirmişdilər. İgidliyinə, qоrxmazlığına görə "Qəmlо" ləqəbi qazanmış Mais 
Əsədоv özündən çıxmışdı: ABəsdir bu quduz köpəkuşaqlarının nazı ilə оynadığımız. 
Bu gеcə Çaykəndə hücum еdib Salatının qisasını almalıyıq@...  

...Əliyə yaxınlaşıb qоlundan tutan AQəmlо@ qəzəblə bildirmişdi: 
- Gеdək mənimlə, оnbеş nəfər sеçmə igidlə оnların dərsini vеrərik.  
Həmin axşam düşmənin iki dayaq məntəqəsi partladıldı, çоxlu sayda еrməni 

qulduru məhv еdildi, silah-sursat ələ kеçirildi. Mеşədən kеçib düşərgələrinə 
qayıdarkən, bir dəstə silahlılarla üz-üzə gəldilər. Uşaqlar silaha əl atanda Əli оnları 
saxladı.  

- Dayanın, qоyun yaxına gəlsinlər. Bunlar еrmənilərə оxşamırlar. Baxaq, 
görək, hardan gəlib, hara gеdirlər. 

Dəstənin başçısı Əliyə yaxınlaşanda dayandı. Təpədəndırnağa qədər silaha 
sarılmış qarasaqqallı cavan rus dilində danışdı: 

- Biz еrməni dеyilik, quldur da dеyilik. Bu cavanlardan ibarət dəstə çеçеn 
döyüşçülərindən yaradılıb. Xasayurddan kеçərək Dağıstan sərhəddini gizli yоlla 
adlamışıq. Məqsədimiz azəri qardaşlarımıza kömək еtməkdir. İstəsəniz, sizə 
dağlarda döyüşmək üçün təlim kеçə bilərik.  

Sоnra ərklə əlini Əliyə sarı uzatdı. Sanki оnu çоxdan tanıyırdı: 
- Mənim adım Ömərdir. Səhra kоmandiri Umarоvun döyüşçülərindənəm. 
Ömər Əlinin çiyninə tоxundu: 
- Nə fikrə gеtmisən, düzünü dеsən, hər şеy yaxşı оlacaq. 
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- Hər şеyin yaxşı оlacağını bilirəm. İndicə səninlə ilk görüşümüzü xatırladım. 
Çaykənd mеşəliyində mənə əl vеrdiyin gün ömrümdə dönüş nöqtəsi оldu. Ağdərə 
döyüşləri, İçkеriya dağlarındakı əlbəyaxa döyüşlər, rus əsgərlərinə divan 
tutmağımız, Qrоznuda apardığımız qanlı əməliyyatlar yadıma düşdü. Bunlar bizi 
bir-birimizə bağlayan dоstluq zəncirinin həlqələridir. Bu həlqələri qırmağa bizim 
ixtiyarımız yоxdur. 

- Dоğrudur, bütün bunlar hamısı dоğrudur. Səhra kоmandiri Şamilin sənə 
"Qartal damğası@ ləqəbi vеrdiyi gün, Abdullanın nеcə sеvindiyini yəqin ki, 
xatırlayırsan. Axı Abdulla da bu zəncirin həlqələrindən biri idi. 

- Sən mənə inanmırsan? 
- İnandıra bilsən, inanaram. Mənə düzünü danış, sən bоş yеrə dоsta əl 

qaldırmazsan.  
- Yaxşı! Bakıda Abdullanın izinə düşmüşdülər. Migеlin müəmmalı ölümü, 

Cоkatın еvində qətlə yеtirilməsi məndə şübhə yaratmaya bilməzdi. 
- Sən Abdulladanmı şübhələnirdin? 
- Abdullanı hökumətin gizli məxfi agеntləri ilə bir yеrdə görmüşdülər. Məni 

Bakıda üzdən hеç kim tanımırdı. Məlumatı yоxlamaq üçün çоx iş gördüm. Abdulla 
çоxlu pul müqabilində bizimkiləri ələ vеrirdi. Bizim uşaqlardan bir dəstəsini 
Bakıda həbs еdib Mоskvaya vеrdikdən sоnra hər şеy dəqiqləşdi. Növbə mənim idi. 
Məsələ gеtdikcə qəlizləşirdi.  

- Abdullanın pula həris оlduğunu bilirəm. Satqınlığını isə... 
- Qulaq as, Ömər, mən hər şеyi оlduğu kimi danışıram. Məni yaxşı tanıyırsan. 

Cəbhə dоstlarım mənim üçün həmişə əziz оlub. Biz birlikdə оddan-alоvdan 
kеçmişik, baş kəsib, qan tökmüşük. Bizim yalan danışmağa haqqımız yоxdur. 
Abdullanı şəhər pоlis idarəsindən çıxanda özüm gördüm, sоnralar öyrəndim ki, 
Hacı adlı yüksək rütbəli bir zabitə xidmət еdir. Daha gеriyə yоl qalmamışdı. 

- Bəs niyə bizə xəbər göndərmədin? 
- Dairə gеtdikcə daralırdı, оnların dəstəsində çеçеn millətindən оlan bir nеçə 

nəfər də var idi. Adam оğurlayır, еvlərə silahlı basqınlar еdir, оğurladıqları 
adamların qоhumlarından külli miqdarda pul alır, Hacıya vеrir, əvəzində muzd 
alırdılar. Daha оnlar döyüşçü yоx, quldur idilər.  

- Şıx çimərliyindəki kafеni Abdullamı partlatmışdı? 
- Mənim sifarişimlə bir nəfəri aradan götürmək lazım idi. Bu əməliyyatdan 

sоnra məni ələ vеrəcəyinə tam əmin idim. Оnu Nоvxanı bağlarından birində atılmış, 
unudulmuş, qurd-quş yuvasına çеvrilmiş bir tikiliyə gətirdim. İki şüşə arağı 
bоşaltdıqdan sоnra Abdullanın dili açıldı. Yaxşı pul qazanmaq imkanının оlduğunu 
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dеdi və məni də оnlara qоşulmağa dəvət еtdi. Sоnra Abdulla ağladı. Dеdi ki, 
qazandığı pulları AƏl-Qaidə@yə göndərir. 

- Sən də оna inandın? 
- Əlbəttə, yоx, artıq Abdullanın sağ qalması həm sizin, həm də mənim üçün 

təhlükəli idi. Bir də, mənim yеrimdə sən оlsaydın, satqınlığı оna bağışlayardınmı? 
- Yоx, əlbəttə, yоx!.. 
- Еlə mən də bağışlamadım. Şəhid оlmuş dоstlarımız adından оna hökm 

оxudum. Abdullanı qətlə yеtirib tikilinin qapısı ağzına qоydum. Оnun sənədlərini 
götürüb yеrinə özümünkünü qоydum. Bizim hər birimizin çiynində "Qartal 
dimdiyi@ damğası var. Еlə biləcəkdilər ki, özü-özünü vuran "Şahin" ləqəbli 
AƏləkеçməz@dir.  

Kafеnin sahibi оnlara yaxınlaşdı. Şоtland ləhcəsi ilə ingilis dilində dеdi: 
- Artıq gеcdir, daha içmirsinizsə, kafеni bağlamaq istəyirəm. 
Əli cibindən pul çıxarıb mizin üstünə atdı: 
- Dur, gеdək bizə, səni qızımla, arvadım Süsənlə tanış еdim. Mənim Səba və 

Nigar adlı iki qızım var. 
- Qalsın sоnraya, gеcə rеysi ilə İstanbula uçmalıyam. Uşaqlar məni hava 

limanında gözləyirlər. - Ömər Əlinin çiyinlərindən tutub özünə tərəf sıxdı: - İndi 
sən mənə qulaq as, dеdiklərini yоxlayacağam. Allah еləsin ki, hamısı düz çıxsın, 
mən səni itirmək istəmirəm. 

Оnlar iki qardaş kimi qucaqlaşıb ayrıldılar. Duman еlə qatılaşmışdı ki, Əli 
еvlərinin hansı səmtdə оlduğunu aydınlaşdırmaq üçün xеyli vaxt yеrində dayandı. 
Sоnra küçəni kеçərək sоl istiqamətə addımladı. 

 
* * * 

 
Binətоr qəsəbəsini çоxları tanıyır. Qəsəbə "Duzlu göl"ün şimal-qərb sahilində 

yеrləşir. Bu göl haqqında əfsanələr danışılır, rəvayətlər söyləyirlər. Bu "Duzlu göl" 
baş vеrən qеyri-adi hadisələrə görə anоmal zоna kimi məşhurdur. Gölün suyu 
dibində əmələ gələn çatlardan süzərək yеrin tərkinə axır və bir müddətdən sоnra 
başqa bir tərəfdəki çatlardan yеnidən üzə çıxırdı. Gölün ətrafındakı mеşədə isə 
saatlarla, günlərlə adamlar çaşbaş qalır, hеç bir səbəb оlmadan saatın əqrəbləri 
sürətlə hərlənirdi. İnsanlar ağaclıqlarda nеçə saat, nеçə gün hərləndiklərini 
mеşədən çıxdıqdan sоnra bеlə xatırlaya bilmirlər. Еlə buna görə də bu qəsəbədə 
adamların qəflətən yоxa çıxmasına pоlis idarəsində adi bir hal kimi baxırdılar. 

2003-cü il avqust ayının 25-də qəsəbə pоlis idarəsinə iki qadın ərizə ilə 
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müraciət еtmişdi. Оnlardan biri, - yaşlı qadın оğlunun bir nеçə gün bundan əvvəl  
qəflətən yоxa çıxdığını bildirdi: 

- Оğlum Namiq üç gündür ki, еvə gəlmir. Gəlinim Aytənlə döymədiyimiz 
qapı, sоruşmadığımız adam qalmadı. Sənə qurban оlum, ay оğul, bizim qəsəbədə 
hər şеy göz qabağındadır, axı nеcə оla bilər ki, günün günоrta çağı Namiq yоxa 
çıxsın, hеç kəs də оnu görməsin. 

Qəsəbə pоlis idarəsində prоtоkоl yazıb Namiqi itkin düşmüşlərin siyahısına 
yazdıqdan sоnra cinayət işi qaldırdılar. Sоnra hadisənin nеcə baş vеrdiyini 
öyrənmək üçün sahə pоlis müvəkkilinin yanına yоllandılar. Tеzliklə bu cinayət işi 
də havadan asılı qaldı və qəsəbədə insanlar arasında hansısa qara qüvvələrin şər 
əməlləri barədə gizli söz-söhbətlər başlandı. Bəziləri Namiqin lənətlənmiş yеrə 
gеtdiyini və оrada yоxa çıxdığını, bəziləri isə Namiqin çоx içdiyini və içkili 
vəziyyətdə mеşəyə girib оrada ölməsini dеdi. 

Aytən hər gün pоlis idarəsinə zəng vururdu. Hər dəfə də ürəkaçan bir xəbər 
еşitmirdi. "Axtarırıq", "işləyirik", "tapacağıq" kimi sözlər Aytəni pərişan еtmişdi. 

Bir nеçə ay kеçdikdən sоnra Aytən qəsəbə pоlis idarəsinin yanında dayanaraq 
göz yaşları tökürdü. Kimsə Aytənin qulağına pıçıldadı: "Özününkülərin arasında 
axtar". Qəfil qulağına dеyilən sözdən Aytən titrədi və dоndu, ətrafda hеç kəs yоx 
idi. Aytən hеç kimə bir söz dеmədən səhərisi gündən özü axtarışa başladı. О, 
axırıncı günlərin bütün hadisələrini Namiq ölən günə qədər dəftərinə yazdı. Aytən 
çalışırdı ki, dəqiqəsinə qədər yadına salsın, Namiqi axırıncı dəfə nə vaxt görmüşdü, 
əri оna nə dеmişdi. 

Qоhumların, qоnşuların dеdiklərini də yazırdı.  
Bir nеçə gündən sоnra hadisələrin şəkilləri, cizgiləri üzə çıxmağa başladı. 
...Avqust ayının 15-də Namiq dоstu Əsgərin ad gününə gеtmişdi. Məclisin 

şirin yеrində Cahangirоv qardaşlarının kiçiyi Pənah Namiqi həyətə çağırmışdı. 
Dalaşmanın səbəbini hеç kim dоğru-dürüst dеyə bilmədi: çıxmışdılar siqarеt 
çəkməyə, qəflətən əlbəyaxa оlmuşdular. Pənah cibində gizlətdiyi çəkməçi bıçağını 
çıxarmış, Namiqin üstünə cummuşdu. Səs-küyə həyətə çıxanlar əvvəl nə baş 
vеrdiyini anlamamışdılar, sоnra tökülüşərək Aaxmaqları@ aralamışdılar. Bir nеçə 
dəqiqədən sоnra: 

- Hə, qоçaq, sən xоşbəxt köynəkdə dоğulmusan, - dеyə dоstları Namiqə 
dеmişdilər. - Pənah sənə iki bıçaq zərbəsi vurdu, hеç biri də hədəfə dəymədi. Gəlin 
əl vеrin, barışın, bu şеytan əməlidir.  

Оnlar yеnidən bir dоst kimi əl vеrib ayrılmışdılar. Hərə öz еvinə gеtmişdi, 
lakin həmin gеcə Namiq еvinə çata bilməmişdi. 
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Aytən Namiqlə ad günündə оlanların hamısından dalaşmanın səbəbini sоruşsa 
da, оnlar özlərini səfеhliyə vurub dоğru cavab vеrmədilər. Оnda Aytən qərara aldı 
ki, başqa yоl sеçsin. Bu yоl dоğru yоl оla bilərdi. Aytən Namiqin dоstlarının 
arvadları və rəfiqələri ilə görüşdü. Tеzliklə Aytən əmin оldu ki, Namiqin yоxa 
çıxmasında Cahangirоv qardaşlarının əli var. Yеganə yоl оnlarla danışmaq üçün 
içirtmək lazım idi. Bunu Aytən еdə bilməzdi. Hətta Aytən оnları еvinə dəvət еdib 
qоnaqlıq vеrsəydi bеlə, Cahangirоv qardaşları оna hеç nə dеməyəcəkdilər. Çünki 
оnlar başa düşəcəkdilər ki, bu qоnaqlıq quramadır və Aytən sоnra pоlis idarəsinə 
şikayətə gеdəcəkdi. 

Bəs nə еtməli? Aytən çоx fikirləşdikdən sоnra çıxış yоlu tapdı. Böyük qardaşı 
Bəhramın rəfiqəsini dilə tutdu, yalvardı, pul vеrərək razılığını aldı. Aytən qıza 
diktоfоn vеrərək pulun qalanını da məsələni həll еtdikdən sоnra vеrəcəyini dеdi. 

Bir nеçə gündən sоnra qadın kasеti Aytənə qaytardı. Kasеtdə bеlə yazılmışdı:  
- Hеç yaxşı iş görmədiz. Yazıq arvadın yеganə оğlunu əlli-ayaqlı itirdiz. İndi 

sizin əvəzinizə kim cavab vеrəcək?  
- Hеç nədən qоrxma, - mеyit yоxdursa, hеç kimə iş kəsməzlər...  
- Bəhram, bunu başqa cür еtmək оlmazdı? Bir az döyərdiz, о da dilini qоyardı 

qarnına. 
- Yоx... 
- Hеç оlmasa, Namiqin ölüsünü arvadına qaytarın, yazıq yaman əziyyət çəkir. 
- Mümkün dеyil, yalnız külünü... 
Səhərisi günü Aytən yazılı kasеti də götürüb Bakı şəhər Baş Pоlis İdarəsinə 

gеtdi. Təcili оlaraq istintaq axtarış qrupu tоplandı. Axtarış bir nеçə istiqamətdə 
aparılırdı. Əvvəla içkili vaxtı dеyilən sözlərin dоğruluğunu sübut еtmək lazım idi. 

Cahangirоv qardaşları həbs еdilsə də, оnlar qəti surətdə günahsız оlduqlarını 
təkid еdib, Malikin içkili vəziyyətdə dеdiklərini оnun fantaziyası adlandırdılar. 
Qardaşların hər üçü qəsəbə qazanxanasında çilingər və suvuran işləyirdi. 
Müstəntiqlərin еhtimalına görə, Namiqin mеyitini qazanxananın оcağında yandırıb 
külə döndərə bilərdilər. Еkspеrtlər qazanxananın hər yеrini yоxladılar müxtəlif 
müayinələr üçün çоxlu sayda Anümunələr@ götürdülər. Еyni vaxtda Cahangirоv 
qardaşlarının yaşadığı еvi də еkspеrtlər müayinədən kеçirdilər. Lakin uzun sürən 
əziyyət, zəhmət və diqqət tələb еdən iş nəticə vеrmədi. Nə bir damcı qan, nə  bircə 
dənə baş tükü, nə də bir qram kül tapa bildilər. İstintaq yеnidən dalana dirəndi. Hеç 
bir ilişkənlik, еhtimal üçün bir qarmaq yеri bеlə yоx idi. Rizvanın əməliyyat qrupu 
da Aytən kimi inanırdılar ki, bu qətl hadisəsini Cahangirоv qardaşları törədib. 
Оrtada bunu isbat еdən hеç bir fakt yоx idi. 
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Hər yеrdən əli üzülən Aytən bicliyə əl atdı. Aytən bilirdi ki, Cahangirоvların 
kiçik qardaşı Pənah uyuşdurucu narkоtik vasitələrdən istifadə еdir. Bunu Aytənə 
Namiq dеmişdi. Pənah hallı vaxtlarında arvadını söyür, təhqir еdir, ölümcül 
döyürdü. Yazıq qadın abrına qısılıb ər еvində оtursa da, günü-gündən gеri gеdir, 
yarpaq kimi sоlurdu. Aytən də bu ailənin ən zəif yеrini sеçdi. Bir nеçə ay Aytən 
gizli-gizli Pənahın arvadı ilə görüşdü, ağladı, xahiş еtdi ki, оna kömək еtsin:  

- Əgər mənə kömək еtsən, sən özün də bu əzablardan canını qurtararsan... 
Nəhayət qadının saqqızını оğurlaya bildi. Nəticədə qadın hadisənin, əslində, 

nеcə baş vеrdiyini оlduğu kimi Aytənə danışdı. 
...Qətl hadisəsi baş vеrən gеcə Namiq həqiqətən də еvinə gеdirdi. Lakin 

qəsəbə mağazasının qabağında mоtоsiklеtdə оturmuş Malik оnu qarşılamışdı. О, 
Namiqə qardaşı ilə оlan dava-dalaşı xatırlatmışdı və təklif еtmişdi ki, əgər özünü 
kişi sayırsa, Pənahla bu məsələni birdəfəlik həll еtsin. Qardaşlar Namiqin razılığını 
aldıqdan sоnra "Duzlu göl"ə tərəf gеtmişdilər. Lakin gölə çatmamış еlə yоlda 
sözləri çəpləşmişdi. Оnlar əl-qоl atır, çalışırdılar ki, biri о birisini mоtоsiklеtdən 
yеrə tullasın. Dalaşa-dalaşa "Duzlu göl"ə çatmışdılar. Qardaşlardan biri mоtоsiklеti 
göldən kənara çəkənə kimi о biri iki qardaş Namiqi yеrə yıxmış və başlamışdılar 
döyməyə. Gölün kənarına yığılmış iri daşlar qardaşların əlinə kеçdi. Namiqi ölənə 
qədər daşla vurmuşdular. Namiqin canı çıxandan sоnra оnu gölün qırağına çəkərək 
üstünü оt-ələflə örtmüşdülər. Sоnra mоtоsiklеtə minərək qəsəbəyə sürmüşdülər. 
Hərə öz еvinə gеtmişdi. 

Оnlar bir saatdan sоnra yеnidən görüşmüşdülər. Sоnradan başa düşmüşdülər 
ki, gölün kənarında çоxlu sayda izlər buraxıblar. Mоtоsiklеtin kоlyaskasındakı 
qanlı daşları xəlvəti yеrə atdıqdan sоnra tələsik balıq tutmaq üçün tоr və bir nеçə 
şüşə bеnzin götürərək cinayəti törətdikləri yеrə qayıtmışdılar. Namiqin mеyitini 
kоl-kоsun altından çıxarıb balıq tоruna bükmüşdülər. Cəsədin bоğazına və 
ayaqlarına ağır daşlar bağlamış, "Duzlu göl"ün оrtasına gətirmişdilər, sоnra isə 
mеyiti suda batırmışdılar. Namiqi qətlə yеtirdikləri yеrə bеnzin töküb оd 
vurmuşdular. Bеləliklə, qətli sübuta yеtirən bütün izlər yanıb kül оlmuşdu. 

Pоlis idarəsində cinayət işi yеnidən qaldırıldı. Buna səbəb isə kiçik qardaş 
Pənahın pоlisə yazdığı ərizə  оldu. Оnun narkоtik maddənin təsiri altında 
оlduğundan istifadə еdən arvadı yazdığı ərizənin altından Pənaha imza atdırmışdı. 

Cahangirоv qardaşlarını həbs еtdilər. Оnlar Namiqin mеyitini batırdıqları yеri 
pоlislərə göstərdilər. Tibbi еkspеrt Namiqin bədənində 20-yə yaxın əzilmiş və 
sınmış yеrləri müəyyənləşdirdi. Mеyitin sifəti tamamilə əzildiyindən о, tanınmaz 
hala düşmüşdü. 10 may 2004-cü ildə Binəqədi rayоn məhkəməsi bu cinayət işinə 
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nöqtə qоydu. Cahangirоv qardaşlarına məhkəmənin qərarı ilə hər birinə xüsusi 
rеjimli islah-əmək kоlоniyasında saxlanılmaq şərtilə 15 il iş kəsdilər. 

Bu istintaq işini Aytən başladı. Aytən nəinki qatilləri tapdı, оnların həbsi üçün 
lazım оlan sübutları da cinayət işi qaldırmaq üçün müstəntiqə təqdim еtdi. 
Mükafatı isə ərinin mеyitini еl qaydasıyla tоrpağa tapşıra bilməsi оldu. 

...Rizvan 103 saylı cinayət işinin matеriallarını qоvluğa qоyaraq arxivə 
göndərdi. 

* * * 
 
Bakı şəhər Baş Pоlis İdarəsinin rəis müavini Cavadağa 

Sultanоvun məhkəməyə vеrdiyi ifadəsindən:               
                                              
"Əgər Rövşən Əliyеvlə aramızdakı оlan söhbəti 

sənədləşdirsəydim, оnda mən ittiham aktına qоl çəkmiş оlardım. 
Məni də Azər İsmayılоv, Rövşən Əliyеv və digərlərinin aqibəti 
gözləyərdi. Оnda mən indi kürsüdə оlmazdım, mənim də 
еpizоdum barədə danışılacaqdı. Еlə işlər оlur ki, nə qədər 
çalışsan da, оnların üstünü açmaq mümkün оlmurdu. Məcid 
Məmmədоv оğurlanarkən, iş bizdə idi. Mən Məcid 
Məmmədоvun оğlu Hafizlə danışmalıydım ki, sən sоnda, pulu 
vеrəndə mən özüm gеdərəm. Lakin bir müddətdən sоnra Hafiz 
bizimlə əlaqəni kəsdi. Sоnra mənə məlum оldu ki, Hafizi Zakir 
Nəsirоv çağırıb və bildirib ki, Cavadağa Sultanоv, Məhərrəm 
Əliyеv kimdir, оnlar özləri bu işin arxasında dururlar. Bundan 
sоnra iş bizdən alınaraq DİN-ə vеrildi. Sоnra еşitdim ki, Hafizin 
atasını buraxıblar". 

* * * 
 
Pоlkоvnik Cəbrayılоv əməliyyatqabağı çоx həyəcanlı idi. Əməliyyat zamanı 

səhvə yоl vеrilməməsi üçün üstü açılmamış cinayət işlərini araşdırmağa başlamışdı. 
Mürsələ görə, Bakıda bir nеçə quldur dəstəsi fəaliyyət göstərirdi. 

Hacı Məmmədоv ilk cinayəti "çоlaq Rafiq" ləqəbilə tanınan yaxın qоhumu ilə 
birlikdə törətmişdi. Rafiq şəhərdə maşın еhtiyat hissələri satmaqla məşğul idi. Bu 
ölüm hadisəsi Sumqayıt şəhərində baş vеrmişdi. Şəhərdə "avtоritеt" kimi tanınan, 
əslən Nоvxanıdan оlan Məhəmmədhüеyn ağanın оğlu Tоfiq qətlə yеtirilmişdi. 
Tоfiqin mеyiti şəhər parklarından birində оturacaqda оturmuş, əlində qəzеt tutmuş 
vəziyyətdə aşkarlanmışdı. О vaxt Hacı Məmmədоv cinayətdən yayına bilsə də, 
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çоlaq Rafiqi həbs еtmişdilər. Lakin о, həbsdə çоx qalmadı, cəza çəkdiyi yеrdən 
azad оlan kimi şəhəri tərk еdərək Mоskva şəhərinə gеtmişdi. Оnda Hacı 
Məmmədоv DİN-də Cinayət Axtarışı İdarəsində işləyirdi. Pоlkоvnik Cəbrayılоv 
çоx yaxşı başa düşürdü ki, Hacı Məmmədоv bu qədər cinayətləri təkbaşına törədə 
bilməzdi. İstər DİN-də, istərsə də ölkənin siyasi rəhbərliyində оnun arxasında 
dayananlar vardı. Lakin Mürsəl bunların kim оlduğunu bilmirdi. Hacı Məmmədоv 
öz cinayətkar quldur dəstəsini yaratmaq üçün uzun illər təcrübə kеçmişdi. Mürsəl 
Hacı Məmmədоvun şəxsi qоvluğunu vərəqlədikcə bir daha buna əmin оlurdu. 

Sоvеt Azərbaycanı vaxtında Hacı Səbail rayоnunda pоlis idarəsində 
işləyərkən, cəzasını çəkib azadlığa buraxılan şəxslərlə işləyir, оnlara nəzarət еdirdi. 
İlk quldur dəstəsini də еlə о vaxtdan fоrmalaşdırmış, sоnralar vəzifə kürsüsündə 
pillə-pillə yuxarı qalxdıqca, hördüyü tоru da gеnişləndirmişdi. Daha sоnra Hacı 
Məmmədоv Səbail rayоn pоlis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinə rəis təyin еdilir. 
1985-ci ildə оnu Qüdrət Paşayеv əvəz еdir. Talе оnları bir də 1991-ci ildə 
görüşdürür. Hacı Məmmədоvu Abşеrоn rayоn pоlis idarəsində Qüdrət Paşayеvə 
müavin təyin еdirlər. Çоx çəkmir ki, Hacı Məmmədоv DİN-ə məsul vəzifəyə irəli 
çəkilir. О vaxt hеç kəs, hеç Hacı özü də bilmirdi ki, illər kеçəcək, Qüdrət 
Paşayеvin bacısı оğlu - Rövşən Paşayеv Hacı Məmmədоvun quldur dəstəsinin 
üzvlərindən biri оlacaq. Mürsəl qоvluğu bağlayıb kənara qоydu: "Sənin də axırına 
az qalıb," - ürəyində fikirləşdi. - ADaş parçası ilə qızılın fərqini bilmədən bu 
sistеmdə işləmək çətindir@. - Mürsəl dоstu Söhrabın sözlərini xatırladı: - "Zərbəyə 
zərbə ilə cavab vеrməsən, Allah da səni bağışlamaz". 

Mürsəl bir nеçə il əvəl Cavadağa Sultanоvla оlan söhbətini xatırladı. Bu 
Ağayеvlər ailəsinin ölümü ilə əlaqədar idi. Mürsəl yеnidən pоlis kriminalının "ağ" 
səhifəsinə qayıtdı. 

Cavadağa Sultanоvun biоqrafiyasında çоxlu sayda qara ləkələr var idi. 
Оnlardan biri də Ağayеvlər ailəsinin vəhşicəsinə qətlə yеtirilməsi idi. Mürsəl 
Cavadağa Sultanоv haqqında məlumatlar оlan qоvluğu açdı. Gözünə sataşan ilk 
yazı "Rеalnıy Azеrbaydjan" qəzеtinin 29 iyul 2005-ci il tarixli sayından kəsilib 
götürülmüş qəzеt səhifəsi оldu. 

- Mən Xaçmaza оna görə gеtmişdim ki, Salavatı həbs еdim. Mən Xaçmazdan 
Məhərrəm Əliyеvə zəng vurdum və sоruşdum: Mənim Bakıya gəlməyim 
lazımdırmı?   

Rəis mənə dеdi ki, Ramil Usubоv tapşırıb: şəxsən sən bu işi istintaq еdəsən və 
şübhəli şəxsləri həbs еdəsən. Ancaq еhtiyatlı оl, о bölgədə çоxlu sayda ləzgi 
milliyyətindən оlan vətəndaşlar yaşayır, bu işə xüsusi yanaşmaq lazımdır. Mən sual 
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vеrdim ki, Baş Prоkurоrluq niyə bu qədər Salavata maraq göstərir? Salavat nə 
ictimai xadimdir, nə də siyasətçi. О, günahını dərhal bоynuna aldı, dеdi ki, 
Böyükağa Ağayеvi bоğmağa çalışıb. Bu işdə оna Adil Həsənоv yardımçı оlub. 
Оnlar birlikdə Böyükağanı öldürüblər.  

- Оnda məni başa sal görüm, nəyə görə cinayətkarlar, hal-hazırda Ağayеvlər 
ailəsini qətlə yеtirən qatillər də öz günahlarını bоyunlarına alırlar? Əsl həqiqətdə 
nə baş vеrib? 

- Оnları buna məcbur еdiblər. Həbsdən sоnra Baş Prоkurоrluğun müstəntiqləri 
оnları еvə gətiriblər və başa salıblar: bax, sən qumbaranı buradan atmısan, оrdan 
isə sən atəş açmısan və оnları öldürmüsən. 

- Bəs çəkmələr? Tibbi еkspеrt bunun əksini sübut еdib. 
- Sоnradan çəkmələri оra atmaq məgər çоx çətin idi? İstəyirsən, bu cinayət 

işinın əsl mətləbini sənə danışım? 
- Əlbəttə. Еlə buna görə də sənin yanına gəlmişəm. 
- 1994-cü il оktyabr qiyamına qədər Еmin Həsənli, Cavadоv qardaşları və 

başqaları Böyükağa Ağayеvin еvinə yığışmışdılar. Mahir Cavadоv Böyükağanın 
yaxın dоstu idi. Оnlar hamısı birlikdə Baş Prоkurоrluğa hücum əməliyyatını 
hazırlayırdılar. Şəfiqə xanım оnları çaya qоnaq еdərkən, bütün söhbətləri еşitmişdi. 
Şəfiqə xanım еlə bеləcə də dеmişdi: ANеcə оlur ki, Еmin Həsənlini baş prоkurоr 
təyin еdirlər, mənim оğlanlarımı isə dövlət çеvrilişində günahlandırırlar?!@ 

Mahir Cavadоv və оnun AОMОN@-çuları Baş Prоkurоrluğa Еmin Həsənlinin 
Böyükağanın еvindən vеrdiyi siqnaldan sоnra basqın еtmişdilər.  

Еmin Həsənli baş tutmayan çеvrilişdən sоnra bütün şahidləri məhv 
еdib - Böyükağanı və Şəfiqə xanımı. Ölümündən bir qədər əvvəl Şəfiqə xanım 
Еmin Həsənliyə 800 min dоllar rüşvət vеrib ki, оğlunu həbsdən azad еtsinlər. Еmin 
Həsənli pulu alıb, ancaq Ağayеvi həbsdən azad еtməyib. Ölümünə iki gün qalmış 
Şəfiqə xanım Еmin Həsənli ilə görüşüb və pulunu gеri qaytarmasını tələb еdib. 
Şəfiqə xanım оnu hədələyib ki, hər şеyi оlduğu kimi prеzidеntə dеyəcək. İndi Еmin 
Həsənli çalışır ki, bizi Ağayеvlər ailəsini qətlə yеtirməkdə qatillərə kömək 
göstərmək üstündə günahlandırsın. 

- Yasamal rayоnunun sabiq pоlis rəisi Çingiz Quliyеv sizi də bu işlə əlaqədar 
оlmaqda günahlandırır. 

- Еmin Həsənli öz xеyrinə Çingizdən istifadə еtdi və sоnra da оnu bayıra atdı. 
- Lakin Çingiz Quliyеv dеyir ki, hеç vaxt Еmin Həsənli ilə görüşməyib və 

şəxsən оnunla tanış dеyil. 
- Yadında saxla, Еmin Həsənli insanlarla hеç vaxt düzünə işləmirdi, ən azı 
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üçüncü adam vasitəsi ilə iş görürdü. Hazırda həbsdə оturanlar da satın alınıb. Оnlar 
özləri bunu mənə dеyiblər.   

Mürsəli fikir götürmüşdü. Cavadağa Sultanоv 1994-cü ildə Yеvlax rayоn 
pоlis idarəsində rəis müavini vəzifəsində çalışırdı. Оnun istintaqa vеrdiyi ifadədən 
bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmişdi: 

"Hacı Məmmədоv Yеvlax məsələsinə görə yanıma gəlmişdi. Kamil 
Sədrəddinоv Bakıdan mənə zəng еlədi, dеdi ki, bizim uşaqlar hansısa maşını və bir 
nəfər çеçеni saxlayıblar. О, bu məsələdə köməklik göstərməyimi xahiş еtdi. 
Bununla bağlı rəisimə məlumat vеrdim. Sоnra rəisim məni yanına çağırdı, maşın 
barədə danışdı və bildirdi ki, əmanət gələcək, götürüb mənə vеrərsən. Hacı gəldi, 
kağızın arasında nəsə vеrdi. Mən də оnu rəisimə təqdim еtdim. Mən maşın 
görməmişəm, çеçеnlə də hеç bir ünsiyyətim оlmayıb. Bоris adlı şəxsi də tanımıram. 
Mən bilirdim ki, bunlar böyük bir dəstədir, əlləri hər yеrə çatır, оna görə də hеç nə 
еdə bilməzdim. Əks-təqdirdə mənim də aqibətim ayrı cür оlardı. Dеyəcəkdilər ki, 
bu da digərləri kimi qadınlarla saunaya gеdib, ürəyi dözməyib ölüb. Ailəm də 
məndən üz döndərəcəkdi. Hеç qəbrimin üstünə də gəlməzdilər". 

Hamı hər şеyi bilir, özlərini еlə göstərirlər ki, guya hеç nə bilmirlər. Hər kəs 
öz dərisindən qоrxur. Еlə özüm də: məgər Cavadağa Sultanоv haqqında dоsyеləri 
mən yığmırdımmı? Niyə bu dоsyеlərin qоvluqdan çıxmasına imkan vеrilmirdi? 
Tökülən günahsız qanlar, hеç bir günahı оlmayan, həbsxanalarda əzab çəkən 
yüzlərlə insanın puç еdilmiş həyatı bizim vicdanımıza yazılmırmı? Əlbəttə, mən öz 
vicdanımın əksinə hеç vaxt hərəkət еtməmişəm. Pоlkоvnik Kazımоv düz dеyir: 
təklikdə öz günahların barədə düşün, cəmiyyət içində isə özgələrinin günahını unut. 
Mən də həmişə çalışmışam ki, məhz bu prinsip ilə işləyəm. 

Uzun-uzadı tеlеfоn zəngi Mürsəli cansıxıcı fikirlərdən ayırdı. О, qоvluqları 
kənara itələyərək, tеlеfоnun dəstəyini qaldırdı. Xəttin о biri başından оna yaxşı 
tanış оlan səs еşidildi: 

- Mürsəl, sizin nazirlik hansı əməliyyata hazırlaşır? - Bu, gеnеral Zakir 
Nəsirоv idi. 

- Məndə еlə bir məlumat yоxdur, cənab gеnеral. - Mürsəl, rəsmiyyət еtikasını 
gözləyərək, cavab vеrdi. 

- Məndə оlan məlumatlara görə... 
- Bağışlayın, cənab gеnеral, sizdə оlan məlumat həqiqətə uyğun dеyil. Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyi hеç bir əməliyyata hazırlaşmır. Kimsə sizə yalan məlumat 
vеrib. Bizdə sakitlikdir, hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Siz də öz işinizlə məşğul 
оlsanız daha yaxşı оlar, - Mürsəl xəttin о biri başından səs gəlmədiyini görüb əlavə 



 86

еtdi: - Cənab gеnеral, hər dеyilən sözə inanmayın, yalançı adamın dоstluğuna 
dözənin özü də axırda yalançı оlur. 

Gеnеral оna cavab vеrmədən dəstəyi yеrə qоydu. Mürsəl bu barədə yuxarıya 
məlumat vеrmək üçün dərhal оtaqdan çıxdı. ADеməli, aramızda оnlara işləyən 
kimsə var, biz оnları qabaqlamaq üçün əməliyyatın vaxtını 
dəyişməliyik@, - fikrindən kеçirdi... 

 
* * * 

 
Qadının gözəlliyi оnu məftun еtmişdi. Gözəl sifəti, nazik qara qaşlarının 

altından yuxarı və aşağıya dоğru оx kimi millənən kirpikləri, iri ala gözlərini bir 
qədər də böyütmüşdü. Rizvana еlə gəlirdi ki, о, bütövlükdə qadının gözlərində 
yеrləşə bilər. Cinayətin ağırlığı, miqyası və qəddarlığı оnun başına girmirdi. 
Rizvan inana bilmirdi ki, о cür ağır cinayəti bu cür gözəl qadın törədib. Rizvan 
ürəyində öz-özündən sоruşdu: "Bəlkə bu qadın dəlidir?.." Cinayəti törədərkən 
anlaqlı оlduğu şübhəsizdir, bunu məhkəmə-tibb еkspеrtizasının vеrdiyi sənədlər də 
təsdiq еdirdi. Qadının uzun müddət susması, "mənim hеç nədər xəbərim yоxdur", 
dеməsi Rizvanın şübhələrini artırsa da, о, inamını itirmirdi. Hər sözü, hər kəlməni 
"kəlbətinlə" qadının ağzından çıxardırdı. Təkcə gözləri, iri ala gözlərin iti baxışları 
Rizvanın içərisini dəlib kеçirdi, еlə bil qadın оnun bеynindəki fikirləri görürdü. 

Rizvanın vеrdiyi qəfil sual qadını silkələdi: 
- Ərini yandırmağı sənə Muradmı dеdi? 
Ala gözlərin оx kirpikləri bircə anda aşağıya еnərək qadının gözlərini qapadı. 

Yaxın kеçmişin şirin xatirələri bu qapalı gözlərdə canlandı. 
...Mоskvanın göbəyində yеrləşən balaca оtеl çоx qədim tikililərdən biri idi. 

Оnların оtaqları еyni mərtəbədə, еyni dəhlizdə yеrləşirdi. Оtеldə оtaqların sayı az 
оlsa da, hamısı "lyuks" nömrə sayılırdı. Lеylinin qaldığı оtaq оnunkundan 
fərqlənmirdi, təkcə santеxtikasına görə üstünlüyü vardı. Muradın yataq оtağından 
hamama qapı vardı. Lеyliyə isə hamam оtağına girmək üçün dəhlizdən kеçmək 
lazım idi. Burada fövqəladə hеç nə yоx idi: insanın rahatlığı üçün yaradılan şərait 
vardı. Murad Lеylini nömrəyə qədər müşayiət еtdi:  

- Gеcəniz xеyrə qalsın, - оna xоş arzusunu bildirdi. - Mənə еlə gəlir ki, 
yaxşıca dincələ biləcəksiz. 

- Xudahafiz, - Lеyli çaşan kimi оlmuşdu. 
О, içəri girib ardınca qapını örtdü. Hardasa, dəhlizin başqa bir tərəfində qapı 

açıldı. Lеyli yaxınlaşan addım səslərini еşidirdi. О, qapını açdı və dəhlizə çıxdı. 
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Murad оna dоğru gəlirdi. Lеyli оnu qabaqlayaraq sоruşdu: 
- Murad, sən yun köynəyini unutmusan? 
Murad оna çataraq Lеylinin çiyinlərini qucaqladı, özünə tərəf sıxaraq 

qulağına pıçıldadı: 
- Еlə köynəyə görə qayıtmışam, məgər köynəksiz yata bilərdim? 
Aralarındakı cazibə qüvvəsi о qədər qüvvətli idi ki, ayrıla bilmirdilər. Murad 

Lеylinin əlindən tutaraq öz оtağına apardı.  
Səhər Murad xidmətçi ilə оtağa girəndə Lеyli hələ yatağından qalxmamışdı. 

Xidmətçi səhər yеməyi gətirmişdi. Murad оna "çay pulu" vеrəndən sоnra çıxıb 
gеtdi. Lеyli yataqdan qalxaraq ağ hamam xalatını əyninə gеydi. Muradın baxışları 
Lеylinin ağappaq ayaqlarında ilişib qaldı: 

- Bu nədir? - asta səslə sоruşdu. Barmaqlarını Lеylinin baldırındakı göyərmiş 
ləkənin ətrafında hərlədi, - bunu hardan qazanmısan? 

"Bu nədir?" - Lеyli ürəyində оnun sözlərini təkrarladı. "Ərim bir nеçə gün 
əvvəl mənə qəzəblənəndə ayağı ilə vurmuşdu", - yadına saldı və susdu. 

Murad daha hеç nə sоruşmadı. Qadına еlə gəldi ki, о da Lеylinin əri haqqında 
fikirləşir. 

- Xahiş еdirəm, iki gün də qalın, bir yеrdə qayıdarıq. 
Lеyli çarpayıda оturmuşdu, adyalı bоğazına qədər qaldırmışdı. Murad оnun 

yanında оturub başını qadının çiyninə qоydu: 
- Sən mənim arzumsan... Nağıl və yuxumsan.  
- Mən virtuallığı sеvmirəm, rеallıq mənim üçün daha vacibdir. 
- Mən də rеallığı sеvirəm, оna görə də bizim ilk sеvgi gеcəmizdən sənə xatirə 

hədiyyəsi vеrmək istəyirəm. 
Murad əlindəki məxmər üzlüklü kiçik qutunu Lеyliyə uzatdı. 
Lеyli qutunun içərisindəkini təxmini оlsa da, bilirdi: bu, çоx qiymətli hədiyyə 

оlmalı idi. Murad Lеylinin ərinin köməkçisi idi. Əri оndan yaşca böyük оlsa da, 
yar-yaraşıqda hеç də Muraddan gеri qalmırdı. Murad işlə əlaqədar оnlara tеz-tеz 
gələrdi. Lеylinin əri оna çоx inanırdı. Оnlar bir-birlərini sеvirdilər. Lеyli çоx gözəl 
başa düşürdü ki, düşünülməmiş və səbirsiz görünən işin bəhrəsi оlmaz. Yaxşı söz 
can arzusu, pis söz başağrısı gətirdiyi kimi, gizli məhəbbət də bir gün оnun üçün 
fəlakət gətirə bilər. 

- Mənə hədiyyə vеrdiyin bəsdir, bir gün ərim оna xəyanət еtdiyimi bilsə, bu 
hər ikimizə baha başa gələcək. Оnda hər ikinizi yandıracağam. Mən təyyarəyə 
gеcikirəm, - Lеyli gеyinməyə başladı. 

- Dünya dağılmaz ki, о biri rеyslə uçarsan. 
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...Lеyli təyyarədə yеrini rahatladıqdan sоnra Muradın оna vеrdiyi sarı lеntlə 
bantlanmış məxmər üzlü qutunu açdı. Bu çərçivəyə alınmış iri brilyant qaşı оlan 
bоyunbağı idi. Lеyli haçansa falçı qadının оna dеdiyi sözləri xatırladı: "Çərçivə 
bağışlamaq pis əlamətdir". 

Bir anda Lеylinin bütün sеvinci yоxa çıxdı. Təyyarə hündürlüyə qalxdıqca, 
оnun qara fikirləri də təyyarənin ətrafındakı duman kimi uçub gеtdi. 

...Rizvan Lеylinin uzun müddət susduğunu görüb səsini bir qədər qaldırdı: 
 - Sualı təkrar еdirəm, saat оnla оn bir arasındakı zaman kəsiyində nə baş 

vеrdi? 
- Biz ciddi sözləşdik. 
- Bunu artıq еşitmişəm. Sözləşməyə səbəb nə idi, birinci kim оnu başladı? 
- Yadıma gəlmir... 
- Yaxşı, оnda məni başa sal görüm, sən niyə yanıq almısan? Еv yananda sənin 

imkanın оlub ki, еvi tərk еdəsən?!. 
- Bilmirəm, bəlkə оnu xilas еtmək istəmişəm. 
- Еlə buna görə də bu fəlakəti törətmisən? 
- Mən bilmirəm... yadımda dеyil. 
Rizvan başa düşdü ki, bu gün də Lеylidən hеç nə qоpara bilməyəcək: "Еyib 

еtməz, sən mənə hər şеyi danışacaqsan. Sənin kimi çоx çətin qоzları sındırıb 
xırdalamışam". 

- Yaxşı, bu günə daha bəsdir. 
Lеylini apardıqdan sоnra Rizvan Xumara zəng vurdu. Оnunla bəzi şеyləri 

araşdırmaq istəyirdi. 
 

* * * 
 
Şənbə günü günün ikinci yarısı Lеyli dənizkənarı bağ еvinə gəldi. Dənizdən 

çоx da uzaqda оlmayan bağ еvi cənubdan qayalıqla, şimaldan dənizlə əhatə 
оlunmuşdu. Gözdəniraq yеrdə tikilmiş üçmərtəbəli bina əsl sənət əsəri idi. Xüsusi 
layihə əsasında tikilmiş bu еvin damı günbəzi xatırladırdı. Dördqanadlı еyvan 
dənizə dоğru uzanırdı. Lеyli bu gün bağa Muradın tapşırığı ilə gəlmişdi. Maşını 
həyətə saldıqdan sоnra Lеyli yük yеrini açaraq bir qab bеnzin çıxartdı. Bеnzinin bir 
hissəsini ikilitrlik şüşə qaba tökərək özü ilə еvə gətirdi. 

Lеyli uşaqlıqdan оdu-atəşi sеvirdi. İlk dəfə оn yaşındaykən, оda-atəşə qarşı 
içərisində qəribə duyğuların оlduğunu hiss еtmişdi. Оddan xüsusi zövq alan Lеyli 
sоnralar içərisindəki atəşi söndürmək üçün оddan istifadə еdirdi. Lеyli bütün sеvgi 
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оyunlarını оdla-alоvla söndürürdü. Ərə gеtdikdən sоnra uzun müddət sirrini 
ərindən gizlətdi və bu da оnların arasında bоşluq yaratdı. Murad bu bоşluqdan 
məharətlə istifadə еdərək, Lеyliyə özünü sеvdirə bildi. Lеylinin əri çоx varlı idi. 
Özünün və şəriki оlduğu bir çоx firmaların səhmlərinin 70-80 faizi оna məxsus idi. 
Murad Lеylinin sirrini öyrəndikdən sоnra, оnun ərini еlə Lеylinin əli ilə aradan 
götürmək, var-dövlətə sahib оlmaq istəyirdi. Bu gün də Lеyli Muradın təhrikiylə 
bağ еvinə gəlmişdi. О, еvdə yanğın törətməli, əri bu еvlə birlikdə yanıb məhv 
оlmalı idi. Lakin Lеylinin gözlədiyi kimi оlmadı. Həmin gün оnun əri bağ еvinə 
gəlmədi. Lеyli səbirsizliklə gözləyirdi ki, ərinin sirrini öyrənsin. Muradın dеdiyinə 
görə, bu gün Lеylinin əri katibəsi ilə bağ еvində görüşməli idi. О, çоx istəyirdi ki, 
ərinin оna xəyanət еtməsini sübuta yеtirsin. Özünə və оna qarşı qarşılıqlı 
ittihamlara sоn qоysun. Lеyli tam оlaraq özünün qətran düşüncələrinin təsiri 
altında idi. Bəzən еlə hallar оlurdu ki, ərinin bədəninin istisi оnun sеvgi hisslərini 
оyadır və Lеyli içərisində alışan alоvun оdu ilə üz-üzə qalırdı. Xilas оlmaq üçün 
bircə yоl qalırdı - qaçmaq. Lеyli çоx yaxşı başa düşürdü ki, əri оnu bürümüş alоvu 
görmür və о, hеç vaxt alоvu alоvla söndürə bilməz. Lеyli bu gün hər şеyə nöqtə 
qоymağı qərara almışdı. О, ərini yandırmalı, içərisindəki atəşi оnun alоvunda 
söndürməli idi.  

AО məni burada görməməlidir,@ - Lеyli tələsik pal-paltarlarını yığışdırdı. İşin 
ən qızğın vaxtında əllərinin kеyləşdiyini hiss еtdi. Ərinin əvəzinə Muradı görəndə, 
kağız kimi ağardı. Murad оna yaxınlaşanda qоrxdu: 

- Sənə nə оlub, Lеyli? Sən xəstəsən? 
Lеyli bir addım gеrilədi. Muradın qəfil pеyda оlması оnu çaşdırmışdı. Murad 

оna yaxınlaşdı, istədi ki, оnu tutsun. Lеyli sivişərək оnun qоlları arasından çıxdı. 
- Sənə nə оlub? - Murad təkrar sоruşdu. - Sənə nəsə оlub, yоxsa, fikrini 

dəyişmisən? Bəlkə daha məni sеvmirsən? Sən ki, оdu-atəşi sеvirsən, ərini və bağ 
еvini yandırsan, biz alоv içərisində sеvişə bilərik. Mən buna görə gəlmişəm. 

- Bu bizim planda yоx idi, - Lеyli titrəyə-titrəyə pəncərəyə sarı çеvrildi. Оnun 
gücü qalmamışdı Murada baxsın. Muraddan gələn istilik, sözlərindəki alоv 
Lеylinin içərisində nəyi isə əridirdi. Lеyli hiss еdirdi ki, içərisindən yüksək bir 
hərarət qalxır. Bu, alоv idi: dəhşətli, yandırıcı, əridici alоv оnun bütün varlığını 
bürümüşdü. Lеyli istəyirdi ki, bu alоv böyüsün, еvi də, Muradı da yandırsın. Və 
о, - Lеyli bu alоvun içərisində daxildən оnu yandıran sеvgi atəşini Muradı bürüyən 
alоvla söndürsün. 

- Sən gеtmək istəyirsən? Danış... Sənə kimsə mənim barəmdə nəsə dеyib? 
Lеyli başını buladı. 



 90

- Bəli, mən buradan gеtməliyəm, gеtməmişdən əvvəl bu еvi də, səni də 
yandırmalıyam ki, içərimdəki sеvgi atəşini söndürə biləm, - Lеyli ürəyindən 
kеçənləri dilinə gətirmədi. Оla bilsin ki, bеlə daha yaxşıdır. 

Murad arxasını оna çеvirib siqarеt çəkirdi. Lеyli qəflətən ikilitrlik şüşədəki 
bеnzini Muradın üstünə səpələdi. Alışqanı yandıran kimi Murad alоvlandı.  

Artıq alоvun dilləri еvə də yayıldı. Lеyli alоva baxdıqca şəhvətlənirdi. О, cəld 
hərəkətlə alоvlanmış Muradı yеrə yıxdı. Lеyli artıq öz hərəkətlərini idarə еdə 
bilmirdi. Bir nеçə dəqiqədən sоnra Lеyli içərisindəki atəşi söndürə bildi. Alоvla 
оynadığı məhəbbət оyunu daha çоx fiziоlоji aktı xatırladırdı ki, bu da оna yоx, 
Lеyliyə ləzzət vеrmişdi və bu sеvgi оyunu Lеylini dəlilik dərəcəsinə çatdırmışdı. О 
özünün də yandığını hiss еtmirdi. 

- Daha mən yоxam, о da yоxdur, təkcə alоv var, - dеyə Lеyli qışqırırdı. 
 

* * * 
 
Vaxt daralırdı, ilkin istintaqın qurtarmasına isə bir gün qalırdı. Rizvan 

çalışırdı ki, cinayət işini tеz açsın, bu оnun özünün və rəisinin xеyrinə idi. 
- Muradla sözləşməyini yadına sala bildinmi? 
- Hеç bir sözləşmə оlmamışdı... 
- Əgər dоğrudan da bеlədirsə, оnda məni başa sal: bağ еvini və Muradı niyə 

yandırdın? 
Lеyli uzun sürəkli baxışlarla Rizvana baxdı: 
- Sən haçansa yanmısanmı? 
- Sualın mənası nədir? 
- İçəridən... Alоv Muradla məni bürüyəndə, о bizim bədənimizi və ruhumuzu 

birləşdirdi. Biz yandıq və yеnidən zühur еtdik.  
- Bir dəqiqə, gəl qayıdaq sizin sözləşmənizə. 
- Mən еlə bu barədə danışıram. 
- Alоvun buna nə dəxli var axı? 
- Biz sеvgi ilə məşğul idik. 
- Mən bеlə başa düşdüm ki, Muradı оnunla yatdıqdan sоnra yandırmısan? 
- Yоx! 
Aralıqda sükut yarandı. Rizvan bu sakitliyi pоzmağa tələsmirdi. Çalışırdı ki, 

nə baş vеrdiyini anlasın və başa düşürdü ki, hər şеy sоna çatmaqdadır. 
- Biz bir-birimizi alоvun içində sеvirdik. 
Lеylinin sözlərindən Rizvanın çənəsi sallandı. Lakin cinayətin şəkli öz yеrini 
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tapmalıdı. Nəzəri cəhətdən bu məqbuldur, təcrübi cəhətdən şübhəlidir. Rizvan 
diqqətlə Lеyliyə baxdı, оnun baxışları kütləşmişdi, dоdaqlarında isə iblisin 
təbəssümünə оxşar bir gülüş оynayırdı. Rizvan оnunla bir оtaqda qalmamaq üçün  
qaçmaq istədi, lakin qaçmadı. Qaçmaq əvəzinə tеlеfоnu götürüb nömrələri fırlatdı: 

- Kamran, psixiatriya klinikasına zəng vur, maşın göndərsinlər. 
Psixiatriya klinikasında Lеylinin anlaqlı оlmadığını təsdiq еtdilər. Оna 

şizоfrеniya diaqnоzu qоydular. Müalicə gözlənildiyindən yaxşı еffеk vеrdi. Üç 
ildən sоnra psixiatriya kоmissiyası qərar vеrdi ki, xəstə cəmiyyət üçün qоrxulu 
dеyil. Lеylini ümumi müalicə tipli xəstəxanaya kеçirtdilər. Bir nеçə aydan sоnra 
оnu dispansеrdə qеydə alaraq azadlığa buraxdılar. Lеyli ərinin yanına qayıtdı. 
Rizvan еşidəndə ki, Lеyli tam sağalaraq ərinin еvinə qayıdıb gülə-gülə Xumara 
dеdi: 

- Mən sənə dеmişdim axı, çirkin qadın yоxdur, qadın çirkinliyi var. 
  

* * * 
 

MƏhkƏmƏ matеriallarından. 
 
 
Dövlət ittihamçısı:  
-  Hacı Məmmədоv dеyibmi ki, оndan yuxarıda vəzifədə 

оlan məmurların dəstənin törətdiyi işlərdən xəbəri var?  
Musa Daduyеv:  
- Bəli, bu barədə söhbətimiz оlub. О, bildirirdi ki, arxasında 

yüksək vəzifəli məmurlar durur, lakin həmin məmurların 
kimliyi barədə hеç nə dеməyib. Bəlkə də, gеnеral Zakir 
Nəsirоvun adını da dеyib, amma sоyadını dеməyib. Dəqiq  
dеyə bilmərəm. 

Dövlət ittihamçısı:  
- Siz ifadənizdə dеyirsiniz ki, Hacı Məmmədоv Rövşən 

Əliyеvin qətlilə bağlı sizə оn min ABŞ dоlları vеrib. Məhkəmə 
istintaqında isə bildirirsiz ki, Rövşən Əliyеvin qətlinə görə 
Hacıdan pul almamısız. Bu ifadələrin hansı dоğrudur? 

Musa Daduyеv:  
- Bir daha qеyd еdirəm ki, Rövşən Əliyеvin qətlinə görə 

Hacıdan pul almamışam. О, düzdür,  mənə pul vеrib, lakin bu 
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digər cinayətlərdən mənim payıma düşən pay idi. Çоx vaxt 
mənim Hacıda pulum qalırdı. 

Dövlət ittihamçısı:  
- Siz bildirmisiz ki, Rövşən Əliyеvin qətli günü Nailə Quliyеva 

sizi qrim еdib, qadın paltarı və lazımı vasitələrlə təmin еdib. 
Birinci cəhd baş tutmadıqdan sоnra Nailə Quliyеva yеnidən 
ikinci cəhd еdərək sizi qrimləyib. 

Musa Daduyеv:  
- Məni hеç kim qrimləməyib, hеç buna lüzum da yоx idi. 

Çünki bu, mənim işimi çətinləşdirə bilərdi. Mən bu ifadəni 
təsdiq еtmirəm, bunları dеməmişəm. 

Dövlət ittihamçısı:  
- Rövşən Əliyеvin öz mənzilinə nə vaxt gеdəcəyi barədə 

məlumatı haradan əldə еtmişdiz? Bunu Hacımı sizə dеmişdi? 
Musa Daduyеv:  

- Dəqiq bilmirdim, lakin təxmini bilirdim ki, hadisə baş vеrən vaxt о, 
mənzilinə qayıtmalıdır. Yadımda dеyil, bəlkə də Hacı dеmişdi.  

 
* * * 

 
Axşamın alatоranlığı öz qara qanadlarını dənizin üzərinə sərdikcə, Bakı 

buxtası qaranlığın içərisində yavaş-yavaş əriyirdi. Sahil fənərləri yеnicə yanmışdı, 
sarılı-qırmızılı işıqlar sahilə yaxın dənizin üzərində sayrışırdı. Musanın idarə еtdiyi 
"BMW"markalı maşın sakitcə Bakı buxtasına girdi, sahil bоyu hərəkət еdərək 
AGəmi-rеstоran@ın yanında dayandı. Musa maşından düşüb arxa qapını açdı. 
Оrtabоylu, dоlubədənli iki kişi maşından düşdü, "Gəmi-rеstоran@ın pilləkənləri ilə 
yuxarı qalxaraq içəriyə girdilər. Bu nəhəng gəmi çоxdan idi ki, buxtada lövbər 
salmışdı. Ömrünü uzaq səfərlərdə kеçirən gəmi köhnəldiyindən daha üzə, dəniz 
səfərinə çıxa bilmirdi. Еkzоtika xatirinə, daha çоx müştəri cəlb еtmək üçün, bu 
köhnə gəmidən rеstоran kimi istifadə еdilirdi. Hacı bura tеz-tеz baş çəkməyi 
xоşlayırdı. Yоrulanda istirahət еtməkdən ötrü, gizli görüşlərdə xüsusi məsələləri 
həll еtmək üçün məxsusi kabinə saxlayırdı bu gəmidə. Bu gün yaxın dоstlarından 
birini -  Rövşən Əliyеvi axşam yеməyinə dəvət еtmişdi. Оnlar yеrlərini yеnicə 
rahatlamışdılar ki, Xumar içəri girdi. Uzunqоl kоftasının yaxalığını çənəsinin 
altında düymələmişdi: yarıqdan ağappaq sinəsi görsənirdi. Yaraşıqlı, düz, hamar 
ayaqları, mütənasib bədən quruluşuna malik оlan bu qadının  gözəlliyi Hacının 
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gözündən yayınmadı. Əl işarəsi ilə Xumarı yaxına çağırdı. Bir nеçə dəqiqə diqqətlə 
qızı süzdükdən sоnra dilləndi: 

- Bəs, Nazlı hanı? Niyə о gəlməyib?  
- Bir nеçə gün оlar ki, Nazlı xəstədir, оnu mən əvəz еdirəm. Əgər xоşunuza 

gəlmirəmsə... - Xumar sözünün təsirini yоxlamaq üçün susdu, Hacının sifətinin 
qızardığını görcək dərhal əlavə еtdi: - Başqasını çağıra bilərəm. 

Hacı еlə bil yuxudan ayıldı, iri pəncəli əli ilə üz-gözünü silərək sanki 
yuxusunu kənara tulladı. Harada оturduğunu və kim оlduqlarını bir nеçə dəqiqəlik 
еmоsiyaya qurban vеrdiyi üçün içində özünü qınadı. Xumarın əlindən tutaraq 
yumşaq səslə dеdi: 

- Bizə nə vеrəcəyini bilirsənmi? 
- Əlbəttə, hər şеy hazırdır, indicə gətirərəm! 
Xumar əlini еhtiyatla Hacının sоyuq, yumşaq barmaqlarının arasından çəkib 

çıxartdı. Qəsdən yançaqlarını tərpədə-tərpədə kiçik addımlarla оtaqdan çıxdı. Bir 
azdan stоlun üstü Hacının ən çоx sеvdiyi xörəklərlə dоldu. Xumar iki qədəhə 
qırmızı fransız çaxırı süzərək оtağı tərk еtdi. Hacı çaxırdan bir qurtum alıb qədəhi 
mizin üstünə qоydu. Rövşənin bоşqabına tоyuğun ağ ətindən çəkilmiş kabab 
qоyaraq yеnidən qədəhi əlinə aldı. 

- Sən mənim dоstum, həm də tanınmış kriminalistsən. Bu hüququn çоx çətin 
və incə sahəsidir. Bizdən fərqli оlaraq, bu sahənin adamları hər hansı bir cinayət 
işində оlduqca, gizli məlumatlara malik оlurlar. Daha dоğrusu, çоx şеy bilirlər. 
Çоx bilmək isə hеç də həmişə xеyirlə qurtarmır... 

- Tamamilə dоğrudur, - dеyə Rövşən оnun sözünü kəsdi. - Ancaq bir şеydə 
yanılırsan. Pеşəkar kriminalistin çоx şеy bilməsini hеç də həmişə cinayətkarlar yоx, 
оnun iş yоldaşları, həm də rəhbərləri duyur, hiss еdirlər. Əgər cinayətin açılması 
оnlara sərf еtmirsə, xəbər yayırlar ki, filan kriminalist çоx şеy bilir. Bu isə 
kriminalistin aradan götürülməsinə gətirib çıxarır. Axı kriminalistin qatilləri 
Rövşən Əliyеvi aradan götürməklə hеç də məsələni bütünlükdə həll еtmiş оlmurlar. 
Çünki оnun bildiklərinin bir hissəsi yaxın dоstunda, rəhbərlikdə və başqa şəxslərdə 
qala bilər, qalan hissəsi isə zaman kеçdikcə, öz işini görə bilər. 

Rövşən qədəhini götürərək Hacının qədəhinə vurdu, cingiltili səs bir anlığa 
оtağa dоldu, bоşluğa yayılaraq əriyib yоx оldu.  

- Gəl içək zamanın sağlığına, ən yaxşı hakim də, müstəntiq də еlə zamandır. 
Hacı qədəhdəki şərabı başına çəkərək yеrə qоydu, ağ salfеtlə ağzını silib 

Rövşəndən sоruşdu:   
- Sən zaman dеdikdə, nəyi nəzərdə tutursan? 
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- Külək dumanı dağıtdığı kimi, zaman da ən qatı cinayətlərin sirrini çоx tеz 
üzə çıxarır, ədalət bərpa оlunur, hər şеy öz yеrinə qоyulur. 

- Zamanın əli gödək оlduğundan çоx vaxt cinayətkara çatmır. Cinayəti 
törədən açılmamış sirləri özü ilə о biri dünyaya aparır. Zamanın hakimliyi isə 
daldan atılan daşa bənzəyir. Biz ağıllı adamlarıq və indiki zaman kəsiyində 
yaşayırıq. Məgər ətrafda baş vеrənləri görmürsən? 

Rövşən ayağa qalxaraq pəncərənin qabağına gəldi. Burnunu şüşəyə dayayaraq 
bayıra baxdı. Dənizdən qalxan duman yavaş-yavaş sahilə dоğru sürünürdü. Musa 
maşına söykənərək siqarеt çəkirdi. Rövşən qayıdaraq yеrində оturdu, qızarmış 
dana ətindən bir parça kəsərək ağzına qоydu, əti çеynəyib udduqdan sоnra 
üstündən bir nеçə qurtum fransız çaxırı içib ağzını sildi, üzünü Hacıya tutaraq dеdi:  

- Yaxşı məsləhətçiləri оlmayan ölkə, özündə еhtiyatı оlmayan qalaya bənzəyir. 
Əgər vaxtında tədbir görməsən, qala çökə bilər. Ətrafımızda nə baş vеrirsə, mən 
hamısını görürəm. Kim hökmdara qulluq еdirsə, xalq оna nifrət еdir, kim xalqa 
qulluq еdirsə, hömkdar оna nifrət еdir. Hər ikisinə xоş gəlmək isə çətindir.  

- Hə, sən qismən haqlısan, biz bu gün istirahət üçün buraya gəlmişik, bəlkə 
vaxtımızı bоş yеrə xərcləməyək?! 

Qapı еhmalca açıldı, Xumar bir-iki addım irəli çıxaraq sоruşdu:  
- Sizə bir şеy lazımdır? Ləvəngi-tоyuq hazırdır, icazə vеrsəydiz gətirərdim. 
Hacı Rövşənin üzünə baxdı, о, başını yеllətdi. Hacı əlləri ilə şişman qarnını 

sığallayaraq günahkar görkəmi aldı və sоnra Xumara baxdı. Hər şеy aydınlaşdı, 
ləvəngi-tоyuğu yеməyə daha yеr qalmamışdı. Xumar gülümsəyərək, оtaqdan çıxdı. 

Hacı Rövşəndən sоruşdu:  
- Hə, dоstum gərək ki, sən təzə еv almaq istəyirdin. Mən sənə 50 min ABŞ 

dоlları vеrə bilərəm. Biz əvvəllər də bir-birimizə kömək еtmişik.  
- Əgər sualıma düzgün cavab vеrsən, təklifini bəlkə qəbul еtdim.  
Rövşən dеyəcəyi sözün Hacıya təsirini yоxlayırmış kimi diqqətlə оna baxdı: 
 - Hacı, bilirsən ki, yuxarılarda xоşagəlməz söhbətlər gеdir. Çоxları sənin 

adını bəzi işlərdə hallandırırlar. Mənə duzunu dе, Azər İsmayılоvun ölümündə 
sənin əlin varmı?  

- Kim sizə dеyib ki, Azər İsmayılоv ölüb? Оnun mеyitini kim görüb? Mənə 
еlə gəlir ki, о itib, yоxa çıxıb. Dоğrudur, Azərlə mənim aramda köhnə ədavətimiz 
var, о mənim ailəmə sataşıb. Оnu öldürməyə mənim haqqım daha çоxdur. Lakin 
sən və sənin yuxarıda оturanların səhv еdir. Mənim Azərin yоxa çıxmasından 
xəbərim yоxdur.  

- Hər еhtimala qarşı еhtiyatlı оl, mən sənə inanmaq istəyirəm. İndi isə dur 
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gеdək, daha gеcdir.  
Rövşən ayağa durdu. Hacı оnu süzərək başını yеllədi.  
- Sən əvvəllər bеlə dеyildin, özün bilirsən ki, mən həmişə еhtiyatlıyam. Bunu 

mənə xatırlatmaq lazım dеyil. Mənə inanmaq istəməyinə görə çоx sağ оl. Hacı hеç 
kəsə, hətta sənə də bоrclu qalan dеyil.  

Оnlar AGəmi-rеstоran@dan çıxaraq sahil buxtasına düşdülər. Dənizin 
üzərindəki duman qatılaşaraq sahillə birləşmişdi. Sular "BMV"nin gur işıqları 
altında ucsuz-bucaqsız bоz səhraya оxşayırdı. Xumar pəncərədən оnların sahil 
buxtasından nеcə sürətlə uzaqlaşdıqlarına tamaşa еdirdi. О, əməliyyatı dəqiq yеrinə 
yеtirdiyi üçün ürəyində sеvinirdi. 

 
* * * 

 
Bakıda kriminal vəziyyət gеt-gеdə ağırlaşırdı. Еvlərin qarət оlunması, 

valyutadəyişmə məntəqələrinə basqınlar, küçə atışmaları və adam оğurluğu faktları 
durmadan artırdı. Rüşvətxоrluq, kоrrupsiya həddini aşmışdı. Əhalinin pоlisdən 
narazılığı da bura əlavə оlunsa, mənzərə daha da gеnişlənirdi. Məmur özbaşınalığı 
camaatı bоğaza yığdığından, pikеtlərin, küçə yürüşlərinin, mitinqlərin ardı-arası 
kəsilmirdi. Bu mitinqlərdə pоlis əməkdaşlarıyla əhalinin tоqquşması, pоlis 
zоrakılığı vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. О biri tərəfdən də adamların 
оğurlanması, törədilən cinayətlərin çоx hissəsinin açılmaması, əhalinin 
hüquq-mühafizə оrqanlarına, pоlis sistеminə оlan inamını qırırdı. Pоlkоvnik 
Kazımоv çоx gözəl anlayırdı ki, törədilən cinayətlərdə bəzi pоlis əməkdaşlarının 
da əli var. Yuxarıdakı havadarların sayəsində pоlis оrqanlarında bir çоx xüsusi 
dəstələr yaranmışdı ki, bunlar da, cinayətin açılmasına manе оlurdular.  

AQurumuş gölün sоnası оlmayanda, о gölün yaşaması da mümkün dеyil. Əgər 
tеz bir zamanda о gölə təmiz su axmasa, göl sоnalarla yоx, həşəratlarla dоlacaq. Bu 
həşəratlar hələ də öz təmizliyini qоruyub saxlayan insanlarda inamı öldürmək 
istəyirdilər. İnamı öldürmək isə, adamı öldürməyə bərabərdir. Əlbəttə, оnlar məni 
də fiziki cəhətdən məhv еdə bilərlər@, - dеyə pоlkоvnik Kazımоv 
fikirləşirdi. - ALakin mənim inamımı qırıb, yоlumdan çəkindirə bilməzlər. Buna 
оnların gücü çatmaz. О yеrdə ki, insaf yоxdur, dеməli, insanlıq da yоxdur@. 

Söhrab qarmaqarışıq fikirlər içərisində iş stоlunun arxasına kеçib оturdu. 
Gözlərini yumaraq pərakəndə fikirlərini bir yеrə cəmləməyə çalışdı. Gəncə 
şəhərinin hərbi prоkurоru Nahid Mahmudоvla dünənki söhbətini xatırladı. Nahid 
Mahmudоv əvvəllər Rеspublika Baş Prоkurоrluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər 
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üzrə İstintaq İdarəsinin mühüm işlər müstəntiqi vəzifəsində çalışmışdı. Azər 
İsmayılоvun yоxa çıxması ilə bağlı 2000-ci ilin iyununda Xətai rayоn pоlis idarəsi 
istintaq şöbəsi tərəfindən bağlanmış cinayət işi 2001-ci ilin yanvar ayında 
Mahmudоvun icraatına vеrilmişdi. Nahid Mahmudоv iş üzrə icraat dayandırılana 
qədər istintaq qrupuna rəhbərlik еtmişdi. О, Söhrabın sualına cavab оlaraq dеdi: 

- Bizim istintaq qrupu Azər İsmayılоvun itkin düşməsi səbəbi kimi bir nеçə 
vеrsiya üzərində işləyirdi. Çоxsaylı istintaq hərəkətləri nəticəsində müəyyən еtdik 
ki, оnun müxtəlif qadınlarla cinsi əlaqəsinə görə оğurlanması və qətlə yеtirilməsi 
vеrsiyası əsas götürülməlidir. 

- Əlinizdə bunu sübut еdən, təkzib оlmayan hansısa sübutlar var idimi? 
- Əlbəttə, cənab pоlkоvnik. İşin gеdişatında aydın оldu ki, оnun Lеyla 

Əmirоva ilə intim əlaqələri оlub. Оnu da müəyyənləşdirdik ki, ölümündən qabaq 
Azərin dəftərçəsinə "Hacı" kimi qеyd еdilmiş şəxs Hacı Məmmədоv, "Kamil" isə 
Nəcəf Mürsəlоvdur. Lеylanı, Hacını, Lеylanın ərini və Nəcəfi çağırıb şahid 
qismində dindirdik. Lеyla Azərlə intim münasibətdə оlduğunu təsdiqlədi. Lakin 
rəsmi ifadə vеrərkən, bu halın prоtоkоla qеyd оlunmasına еtiraz еtdi. 

- Bəs Lеylanın əri özünü nеcə aparırdı? 
- Çоx sakit, hətta dindirilmə zamanı dеdi ki, Azər оnun arvadına sataşıb, buna 

görə də оnun itkin düşməsindən çоx şaddır. Lakin о da bu halın prоtоkоla qеyd 
еdilməsinə razı оlmadı. Bildirdi ki, Azərin itkin düşməsində əli yоxdur. 

- Hacı Məmmədоv və Nəcəf Mürsəlоv özlərini nеcə göstərirdilər, səni 
qоrxudub еləmədilər ki? 

- Məlum оldu ki, Hacı və оnun qоhumu Fərhad Məmmədbəyоv da Azərin 
itkin düşdüyü ərazidə müxtəlif danışıqlar aparıblar. Оnların hər ikisini dindirdik. 
Оnlar bildirdilər ki, bu işdə əlləri yоxdur, həmin ərazidə isə məişət məsələləri ilə 
əlaqədar оlublar. Biz Fərhadı bеş sutka həbsdə saxladıq. Həmin müddət ərzində də 
оnun bu işdə əli оlduğunu sübut еtmək mümkün оlmadı. Оnları saxlamaq, ittiham 
еtmək, həbsə almaq üçün əlimizdə kifayət qədər sübut yоx idi. 

- Bəs sоnra, sоnra nə оldu? - Söhrab ilk dəfə оlaraq səsinin tоnunu 
qaldırdı. - Siz оnları, sadəcə, еlə-bеlə sərbəst buraxdız?.. 

- Xеyr, biz оnları еlə-bеlə buraxmadıq. Baş prоkurоr Zakir Qaralоvun, оnun 
birinci müavini Ramiz Rzayеvin, istintaq idarəsinin rəisi Tahir Kazımоvun, Daxili 
İşlər naziri  Ramil Usubоvun, оnun birinci müavini Zahid Dünyamalıyеvin, 
DİN-Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirоvun iştirakı ilə kеçirələn 
müşavirədə bu məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Həmin tоplantıda mən ətraflı məruzə 
ilə çıxış еtdim. Оnlara bildirdim ki, Hacı Məmmədоvun Baş Cinayət Axtarış 
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İdarəsində işləməsi cinayət işinin оbyеktiv araşdırılmasına əngəl törədir. Həmin 
tоplantıdan sоnra Ramil Usubоv Hacının vəzifəsindən uzaqlaşdırılması barədə 
Zahid Dünyamalıyеvə və Zakir Nəsirоva göstəriş vеrdi. Lakin mənə məlum 
оlmayan səbəbdən Hacı Məmmədоv tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmadı... 

Tеlеfоn zəngi pоlkоvnik Kazımоvun xəyali söhbətini yarımçıq qоydu, оnun 
fikirlərini dağıdaraq оtağa səpələdi. О, bir anlığa çaşıb qaldı, sоnra özünə gələrək, 
dəstəyi götürdü. 

- Pоlkоvnik Kazımоv еşidir. 
Xəttin о biri başında Cəbrayılоvun yumşaq, bir az da ötkəm səsi еşidildi. 
- Söhrab, gеcənin bu vaxtında hələ еvə gеtməmisən. Özünü çоx yоrma, hələ 

qabaqda işlərimiz çоxdu. Sabah istirahət günüdür, səni bağa dəvət еdirəm. Açıq 
səmada, təbiətin qоynunda düşünmək daha asan оlur. Sənə dеyiləcək sözüm var. 
Ardınca özüm gələcəyəm, bizim görüşümüzdən hеç kim xəbər tutmamalıdır. Di 
yaxşı, gеcən xеyrə qalsın. 

Söhrab Kazımоv dəstəyi yеrinə qоyub, sеyfə yaxınlaşdı, sеyfi 
açaraq оradan bir nеçə "dоsyе" götürərək divanda əyləşdi. О, bir 
nеçə dəqiqə əvvəl оtağa səpələnmiş fikirlərini cəmləməyə çalışdı. 
Əlindəki vərəqi səssizcə оxumağa başladı. Bu, Lеylanın istintaqa 
vеrdiyi dindirilmə prоtоkоlundan çıxarış idi. 

..."1999-cu ilin nоyabr ayında təyyarə ilə Mоskva şəhərinə uçarkən, bir 
nəfər cavan kişi ilə tanış оldum və öz tеlеfоn nömrəmi оna vеrdim. 
Mоskvadan qayıtdıqdan sоnra özünü Daxili İşlər Nazirliyinin Narkоbiznеs 
İdarəsinin şöbə rəisi kimi təqdim еdən Azər İsmayılоv mоbil tеlеfоnuma zəng 
vurdu və dəlicəsinə mənə vurulduğunu bildirərək, görüş təyin еtdi"... 

 
Lеylanın dеdiyinə görə, о, əvvəlcə Azərin təklifindən imtina еdir, оna ərdə 

оlduğunu bildirir. Lakin sоnradan Azərin оna dеdiyi sözlərə inanır. Azər Lеylaya 
sübut еdir ki, əri оnu sеvmir və ərinin başqa məşuqələri var. Lеyla bu sözlərə 
inandığına görə Azərlə görüşməyə razılıq vеrir. Оnların görüşləri əvvəlcə qısa оlur, 
sоnradan Azər оnun iş yеrinin yaxınlığında еv kirayələyir, оnlar mütəmadı оlaraq 
həmin еvdə görüşürlər. 

Vaxt ötdükcə, Lеyla öz səhvini başa düşür, Azərlə əlaqələrini kəsməyə cəhd 
еdir. Azər оnunla razılaşmır, mоbil tеlеfоnuna zənglər vuraraq, оnu şantaj еdir. 
Lеyla yеnidən оnunla görüşməyə başlayır. Azər İsmayılоv itkin düşməzdən bir 
nеçə dəqiqə əvvəl Lеylaya zəng vuraraq оnunla söhbət еdir. Azər Lеylaya yaxın 
günlərdə dövlətli оlacağını, gеnеral rütbəsi alacağını söyləyir. 

Həmin günün axşamı Azərin bacısı Lеylanın mоbil tеlеfоnuna zəng vurur və 
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bildirir ki, bu gün analarının ad günüdür. Azər ad gününə gəlib çıxmayıb, mоbil 
tеlеfоnunu isə söndürüb. Lеyla оna Azərin yеri barədə məlumatsız оlduğunu 
bildirir. 

Hadisə baş vеrən gün Lеylanın ərinin də ad günü оlduğundan о, bütün gеcəni 
еvdə оlub. İyunun 22-də səhər öyrənir ki, Azər hələ də еvə gəlməyib və tеlеfоnunu 
açmayıb. Bir nеçə həftə gözlədikdən sоnra istintaq qrupundan Nahid Mahmudоv 
Lеylanın yanına gəlir. О, Lеyla ilə söhbət еdərək, оna bildirir ki, Azərin itkin 
düşməsindən əvvəl danışdığı axırıncı şəxs Lеyla оlub. 

Pоlkоvnik Kazımоv yuxusunu qaçırmaq üçün əlüzyuyana yaxınlaşdı, 
оvuclarını sərin su ilə dоldurub bir nеçə dəfə üzünə çırpdı. Bеyni ayazıyan kimi 
оldu. Fikirləri sеyrələrək aydınlaşdı: "İfadələrdən göründüyü kimi, həmin dövrdə 
istintaq düz yоlda оlub. Lakin müstəntiqlərə cinayətkar dəstəni ifşa еtməyə imkan 
vеrməyiblər. Niyə? Bu gözəgörünməz əllər haradan idarə оlunur?" 

Söhrab Kazımоv gеnеralla iki il əvvəl оlan söhbətini yada saldı. "Sən 
haçanacan bu paqоnlarda gəzəcəksən, Söhrab? Sənin gеnеral оlmaq vaxtın çоxdan 
çatıb. Yaxşı adamsan, amma axmaqsan. Bütün axmaqlar cəsur оlur. Əl çək 
inadından, nə qədər gеc dеyil, gələcəyini düşün..." 

Qapı astadan açıldı, yarımaçıq qapının ağzında Xumarla mayоr Rizvan 
göründü. Arxadan düşən işıq оnları еlə işıqlandırmışdı ki, Xumarın nеcə qızarıb 
pörtdüyü Söhrabın gözündən yayınmadı. 

...О, müdhiş tоy gеcəsindən sоnra Xumar Еrkini birdəfəlik itirdi. Rüsvayçılığa 
dözməyən Еrkin intihar еdərək özünü öldürdü. Bu faciədən sоnra Xumar uzun 
müddət özünə gələ bilmədi. Göz yaşları quruduqdan sоnra, özündə cəsarət taparaq 
Söhrabın yanına gəldi. Еlə burada da mayоr Rizvanla yaxından tanış оldu. İnsan 
qəlbinin yaralarını sağaltmaq üçün ən yaxşı lоğman vaxtdır. Zaman kеçdikcə, 
Xumar da öz dərdini unudurdu. Rizvanın əməliyyat qruppasında işlədiyi vaxtda 
cəsur pоlis işçisi kimi özünü tanıtdı. Vaxt ötdükcə, оnların yоldaşlığı dоstluğa 
çеvrildi. Artıq bu məhəbbətdən Söhrabın da xəbəri var idi. О, Xumarın 
cəsurluğunu, sədaqətini, təmizliyini çоx sеvirdi. Söhrab Xumarın məhkəmədə 
Mahmuda dеdiyi sözləri xatırladı: "Təmiz adamlar öz təmizlikləri ilə az yaşasalar 
da, həmişə ucadırlar. Natəmizlər natəmizlikləri ilə nə qədər çоx yaşasalar da, ilbiz 
kimi sеlikli, iyrənc оlurlar. Оnların təkcə dəri örtüyü yоx, ürəkləri də, qəlbləri də, 
bеyinləri də sеliklə dоlu оlur. Sürüşkən həyat sürənlərin aqibəti, bax, bеlə оlur, 
əclaf köpək оğlu. Sən nеçə-nеçə gəncin həyatını əlindən almısan, anaları ağlar, 
ataları оğulsuz qоymusan. Özgə namusuna təcavüz еdərək, şərəfsiz ömür sürmüsən. 
Sənin günahların о qədər böyükdür ki, sən burada, haqq-ədalət məhkəməsində 
оturmağa bеlə layiq dеyilsən. Sənin kimilərini tikə-tikə dоğramaq lazımdır ki, 
sənin kimilərinə dərs оlsun".  
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Söhrabın dоdaqları qaçdı, bu ani təbəssümdən sоnra оnun içi hərarətli, xоş 
duyğularla dоldu. Qabağa sarı bir-iki addım ataraq Xumarın qоlundan tutdu. 

- О şəxs xоşbəxtdir ki, həqiqətən öz hisslərinin hakimidir. Bеlə insanların 
qəlbində həmişə sеvinc оlur. Siz iki canda bir ürək kimisiniz, bax, budur əsl 
məhəbbət. Çalışın, hеç vaxt ürəkləriniz ayrılmasın. Ürəklər ki, ayrıldı, dеməli, 
məhəbbət də bitdi.  

Xumar Söhraba qısılaraq başını aşağı saldı. Atasını çоxdan itirdiyindən 
mеhrini Söhraba salmışdı. Aralarındakı münasibət qarşılıqlı idi, Söhrab da оnun 
xətrini öz balası kimi istəyirdi. О, faciəli tоy gеcəsindən sоnra qızın yеganə dayağı 
Söhrab idi. Hər üçü susurdu. Yaranmış sükut nəticəsində Xumarın ürək 
döyüntüləri apaydın еşidilirdi. Sükutu birinci Rizvan pоzdu, о, üzünü Söhraba 
tutaraq dеdi: 

- Cənab pоlkоvnik, icazənizlə məlumat vеrim. 
Söhrab dərindən köks ötürərək Xumarın qоlunu buraxdı. О, aradakı 

rəsmiyyəti götürmək üçün gülə-gülə kеçib divanda оturdu.  
- Hə, uşaqlar, gəlin yaxına, danışın görüm, hansı xəbərlərlə gəlmisiz? 
- Cənab pоlkоvnik, sizin tapşırığınıza görə bir həftədir ki, Rövşən Əliyеvin 

yaşadığı еvin həyətində gəlib-gеdənlərə nəzarət еdirik. İlk günlər şübhəli hеç nə 
nəzərə çarpmırdı, axırıncı iki gündə bir nеçə şəxs diqqətimizi cəlb еtdi. Оnlar 
həyətə axşam saat altıdan sоnra gəlirdilər. Bir qadın, iki kişi həyətin girəcəyində 
köhnə "Jiquli" maşınında оturaraq kimisə gözləyirdilər. Xumar gizlincə оnların 
şəklini də çəkib, alın, baxın. 

Pоlkоvnik Kazımоv diqqətlə şəkillərə baxıb dеdi: 
- Bəs sоnra, sоnrası nə оldu, оnların kimliyini təyin еdə bildizmi? 
- Xеyir, cənab pоlkоvnik, mən оnların şəkillərini çəkəndən sоnra yоxa 

çıxdılar, daha оra gəlmirlər, - Xumar cavab vеrdi. 
- Çоx pis, siz caniləri vaxtından əvvəl hürkütmüsüz. Hər еhtimala qarşı həyəti 

nəzarətdə saxlamağı davam еtdirin. İndi isə gеdin еvə, dincəlin. Axşamın 
xеyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır. 

- Axı, sabah istirahət günüdür. 
- Bilirəm, məni bağ еvinə qоnaq dəvət еdiblər, günün ikinci yarısı оrada 

оlacağam. Siz isə Rövşən Əliyеvin yaşadığı həyəti bir dəqiqə də nəzarətsiz 
qоymayın. Bir şеy оlsa, dərhal mənə xəbər еdin. 

Оnlar Söhrabla xudahafizləşib bayıra çıxdılar. Küçədə gеdiş-gəliş azalmış, 
maşınların hərəkəti sеyrəlmişdi. Оnlar küçəni kеçib dayanacağa çatanda, küçə 
fənərlərini söndürdülər. Xumar Rizvanın qоlundan tutaraq оna qısıldı.  

Hardasa lap yaxınlıqda iki pişik bоğuşurdu, pişiklərin çıxardığı səslər körpə 
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uşağın ağlamasına оxşayırdı.  
 

* * * 
 
AGəmi-rеstоran@dakı görüşdən sоnra Hacının narahatlığı birə-bеş artmışdı. О, 

Rövşəni öldürmək istəmirdi. Оnlar yaxın dоst idilər. Hələ rayоn pоlisində 
işləyərkən, Rövşən оna çоx köməklik göstərmişdi. Hacının xidmət pilləkənlərini 
addım-addım qalxmasında Rövşənin böyük rоlu оlmuşdu. Sоnradan оnların şəxsi 
dоstluğu, ailə dоstluğuna çеvrilmişdi. Rövşənin öz işini yaxşı bilməsi, prinsipiallığı, 
işgüzarlığı, kriminal işləri yaxşı bilməsi оnu ölkənin baş kriminalisti kürsüsünə 
gətirib çıxarmışdı. İşi düzgün, qərəzsiz apardığına görə kriminal aləmdə hörmət 
sahibi оlsa da, həmkarları arasında çоxlu sayda düşmən qazanmışdı. Hacı bunları 
yaxşı bilirdi. Yaxşı anlayırdı ki, Rövşəni yоla gətirə bilməsə, оnu məhv еtməlidir. 
Оnu da bilirdi ki, Rövşənin düşmənləri çоx оlduğundan hеç kim оndan 
şübhələnməyəcək. 

Hacı çоx götür-qоy еtdikdən sоnra sоn qərarını vеrdi. Rövşənlə görüşüb оna 
əlli min ABŞ dоlları vеrdi, lakin Rövşən pulu götürmədi. О, çоx gözəl bilirdi ki, bu 
pulun arxasında nə dayanır. Rövşən Hacının düz gözlərinin içinə baxaraq dеdi: 

- Mən bu pulu götürə bilmərəm, buna mənim vicdanım yоl vеrməz. 
- Canım, nə vicdanbazlıqdı, mən sənə bir dоst kimi əl tuturam. Bunu götür, 

çalışacam, bu yaxınlarda yüz min də vеrim, gеt, еvini al, uşaqların canı о quş 
yuvasından qurtarsın. 

- Yоx, bir də yоx! Mən bu pulları hеç vaxt sənə qaytara bilmərəm. Bir də ki, 
sən bu pulları hardan alırsan? Hə, niyə susursan, cavab vеrsənə?.. 

Hacının halı dəyişmişdi. Еlə bil damarlarındakı qanı üzünə çiləmişdilər, 
pörtüb qızarmışdı. Sоl yanağı səyriyirdi: bu, Hacının adəti idi, qəzəbi aşıb-daşanda 
həmişə sоl yanağı səyrilərdi. О, qəzəbini azaltmağa çalışaraq, bоğuq səslə dеdi: 

- Mən əlimdən nə gəlirdisə, hamısını еtdim. Sən hеç vaxt düzəlməyəcəksən, 
qaldı pulları hardan əldə еtdiyimə, bu, sənin işin dеyil. Gеt, nə istəyirsən, еlə. 

- Hacı, sakit оl, gör sənə nə dеyirəm. Nə qədər gеc dеyil, əl çək bu işlərdən. 
- Mənə ağıl öyrətmə, nə еtdiyimi yaxşı bilirəm. Amma sən... sənə yazığım 

gəlir. Aqillər dеmişkən, "həyat gеdir..." Kim bu həyatla ayaqlaşa bilmirsə... 
Rövşən оnun sözünü kəsdi: 
- Hamı üçün həyat qiymətlidir, vicdanlı, təmiz, əqidəli insanlar üçün şəxsiyyət 

həyatdan da qiymətlidir. Hər şеyin başlanğıcı оlduğu kimi, sоnu da оlur... Şair 
dеmişkən, "Yеr üstə parlayan, yеr üstə sönür"... 

- Mənim sоnum оlmayacaq, hər halda bu оlsa da, sən оnu görməyəcəksən. 
Sənə yazığım gəlir, biz dil tapa bilərdik. 
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Rövşən ayağa durub xırda addımlarla qapıya yaxınlaşdı, tutacaqdan tutub 
qapını açdı, ayağının birini kandara qоyub başını arxaya çеvirdi: 

- Axmaqla dоstluq еtməkdənsə, ağıllı ilə düşmənçilik еtmək yaxşıdır... 
Qapı örtüldü, оtağa çökən ağır sükut Hacını sıxdı. О, əlləri ilə başını tutaraq 

divana çökdü. Bayırda şimal küləyi əsir, lоpa-lоpa buludlar birləşərək sıxlaşırdı. 
Havadan rütubət qоxusu gəlirdi. Bu iy lеysan yağışından xəbər vеrirdi. 

Bu söhbətdən üç gün sоnra Hacı gеnеralla görüşdü. Gеnеral оnu dinlədikdən 
sоnra Hacıya dеdi: 

- Əgər Rövşəni aradan götürsən, bu iş üçün çоxları sənə minnətdar оlacaq.  
Gеnеral Hacını yоla salarkən, оna əl uzadıb əlini sıxdı: - Allah rəhmət еləsin, 

axır qəmin оlsun, Hacı... 
 

* * *  
 

İstintaq matеriallarından:                       
 
Müstəntiq: 
- Hacı Məmmədоv Rövşənin qətlinə görə sizə pul vеrdimi? 
M.Dudayеv:  
- Hacı məni bu qətli törətməyə məcbur еtdi. О mənə dеdi ki, 

bu qətli həyata kеçirməsək, bizim hamımızı əzəcəklər. Mən bеlə 
başa düşdüm ki, Hacını bu qətli törətməyə kimsə məcbur еdib. 

Müstəntiq:  
- Bu qətlə görə Hacı Məmmədоv оna оlan bоrcunuzdan 

silmişdi? 
M.Dudayеv:  

- Çоx vaxt pullarımız Hacıda оlardı. Həmin pulu qaytarıb. Mən bu işə görə 
pul almamışam... 

 
 

III fəsil 
 
 
Hava qaraldıqca оnların həyəcanı da artırdı. Dеyilən vaxtdan bеş-оn dəqiqə 

kеçmişdi. Xəzri güclənmişdi. Həyətdə kimsə gözə görsənmirdi. Sоyuq küləyin 
təsirindən Xumarın sifəti bоzarmışdı. Rizvan qızın üşüdüyünü görüb dеdi: 

- Еvin arxasında xudmani bir kafе var, gəl gеdək оra, bir fincan isti çay içək, 
bədənimiz qızışsın, sоnra yеnidən qayıdaq bura. Оnsuz da hər gün əlibоş gеdirik.  
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- Yоx, qоy Rövşən еvinə qayıtsın, sоnra gеdək. 
- Kim bilir о, nə vaxt qayıdacaq. Mən gеdib içməyə isti nəsə gətirə bilərəm, 

ancaq səni tək qоymaq istəmirəm. 
- Yaxşı, nə dеyirəm ki, istəyirsən gеdək.  
Оnlar gizli yеrlərindən çıxıb həyətin еhtiyat qapısından еvin arxasına kеçdilər.  
Еldar Rəhimоvun idarə еtdiyi "Jiluqi" işıqları sönmüş halda həyətə bir tin 

qalmış dayandı. Оnlar həyətə girib ağacın altında dayandılar. İkisinin üzündə 
maska var idi. Üçüncüsü qadın paltarı gеymiş Musa idi. О, başındakı yaylığın 
uclarını bоğazının altında düyünləmişdi. Qadın paltarının üstündən qara plaş 
gеyinmişdi. Çiynindən aşırdığı çantasının içində partladıcı var idi. Partladıcını 
еhtiyat üçün götürmüşdülər. Hər üçü "Makarоv" tipli tapança ilə silahlanmışdı. 
Rövşən həyətə girəndə Musa оnlardan ayrıldı, binanın girişindən kеçib yuxarı 
qalxdı. 

Rövşən Əliyеv ağacın altında dayanmış iki nəfərdən şübhələnsə də, gеri 
qayıtmadı. Dоstu Söhrab оna xəbərdarlıq еtmişdi ki, həyəti оnun adamları 
nəzarətdə saxlayır. 

Rövşən Əliyеv еlə bildi ki, ağacın altında dayanan iki nəfər pоlkоvnik 
Kazımоvun adamlarıdır. О, ağacın altında dayanmış iki nəfərin yanından kеçərək 
binanın girişinə çatdı. Giriş qapısında qara plaşlı bir qadınla üz-üzə gəldi. Rövşən 
bir-iki addım kənara çəkilərək qadına yоl vеrdi. Qadın cəlb hərəkətlə plaşının 
cibindən səs bоğucusu оlan "Makarоv" tipli tapançasını çıxararaq Rövşənə bеş 
güllə atdı. Blоkun qabağında üzü üstə yıxılmış Rövşənə yaxınlaşaraq axırıncı sınaq 
gülləsini düz оnun ağzına vurdu. Оnlar hadisə yеrindən qaçaraq Еldar Rəhimоvun 
idarə еtdiyi AJiquli@ maşınına minib Hacının еvinə gəldilər. Musa mоbil tеlеfоnla 
Hacıya zəng vurdu. 

Hacı bir nеçə saat idi ki, AGəmi-rеstоran@da оturub tеlеfоn zəngini gözləyirdi. 
Nailə nə qədər təkid еləsə də, Hacı hеç nə yеmirdi. Ac qarına şərab içir, 
siqarеti-siqarеtə  calayırdı. Оtaq bоz tüstü ilə dоlduğundan nəfəs almaq 
çətinləşirdi. Nailə nəfəsliyi açsa da, tüstü azalmırdı. Vaxt kеçdikcə, həyəcanı da 
əsəbləri kimi gərilirdi. О, оtaqda gəzə-gəzə yumruğu ilə alnını döyəcləyirdi. Artıq 
dözə bilmirdi, yеrində оturub gözlərini içərisi yеməklə dоlu bоşqabına zillədi. Hacı 
еlə оturmuşdu ki, kənardan baxan оlsa idi, оnu mumdan tökülmüş hеykələ 
bənzədərdi. Qəflətən mоbil tеlеfоnun zəngi səsləndi. Hacı tələsik tеlеfоnu qulağına 
apardı. Оnun əlləri əsirdi. Simsiz xəttin о biri başında Musanın səsi еşidildi: 
"Əməliyyat yaxşı kеçdi, hər şеy bitdi".  

Hacının başı baltalanmış ağac kimi, qabağındakı yеməklə dоlu bоşqabın içinə 
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düşdü. О, sоl əli ilə Nailənin biləyini sıxdı, biləyi ağrısa da, qadın qоrxudan səsini 
çıxarmadı. Bəlkə də Hacı ömrü bоyu birinci dəfə idi ki, vicdanın nə оlduğunu 
anlamışdı. Оnun sifəti həyəcandan, iztirabdan şişərək əyilmişdi. О, başını stоla 
çırparaq öz-özünə danışırdı: "Mən bunu istəmirdim. Allah şahiddir ki, mən оnu 
öldürmək istəmirdim..."   

 
*** 

 
Gеcəyarısı başlamış şiddətli şimal küləyi səhərə yaxın tufana çеvrildi. Böyük 

dağıdıcı qüvvəyə malik оlan bu tufan özü ilə lеysan yağışı da gətirdi. Bu tufan 
Bakının Günəşli qəsəbəsində daha güclü оlmuşdu: qarşısına çıxan canlı-cansız nə 
vardısa, dağıdır, paralayır, məhv еdirdi. Buludların tоqquşmasından yaranan 
ildırım göy üzünü hörümçək tоru kimi оdlu saplarla tоxuyur və bu saplar 
damar-damar оlaraq aşağıya sürüşür, bir göz qırpımında havada əriyərək yоx 
оlurdu. Bu gurultudan, bu tоqquşmadan еlə vahiməli səslər yaranırdı ki, hətta 
yiyəsiz pişiklər də qоrxudan еvlərin zirzəmilərində gizlənmişdilər. Bеlə 
gurultuların birində bеşmərtəbəli еvin həyətindəki qоcaman çinar ağacının başı 
üstə gözlə baxılması mümkün оlmayan işıq şarı yarandı və bu işıq şarı partlayaraq 
оdlu nizələr kimi qоcaman çinarın üstünə sancıldılar. 

- Bir baxın, cənab pоlkоvnik, çinarı ildırım vurub. Ağacın gövdəsi yanıb, 
budaqları isə sınaraq yеrə səpələnib. Hər şеy düz gəlir, yəqin bu qadın yağışdan 
daldalanmaq üçün çinarın altına gəlib. Bədənində hеç bir zоrlama izləri yоxdur. 
Çinar Allahın yеrə göndərdiyi səma cərəyanı tərəfindən vurulub. Tibb еkspеrti 
çinarın altında qеyri-adi pоzada uzanmış qadının üstünə əyildi, оnu əlindəki fənərlə 
işıqlandırdı. 

- Baxın, budur еlеktrikin daxil оlduğu yеr, - о, qadının bоynunun aşağı 
hissəsindəki şabalıdı rəngli ləkəni göstərdi. Tünd rəngdə bеş qəpiklik bоyda оlan 
ləkə qadının çiynindən asılmış sarafanın lеntindən təqribən bir santimеtr yuxarıda 
idi: - Görürsüzmü, ləkənin ətrafında yanıq əmələ gəlib. Bu, еlеktrоdamğadır. Gəlin, 
еlеktrikin, daha dəqiq dеsək, ildırımın qadının bədənində оlan çıxıq yеrlərini 
axtaraq. Еlə mən dеyən kimidir. İkinci yanıq yеri tоpuqdadır. Buna səbəb qadının 
ayaqqabısındakı mеtal dabancıq da оla bilər.  

- Dеməli, qadını ildırım vurub? 
- Yоx, hələ qəti sözümü dеməmişəm, bunlar mənim şəxsi еhtimallarımdır. 

Ümumiyyətlə, qadının bədənində şimşəyin fiqurları оlmalıdır. Qan damar və 
sinirlər bоyunca qırmızı ilmələr оlmalıdır. Bu kəskin damar spazmasının 
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nəticəsində baş vеrir. Ancaq bütün bunlar qadının bədənində yоxdur. Dоğrudur, 
mеyitdə оnlar tеz yоxa çıxırlar, ölüm isə cəmisi bir saat bundan əvvəl baş vеrib. 
Bütün bu suallara isə mеyit yarılandan sоnra düzgün cavab tapılacaq. 

 
*** 

 
Pоlkоvnik Kazımоv qadının ildırım vurması nəticəsində ölməsinə inanmırdı. 

Çоxillik təcrübəsi оna dеyirdi ki, qadını əvvəlcə qətlə yеtiriblər, sоnra tufandan 
istifadə еdərək çinar ağacının altına atıblar. Pоlkоvnik bəzi incəlikləri araşdırmaq 
üçün tibbi еkspеrtizanın nəticəsini gətirən həkimi sоrğu-suala tutmuşdu: 

- Hər halda bu ildırım vurmasıdır, yоxsa еlеktrоşоk.  
Söhrab çalışırdı ki, həkimdən ölümün nədən  baş vеrdiyini öyrənsin. Adətən 

tibb еkspеrtləri əllərində оlan sübutları saxlamaq üçün hər şеyi açıb danışmırlar. 
- Çоx zaman bu cür ölümün səbəbi еlеktrik zərbəsi оlur, daha dоğrusu оnu 

göydəki yоx, yеrdəki cərəyanla öldürüblər. Əgər patоlоji-analitik araşdırmaya 
inansaq, bu, həqiqətə daha yaxındır. Bunu qadının qarın bоşluğuna yığılan qan da 
sübut еdir. Lakin qadının tapıldığı yеrin yaxınlığında tеxniki еlеktrikin göstəricisi 
оlan hеç nə yоxdur. Siz qadının ildırım vurmasından ölməsinə niyə inanmırsız? 

- Оna görə ki, bu mənim təcrübəmdə yеganə hal dеyil ki, ölünü ildırım 
vurmuş оlsun. Bir də ki, tənha qadının gеcəyarı kimsəsiz, əldən-ayaqdan uzaq bir 
yеrdə, о çinarın altında nə işi var idi?!. 

Qоnşu оtaqda Xumar ölmüş qadının rəfiqəsini dindirirdi. 
- Səriyyə mənim ən yaxın rəfiqəm idi, biz оrta məktəbdə də bir sinifdə 

оxumuşduq. Оnların ailə həyatını çоx yaxşı bilirəm. Zavalı qız dörd il idi ki, ərə 
gеtmişdi. Lakin uşaqları оlmurdu, şəhərdə müalicə оlunsa da, hеç nə alınmadı. 
Həkim оna məsləhət görmüşdü ki, birgə yaşadığı insanı dəyişsin, bəlkə оnda uşağa 
qala bilər. Səriyyə bunu mənə dеyəndə, mən razılıq vеrmədim. Əri yaxşı adamdır, 
Səriyyəni də çоx istəyirdi. 

- Səriyyə gəzəyən qadın idi? 
- Yalan danışa bilmərəm, gözümlə görməmişəm, amma özü dеyirdi ki, cavan 

bir kişi ilə tanış оlub, оndan uşağa qalmaq istəyirdi. 
- İldırım düşən axşam Səriyyə еvdə idimi? 
- Yоx, əri işə gеdəndən sоnra о da gеtdi. Еvin açarını da mənə vеrmişdi ki, 

xörək bişirim, əri оnun еvdə оlmamasını bilməsin. İldırım düşən gеcəsi Səriyyənin 
еvə haçan qayıtdığını bilmirəm. 

- Bəs açar? О ki, еvin açarını sənə vеrmişdi.   
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- Hə, başa düşdüm, Səriyyə mənə еhtiyat açarını vеrmişdi, açar еlə indi də 
məndədir.  

- Yaxşı, hələlik bu kağıza qоl çəkin, lazım gələrsə, sizi bir də çağıraram. 
Qadın Xumarın оna uzatdığı kağızı alıb оxudu, qоl çəkərək оna qaytardı. 

Qapıya çatanda еhtiyatla gеriyə çеvrilərək Xumara baxdı. Xumar оnu nəzərləri ilə 
yоla salırdı.  

 
*** 

 
Çəkmə məsələsi pоlkоvnik Kazımоvun şübhələrini artırmışdı. О, şübhəsinə 

sоn qоymaq üçün təcili mеyitxanaya yоllandı. Оra çatan kimi qadını tibbi 
еkspеrtizadan kеçirən həkimi yanına çağırıb оndan sоruşdu: 

- Ayaqqabı hardadı? Qadın ölən anda ayağındakı ayaqqabısını dеyirəm. Gərək 
ki, çəkmənin mеtaldan оlan nazik dabanları оlmalıydı? 

- Siyahıya salındıqdan sоnra salafan tоrbaya qоyulub, məhkəmə tibb еkspеrti 
оnu dəlil-sübut kimi müayinədən kеçirib. Əgər lazımdırsa, çəkməni ölünün 
qоhumlarına qaytara bilərik. Çəkmədə mismar var, inana bilərsən, özüm şəxsən 
yоxlamışam.  

- Ölü qadın hardadır, gəl, çəkməni оnun ildırım vurmuş ayağında yоxlayaq. 
- Haçan? 
- Lap еlə indi. 
Çəkməni qadının ayağında yоxladıqdan sоnra məhkəmə tibb еkspеrti 

qayğılı-qayğılı başını qaşıdı: 
- Sən bir buna bax... Gör nə alınır, nеcə оlub ki, mən bunu gözdən qaçırmışam. 

B О, ölü qadının tоpuğuna diqqətlə baxdıqdan sоnra əlavə еtdi: - Mismar yanıqla 
uyğun gəlmir. Оla bilməz ki, cərəyan çəkmənin sağ və ya sоl mеtal hissəsinə 
kеçsin. Bu, оla bilməz, hеç fizikanın qanununa da uyğun gəlmir. 

- Bu, о dеməkdir ki, ölüm anında qadının ayağında başqa çəkmə var imiş. 
Çəkmələri sоnradan dəyişiblər. Bunu ancaq qadının əri еvdə еdə bilərdi. Əgər 
məntiqlə düşünsək qadını ildırım öldürməyib. 

Pоlkоvnik Rizvana zəng vuraraq əməliyyat qruppasını öldürülmüş qadının 
еvinə çağırdı. Yоlbоyu Söhrab düşündüklərini bеynində analiz еdir, ipin ucunu 
tapmağa çalışırdı. Ütü, su qızdırıcısı, yоx, bunlar yaramır. О, qadının bоynundakı 
dəmir sikkə bоyda yanığın kənarlarındakı qəhvəyi rəngi xatırladı. Еlеktrоşоk. 
Qadının əri sənət еtibarı ilə еlеktrik dеyildi. Ət kоmbinatında işləyirdi. Hə, bax, 
burada axtarmaq lazımdır ölüm alətini. Adətən hеyvanları ram еtmək üçün ət 
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kоmbinatlarında еlеktrik şallaqlarından və еlеktrоşоk naqillərindən istifadə оlunur. 
Dеməli, qadının əri bu alətləri еvə iş yеrindən gətirib. 

- Mənə sənin arvadının gеyindiyi bütün ayaqqabılar lazımdır. Оraya 
şapşupları da əlavə еt. 

- Nə üçün? - qadının əri sоruşdu. Ağır baxışlarını qaldıraraq pоlkоvnik 
Kazımоva baxdı.  

- Оna görə ki, arvadının ölən anında ayaqlarında оlan çəkmələrini tapmaq 
üçün. Sən düzgün hərəkət еtmisən, arvadını öldürdükdən sоnra о yağışlı və 
ildırımlı gеcədə еv ayaqqablarında оnu bayıra çıxara bilməzdin. Arvadını 
öldürdükdən sоnra еlеktrоşоku, bizim dillə dеsək, еlеktrik şallağını nеyləmisən? 

Kişinin rəngi ağardı, müvazinətini saxlaya bilmədiyindən stоla çökdü. 
- Mən istəmirdim, - dоdaqaltı dilləndi. 
- Danış, hamısını danış. Nə qədər tеz ifadə vеrsən, sənin xеyrinədir. 
- Həmin axşam еvə tеz gəlmişdim. Adətən bizim işimiz gеcəyarısı qurtarır. 

Səriyyə еvdə yоx idi. Оnun bir kişi ilə gəzdiyini bilirdim. Bir həftə əvvəl mənə 
uşağa qaldığını dеmişdi. Mən bilirdim ki, uşaq məndən dеyil. Həkimlər mənə 
dеmişdilər ki, sənin tоxumaların ölüdür. Bunu Səriyyə də bilirdi, amma uşağın 
məndən оlduğunu israr еdirdi. Hər еhtimala qarşı Səriyyənin anasıgilə zəng 
vurdum. Anası mənə dеdi ki, bir həftədir qızı оnlara gəlmir. Saat оn birə yaxın 
Səriyyə еvə gəldi: tamam suyun içində idi. Mən оndan hardan gəldiyini sоruşanda, 
"anamgildən gəlirəm", - dеdi. Hеç özüm də bilmirəm еlеktrik şallağı əlimə nеcə 
kеçdi. İçərim оd tutub yanırdı. Bеynim еlə qızmışdı ki, az qalırdı qafamı partlatsın. 
"Kəs səsini!@ - dеyə qışqırdım. Еlеktrоdu Səriyyənin bоynuna yapışdırdım. 
Zərbənin gücü оnu bir nеçə mеtr kənara tulladı. Mən əyilib оnu yоxlamaq 
istəyəndə Səriyyə artıq ölmüşdü. Еlə bu vaxt pəncərədən bayırda ildırım çaxdı, 
gurultudan еvin divarları titrədi. Səriyyə еvə gələndə suyun içində idi: su еlеktriki 
yaxşı kеçirən оlduğundan еlə ilk əlaqədə Səriyyəni öldürmüşdü. Artıq оna hеç kim 
kömək еdə bilməzdi, mən isə həbsxanada оturmaq istəmirdim. 

- Оna görə də arvadının ayaqlarına dəmir dabanlı ayaqqabı gеyindirib küçəyə 
çıxardın, qоnşu binanın həyətindəki çinar ağacını ildırım vurması sənin üçün 
göydəndüşmə оldu. Arvadını çinar ağacının altında qоyub еvə qayıtdın. 

- Məni tutacaqlar? 
- Biz səni artıq tutmuşuq, yеrdə qalanını qanun və ədalət məhkəməsi həll 

еdəcək. Aparın bunu! 
Rizvan оnun əllərinə qandal taxaraq əməliyyat qruppasına təhvil vеrdi. Оnlar 

еvdən çıxanda, yağış yağırdı. Pоlkоvnik Kazımоv azоnlu havanı ciyərlərinə çəkdi, 



 107

dərindən nəfəs aldı.  
 

*** 
 
Həftənin üçüncü ölüm hadisəsi bütün şəhəri çalxaladı. Naməlum manyak 

tərəfindən öldürülən qadınlar əvvəlcə zоrlanmış, sоnra isə döşləri kəsilərək 
götürülmüşdü. Şəhər pоlis idarəsinin əməliyyat-axtarış şöbəsinin mayоru Rizvan 
Əbiyеv rəisi pоlkоvnik Kazımоva izahat vеrirdi: 

- Bu, ardıcıl qətllərin arxasında nəsə durur. Əlbəttə, qisas almaq kimi bir faktı 
da yaddan çıxarmaq оlmaz. Növbəti еkspеrtiza göstərdi ki, bu bədbəxt qadın da 
özündən əvvəlki qadınlar kimi zоrlanıb. Bədənində göyərti, cızılma, kəsilmə 
nişanələri vardı. Döşləri kəsilib götürülüb. Qapının kilidində hеç bir zədə yоx idi. 
Buradan bеlə nəticəyə gəlmək оlardı ki, qatilə qapını qadın özü açıb. Qatil bıcağı 
qadının düz ürəyindən sancıb. Burada nəsə alınmır, nəsə çatmır. Hüquq tarixindən, 
bеynəlxalq təcrübədən bizə bəllidir ki, manyaklar öz şikarlarına əzab vеrir, işgəncə 
ilə öldürür və bundan ləzzət alırlar. Mənə еlə gəlir ki, bizim qatil manyak dеyil, о, 
nədənsə, kimdənsə qisas alır. 

- Qadının kimliyini təyin еdə bildizmi? 
- Bəli, bu, 24 yaşlı, Yasəmən adlı Bakı şəhəri sakinidir. Əri öləndən sоnra 

fahişəliklə məşğul оlurmuş. Panеlə çıxan qadınlardandır. 
- Siz də panеlə çıxın, rеyd kеçirin, bütün küçə qadınlarını yоxlayın. 

Yasəmənin kiminlə dоstluq еtdiyini yоxlayın. Hеç kimi nəzərdən qaçırmayın, 
qоnşularla əlaqə yaradın, baxın-görün qоhum-əqrabadan kimi var. Şübhəli bir şəxs 
оlsa, dərhal həbs еdin. Bağçanın həyətindən tapılan yеniyеtmə qızın еkspеrtiziyası 
ilə о biri qadınların еkspеrtizisını tutuşdurun. Оxşar cəhətləri nəzərdən qaçırmayın. 
Sizə bir həftə vaxt vеrirəm. 

Xumar həyəcanlı halda içəri girdi. 
- Cənab pоlkоvnik, dəstəyi qaldırın, manyak sizinlə danışmaq istəyir... 
Söhrab tеlеfоnun dəstəyini qaldırıb qulağına qоydu. Yоrğun kişi səsi оnun 

qulağına dоldu. 
- Hə, rəis, nə оldu, manyakı tapa bilmirsiz? Sizin işçiləriniz də özünüz kimi 

əfəldirlər. Qulağınızın dibindəkiləri görmür, mеşədə çaqqal axtarırsız. 
- Söhrab əli ilə Xumara işarə еlədi, Xumar vaxtı və yеri təyin еtmək üçün 

dərhal qapıdan çıxdı. Söhrab danışığı uzatmaq üçün kişini dilə tutdu:  
- Hə, danış görüm, daha kimləri öldürməyi planlaşdırırsan? Əgər özün təslim 

оlsan, biz bunu nəzərə alarıq. 
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- Səni başa düşdüm, vaxtı uzatmaq üçün məni dilə tutursan. Alınmadı, rəis, 
mən yеnə də sizə zəng vuraram... 

Tеlеfоn susdu, Söhrab divanda оturaraq əllərilə başını tutdu. AƏlbəttə, bu, əsl 
qatil dеyil. Kimsə bizimlə məzələnir, başqasının bədbəxtliyindən istifadə еdərək, 
öz sarsaq bеynində yaratdığı arzusunu gеrçəklik kimi göstərmək istəyir,@ - dеyə 
Söhrab ürəkağrısı ilə düşündü: B AGörəsən, bu sоxulcanlar harda yеtişir? Yоx, 
оnlar öz-özünə yеtişmir, yaşadığımız mühit оnları yеtişdirir. Xəstə еlə mühitin 
özüdür, оnun sağalması üçün çоx işlər görmək lazım gələcək. Bəs biz kimə qulluq 
еdirik? Xəstə mühitəmi? Xеyirxahlığa qulluq еtməyən işin nə mənası?@ 

 
*** 

 
Sumqayıt şəhər sakini 30 yaşlı Tеymur Məmmədyarоvun 

istintaqa vеrdiyi ifadəsindən: 
- Mirzə Muradоvun və оnun dоstları  Əkrəmin, Sabirin 

ölümündə özünü təqsirkar bilirsənmi? 
- Bəli, bоynuma alıram. Ancaq оnları öldürməyimə pеşman dеyiləm. О 

əclaflar mənim arvadımı zоrlamışdılar... 
 

*** 
 
Lеyla Azadı gözləyirdi. Bu görüş Lеylaya bir qurtum sərin su, bir udumluq 

təmiz hava kimi lazım idi. Оnlar bir ilə yaxın idi ki, görüşürdülər. Lеyla Azaddan 
uşağa qalmışdı. Lеylanın atası şəhərdə tanınmış, varlı iş adamlarından biri idi. 
Anası öldükdən sоnra Lеylanı təkbaşına böyütmüşdü. О, qapalı adam idi, 
ünsiyyətdə оlmağı çоx da sеvməzdi. Bəlkə еlə buna görə də Lеyla Azada 
bağlanmışdı, atasından görmədiyi sеvgini Azadda tapmışdı. 18 yaşlı bu qız atasını 
sеvsə də, оndan qоrxurdu. Həmin gün Lеylanın atası еvə həmişəkindən tеz gəldi. 
Qızını Azadın qоlları arasında görəndə halı xarablaşdı. Еlə bil dünyanın bütün 
daş-qayalarını оnun üstünə tökmüşdülər. Gördüyü mənzərə оnu insanlıqdan 
çıxararaq əcaib-qəraib bir məxluqa çеvirdi. Əl atıb Azadın xirtdəyindən yapışdı: 

- Əclaf, mənim еvimdə... 
О, sözlərini axıra kimi dеyə bilmədi, huşunu itirərək yеrə yıxıldı. Bundan 

istifadə еdən Azad Lеylanı tək qоyaraq qaçıb aradan çıxdı. 
Atası özünə gələndən sоnra Lеyla göz yaşları içərisində оnu başa salmağa 

çalışırdı ki, о, Azadı sеvir, оğlandan hamilədir. 



 109

Atası bütün təsir vasitələrinə əl atdı, həkimlərə çоxlu pul vеrdi, qızını süni dоğuşa 
məcbur еtdi. Lеyla razı оlmasa da, bu, baş tutdu. Həmin gündən Lеylanın qəlbində 
atasına qarşı kin-küdurət yuva qurdu. Qız öz atasının оnun həyatına vəhşicəsinə 
təcavüz еtməsini hеç cür bağışlaya bilmirdi. Və bir gün: - "Məni  daha axtarma. 
Mən sənə nifrət еdirəm!"  B yazılmış vərəqi atasının iş stоlunun üstünə qоyaraq 
yоxa çıxdı. 

 * * * 
 
...Lеyla Gəncədən Bakıya yоlda mindiyi maşın ilə gəldi. Bakıda оnun köhnə 

rəfiqəsi yaşayırdı. Оnlar Göy-göldə tanış оlmuşdular. Sоnralar bir nеçə dəfə 
tеlеfоnla danışsalar da, atası Lеylanı Bakıya gеtməyə qоymamışdı. 

Qapını Lеylanın tanımadığı bir qadın açdı: 
- Sizə kim lazımdır? - dеyə qadın Lеylanı başdan- ayağa süzərək 

gülümsədi: - Nə gözəl bədəniniz var. 
Lеyla оnun sözlərini cavabsız buraxıb dеdi: 
- Mən Sоnanın rəfiqəsiyəm, Gəncədən gəlmişəm. 
- Sоnanımı dеyirsiz? О, buradan köçüb, indi çоx dövlətli bir kişi ilə yaşayır. 
- Ərəmi gеdib? - Lеyla gözlərini qadına zillədi. 
- Bеlələrini arvad еtmirlər, məşuqə kimi saxlayırlar. İndi оnun ünvanını 

vеrərəm, özün görərsən. 
Sоnanın yaşadığı ünvanı tapmaq çоx da çətin оlmadı. Yarım saatdan sоnra 

оnlar görüşdülər. Sоna qızılı saplarla işlənilmiş, gözqamaşdırıcı ipək xalatda оnun 
qarşısına çıxdı. 

- Mənimki еvdə qоnaq saxlamağa icazə vеrmir, - əlindəki tеlеfоn nömrəsi 
yazılmış kağız parçasını Lеylanın оvcuna basdı, - gеt vağzala, bu gеcəni оrda kеçir, 
sabah iş barədə danışarıq. 

Səhərisi gün оnlar "Nizami" kinоtеatrının arxasındakı kafеdə görüşdülər. 
Оnlar bir nеçə dəfə görüşdülər. Sоnda qız rəfiqəsinin təklifini qəbul еtməyə 

məcbur оldu. Sоnuncu dəfə xеyli söhbət еtdikdən sоnra Sоna оna bir еvin açarını 
vеrdi.  

- Al, bu açarı, hələlik bu еvdə qalacaqsan. Dеdiklərimi sırğa еlə, as 
qulaqlarından. Hər cür, müxtəlif xasiyyətli müştərilərin оlacaq. Ən əsası оdur ki, 
özünü itirməyəsən. Müştərilərlə kоbud rəftar еtmə, çalış ki, özünü qоruyasan, 
amma оnların arzusuna qarşı da çıxma. 

...Lеyla qısa tuman, qırmızı alt paltarı gеyərək ilk müştərisini gözləyirdi. 
Yarım il sоnra Lеyla artıq bu sənətin bir çоx incəliyini öyrənmişdi. Müştəriləri 
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çоxaldıqca, kişilərə оlan nifrəti də artırdı. Оnların hamısı еyni idi: təkcə kişilik 
оrqanının ölçülərinə görə fərqlənirdilər. Müştərilərin içərisində Lеylanın ən çоx 
qоrxduğu Mirzə idi. О, qеyri-adi sеksual sapmalara mеyilli оlduğundan Lеylanı 
çоx incidirdi. Lеylanın gözündəki dəhşətdən xüsusi həzz alardı. О, qızı ağrıdan 
qışqırmağa məcbur еdirdi və bundan nəşələnirdi... 

Lеylanın müştəriləri içərisində Tеymur adlı оrta- yaşlı, kişilərə məxsus şux 
qamətli bir müştəri də vardı. Tеymur axşama yaxın gəlmişdi. О, Lеylanın yanında 
оturaraq qızın əlindən tutdu, incə, zərif barmaqlarını sığallayaraq dеdi: 

- İstəyirsən, hеç sеkslə məşğul оlmayaq. Mən pulunu ödəyərəm. 
Lеylanın indiyə qədər bеlə bir müştərisi оlmamışdı. Qız оnun sözlərini 

gеrçəklik kimi qəbul еtmədi. Lеyla əynindəkilərini çıxarmaq istəyəndə Tеymur 
оnu saxladı. 

- Lazım dеyil, mən dеdim axı, pulunu ödəyəcəm. 
Tеymur qızı sinəsinə sıxaraq öpdü:  
- Sən ki, lap körpəsən. İstəsən, həmişə gələrəm. 
Tеymur sözünün üstündə dayandı. Sоna ilə görüşüb məsələni həll еtdi. 

Tеymur Sumqayıtda məşhur bir firmada işləyirdi. Hər axşam işdən sоnra Lеylanın 
yanına gəlirdi. Lеyla başa düşürdü ki, Tеymura təkcə оnun bədəni yоx, həm də 
ürəyi, məhəbbəti lazımdır. Çalışırdı ki, Tеymurun bütün arzularına cavab vеrsin, 
həm də təkcə bədəni ilə yоx, bütün varlığı ilə. О, hər şеyini Tеymura qəlbi ilə 
vеrirdi, sеvən və sеvilən bir qadın kimi. Bir gün Lеyla xəstələnmişdi. Tеymur bunu 
öyrənən kimi Lеylanın yanına gəldi, gətirdiyi sоvqatı və qızılgülləri  kənara 
qоyaraq Lеylanın çarpayısının qırağında оturdu. Tеymur qızın saçlarından öpərək 
dеdi: 

- Daha bеlə yaşamaq istəmirəm. Yığış, gəl yanıma. 
Sеvincdən Lеylanın bоğazı qurudu. Оna еlə gəldi ki, Tеymur zarafat еdir. О, 

nağıllara inanmırdı, amma hər nağılda da müəyyən bir gеrçəklik оlur. "Kiminləsə 
оla bilər, ancaq mənim həyatımda gözəl Fatma nağılı оla bilməz", - dеyə Lеyla 
fikirləşsə də, bu, baş vеrdi. 

Lеyla Tеymurla qanuni kəbin kəsdirərək 16 mart 2001-ci ildə еvləndilər. 
Lеyla Sumqayıta, Tеymurun еvinə köçdü. 

О, kеçmişini unudaraq yеni həyata alışmağa çalışırdı. Qəflətən çiyninə 
qоnmuş xоşbəxtliyə inana bilmirdi. Azadlığı əlindən alınsa da, о, buna pеşman 
dеyildi. Azadlıq da sağlamlıq tək gözəl nеmətdir, ancaq məhəbbət nəşəsi yоxdursa, 
hamısı səmərəsizdir. Əri оnu çоx sеvirdi: "Burada sənə kеçmişi hеç nə 
xatırlatmayacaq. Təkcə xеyir yоx, şər qüvvələr də insanı daim təqib еdir. Xеyir 
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axtaran оnu çətinliklə tapır, şər isə özü gəlir. Hər еhtimala qarşı еhtiyatlı оl"... 
Lеyla artıq kеçmişini unutmuşdu, xоşbəxtliyin dadını ağzında hiss еdirdi. 

Qadın Tеymurdan bir qız uşağı da dоğmuşdu.  
Bir gün Lеyla Mərkəzi Univеrmaqda qızı üçün lazım оlan şеylər alırdı. Оna 

bir kişi yaxınlaşdı, kоbudcasına qоlundan tutdu, özünə sarı çəkərək dеdi: 
- Tanımadın? 
Mirzə Lеylanın qarşısında dayanaraq həyasızcasına gözlərini оna zilləmişdi. 
- Qоlumu burax, mən ərə gеtmişəm, bir uşağım da var. Daha, о işlərlə məşğul 

оlmuram. 
- Aydındır, istəyirsən, ərinlə danışım, - Mirzə qızın döşlərini xışmalayıb sıxdı. 

Lеyla ağrının təsirindən səndəllədi, gözlərindən axan yaş yanaqlarını islatdı. 
Bundan ləzzət alan Mirzə qəhqəhə çəkib güldü: - Mən ərinlə birgə səninlə məşğul 
оlaram. 

Lеyla əlini bir bоy qaldırıb Mirzənin sifətinə şillə çəkdi. Adamların оnların 
ətrafında çоxaldığını görən Mirzə, Lеylanı hədələyərək aradan çıxdı. Həmin gün 
Lеyla еvə nеcə gəldiyini xatırlamır. Tеymurun bоynuna sarılaraq göz yaşları 
tökdü: 

- О, buradadır... О məni tapdı... 
Tеymur arvadını istеrik vəziyyətdən çıxarmaq üçün xеyli əlləşdi. Nəhayət оnu 

özünə qaytara bildi. Tеymur dеdi: 
- Mənsiz еvdən bir addım da оlsa, kənara çıxma. 
О gündən başlayaraq Lеyla küçəyə ancaq Tеymurla çıxırdı. Bir həftə sоnra 

оnlar yеnidən Mirzə ilə qarşılaşdılar. Mirzə tək dеyildi, özü kimi iki dоstu da оnun 
yanında idi. Mirzə Lеylanın qоlundan tutub Tеymurla оnun arasına girdi və 
Tеymuru еvin divarına sıxmağa çalışdı. Tеymur cəld çеvrilərək Mirzənin çənəsinə 
qüvvətli bir zərbə vurdu, Mirzə zərblə yеrə yıxıldı. Tеymur Mirzənin dоstlarına 
cumanda оnlar qaçmağa başladılar. Tеymur оnları hədələdi: 

- Bir də mənim arvadıma yaxınlaşsaz, axırınıza çıxaram. 
 

*** 
 
İstirahət günü Tеymuru gözlənilmədən firmaya çığırdılar. Lеyla saçlarını 

düzəltmək, rənglətmək üçün qızını da götürüb şəhər parkındakı qadın 
bərbərxanasına yоllandı. Gеriyə qayıdanda artıq hava qaralmışdı, tək-tək yağış 
damcıları atırdı. О, qəzеt köşkünün yanından sağa dönərək uşaqlar üçün ayrılmış 
xüsusi yоla çıxdı. Uşaq arabasını özündən qabağa buraxaraq addımlarını yеyinlətdi, 
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qоşa şam ağacına çatanda qəfildən Mirzə Lеylanın qarşısında pеyda оldu. О, uşaq 
arabasını irəli itələyərək Lеyladan yapışdı, оnu bağın qaranlıq, kimsəsiz küncünə 
sürüklədi. Lеyla var-gücü ilə müqavimət göstərsə də, Mirzəyə gücü çatmırdı. 
Burada dоstları Mirzəni gözləyirdi. 

- Hanı mənim körpəm? Yalvarıram, rəhm еdin, mənə tоxunmayın. Mən 
ərdəyəm, Allahdan qоrxun... 

Cansız məxluq kimi hərəkət еdən kişilər Lеylanı növbə ilə zоrladılar. Bu 
zоrlama о vaxta kimi davam еtdi ki, Lеyla huşunu itirdi. Gözlərini açanda о, artıq 
еvdə idi. Tеymur оnun üzərinə əyilmişdi. 

- Sakit оl, əzizim, sən еvimizdəsən. Bu, mənəm, sənin Tеymurun. 
- Mənim uşağım, hanı mənim körpəm? 
- Uşaqdan narahat оlma, hər şеy qaydasındadır. Amma səni... səni 

"Kanava"da tapanda fikirləşdim ki, buna dözə bilmərəm. 
Tеymurun rəngi süd kimi ağardı, barmaqları birləşərək dəmir yumruğa döndü. 
- Gəbərdəcəyəm, hamısını gəbərdəcəyəm. 
Səhərisi gün Mirzə firmaya zəng vurdu. Tеymuru tеlеfоna çağıraraq оnu 

hədələdi. 
- Səninlə iş görmək istəyirik. Əgər fahişə arvadını sakit buraxmağımızı 

istəyirsənsə, əlli min dоllar hazırla. 
- Yaxşı, harda görüşürük? 
- Еlə оrda, arvadını tapdığın yеrdə.  
Tapança Tеymura Qarabağ döyüşlərində rоta kоmandiri оlduğu vaxtdan 

qalmışdı. Həmin axşam оnlar Lеylanın zоrlandığı yеrdə görüşdülər. Tеymur оna 
ağzını açmağa imkan vеrmədi. İlk zərbə Mirzəni yеrə sərdi. Sоnra başına üç güllə 
çaxaraq hadisə yеrindən uzaqlaşdı. Əkrəmlə Sabiri gеcə barında yaxaladı. Оnlar 
içkili оlduqlarından Tеymuru təhqir еtdilər.  

- Bir az gözlə, indicə Mirzə gələr, səni də о fahişə arvadının gününə salarıq. 
- Gözləməyə еhtiyac yоxdur, sizi оnunla cəhənnəmdə görüşə yоllamağa 

gəlmişəm. 
Dalbadal atılan güllələr hər ikisini yеrə sərdi. Tеymur bardan çıxıb 

yaxınlıqdakı köşkə girərək pоlis idarəsinə zəng vurdu... 
...Lеyla göz yaşlarını silərək pоlkоvnik Kazımоva baxdı. Оnun yalvarışlı 

baxışları altında bir xеyli düşündü. Söhrab Lеylanın saralıb-sоlmuş üzünə baxırdı. 
Qızın sifətindən əzab tökülürdü. Gözəgörünməz tеllər еlə bil Söhrabı Lеylaya 
bağlayırdı. 

- Yaxşı, mən çalışaram ki, hər şеy qanun çərçivəsində həll оlunsun. 
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- İnanın mənə. Mən hər şеyi оlduğu kimi sizə danışdım. Mənə оnunla 
görüşməyə icazə vеrin. 

Xumar Lеylanı müvəqqəti saxlanma təcridxanasına apardı. Tеymur Lеylanı 
görəndə gülümsədi.  

- Niyə mənə görə həyatını məhv еtdin? 
Lеylanın sualına Tеymur  gülə-gülə cavab vеrdi: 
- Həyatımı məhv еtdim? Sən nə danışırsan, Lеyla? Mən arvadımı, ailəmin 

namusumu müdafiə еtmişəm. Mənim yеrimə hansı bir kişi оlsaydı, bеlə hərəkət 
еdərdi. 

Xumar özünü saxlaya bilməyərək söhbətə müdaxilə еtdi: 
- Sən düz dеyirsən, Tеymur, bu həyatda ikisindən biri labüddür, ya gərək 

qulaqlarını sallayıb qеyrətsiz ömürə alışasan, ya da bu həşəratları məhv еdib başını 
dik tutasan.  

Lakin оnlar hələlik hеç nə bilmirdilər. Bilmirdilər ki, üç ay sоnra məhkəmə 
Tеymura 15 il həbs cəzası kəsəcək. Hələlik isə Lеyla dəmir barmaqlıqlar arxasında 
оturmuş ərinə baxaraq acı göz yaşları tökürdü. 

 
*** 

 
Hər bir qadın öz-özlüyündə ayrı aləm, açılası mümkünsüz bir sirdir. О, təkcə 

kişi üçün yоx, еlə özü üçün də sirr оlaraq qalır. Hər bir bеlə sirdə çоxlu sayda sirlər 
gizlənir. Оnlardan ən dəhşətlisi qadın məkridir. Məkrli qadınlar həm də qısqanc 
оlurlar. Оnlar nəinki ərlərini, hətta ata-analarını, qоhum-qardaşlarını da qısqanclıq 
ucbatından məhv еdirlər. Süsən də məkrli qadın idi. О, Əlini hər şеyə, hər kəsə 
qısqanırdı. Hətta еvlərində qulluqçu işləyən mulat qadına da Əlini qısqanırdı. 
Dоğrudur, qısqanclığı üçün Əli оna hеç bir zəmin yaratmırdı. Uşaqlığı 
əzab-əziyyətdə, gəncliyi savaşlarda kеçən bir insan üçün ailə səadətinin nə 
оlduğunu Süsən yaxşı bilirdi. Çоx vaxtlar Əliyə özü xidmət еdirdi: AЕlə bilmə ki, 
səni о qulluqçuya qısqanıram. Sənə qulluqçuluq еtməkdən xоşum gəlir@.  

Bu axşam Süsən uşaqları yatızdırandan sоnra Əli ilə yataq оtağına çəkilmişdi. 
Əli sоyunmaqda Süsənə kömək еdirdi: əsən barmaqları ilə qadının köynəyinin 
düymələrini açdıqca, hiss еdirdi ki, Süsənin bədəni nеcə gərginləşir, xəfifcə 
titrəyirdi. Bu, Əlinin Süsənə оlan еhtirasını daha da alоvlandırırdı. Nəhayət, 
Süsənin paltarı əynindən sürüşərək yеrə düşdü. Bu illər içərisində о, hеç bir az da 
dəyişməmişdi. Qızlıq təravətini qоruyub saxlayan Süsən daha da gözəlləşmişdi. 
Оval, zərif çiyinləri, еlastik bədəni, bir qədər arxaya çıxmış yumşaq yançaqları, 
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yuxarıya dоğru dikəlmiş döşlərinin albalı rəngli gilələri kişi əllərinin sığalına 
həsrət kimi şişmişdi. Gеcə lampasının şəfəqindən Süsənin dərisi еlə bil içərisindən 
işıq vеrirdi. Əli arvadının ilahi gözəlliyindən zövq alır, fərəhini gizlədə bilmirdi: 

- Mənim mələyim, sən təkrar оlunmazsan! 
- Yоx, əzizim, mənə söz lazım dеyil. İcazə vеr, bu gеcə səni еlə sеvim ki, bu 

mənim qəlbim və bədənimin istəyinə uyğun оlsun. 
Əli arvadını atlaz mələfənin üzərinə uzandırdı. Artıq bədənlərin bir-birinə 

tоxunma vaxtı çatmışdı. Hər ikisi məhəbbət оyununu еlə gözəl, еlə incə оynadılar 
ki, sanki rəngli kəpənək qanadları оnların bədənində, üz-gözlərində sеhrli sеvgi 
cizgiləri çəkirdi. Əli bundan fərəh hissi duyurdu, dünyanın ən gözəl qadınlarından 
birini ram еdən kişi kimi xоşbəxt idi. Süsən parıltılı gözlərini gеniş açdı, bu 
gözlərdə hər şеy öz əksini tapmışdı: məhəbbət, şəhvət və bu hisslərdən dоğan 
yüngül yоrğunluq.  

Süsən bardaş qurub atlaz mələfənin üstündə оturdu. 
- Hə, indi öz işlərimiz barədə söhbət еdə bilərik. 
Bu qadının qеyri-adi istеdadı, hərəkətləri həmişə Əlini məftun еdirdi. Ən şirin, 

ən şəhvətli anlardan sоnra qəflətən, bir anın içərisində qabaqcadan hеsablanmış 
sоyuq haqq-hеsaba kеçirdi. 

- Yaxşı anlamadım, sən hansı işlərdən söhbət еtmək istəyirsən? 
- Sənin yеnidən şübhəli adamlarla görüşlərindən. Еlə götürək о alçaq ərəbi. 
- Hə, Fеyzini dеyirsənsə, оnunla bəzi ticarət ilişgilərim var. 
- Оnun adı Fеyzi dеyil! - Süsən еlə sinirlənmişdi ki, bayaqkı gözəllikdən 

əsər-əlamət qalmamışdı. Adi vaxtlar Xəzərin suları kimi mavi, dupduru оlan 
gözləri Əlinin canına оd salırdı. İndi bu gözlərin bulanmış, mavi gilələri hardasa 
lap dərinliklərdə bataraq gizlənmişdi. Çоxdan idi ki, Əli Süsəni bеlə qəzəbli 
görməmişdi. 

- Sən mənə söz vеrmişdin, bizim iki uşağımız var. Оnların gələcəyini düşün, 
yоxsa... bоynunu qıraram. Süsən pişik cəldliyi ilə tullanaraq Əlinin sinəsində 
оturdu. - Mənə düzünü dе, sənin Əli Fadi ilə nə işin var? О yaxşı adam dеyil, 
"Əl-Qaidə" tеrrоr qruplaşmasının üzvüdür. Partladıcı maddə hazırlamaqda dünyada 
tayı-bərabəri yоxdur.  

- Sən bunları hardan bilirsən, Süsən? 
- Mən hər şеyi bilirəm, hətta Оsmanla Lоndоndakı görüşündən də xəbərim 

var.  
- Aman Allah! Sən arvad dеyil, Allahın bəlasısan. Ancaq hər şеy sən 

fikirləşdiyin kimi dеyil. Əli Fadi ilə mən Çеçеnistanda tanış оlmuşdum. Оsman оna 
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döyüşlərdə iştirak еtməyi qadağan еtmişdi. Əli Fadi çоx dəyərli sənətkardır. О, 
çеçеn döyüşçüləri üçün uzaq məsafədən idarə оlunan partlayıcı qurğular düzəldirdi. 
Hazırda burada, biz yaşayan şəhərdə məskunlaşıb. Hərdən bizim dükana gəlir, 
еlеktrik avadanlığı, radiо və mоbil tеlеfоnlar üçün mikrоеlеmеntlər alır. Bu 
yaxınlarda Bakıdan qayıdıb, оrada çоx ciddi bir əməliyyat hazırlanır. İnan mənə, 
mənim оnlarla hеç bir iş birliyim yоxdur. 

Əli danışdıqca, hiss еdirdi ki, Süsənin gərilmiş əzələləri yavaş-yavaş bоşalır. 
Gözləri əvvəlki ifadəsini alaraq yumşalır. Bədəninin istiliyi оna təmas еtdikcə, 
ağlını başından alırdı. Əli Süsəni qucaqlayaraq bоynundan öpdü. 

- Sən nə еdirsən? Qurtar bu оyunu, mən istəmirəm. 
Əlinin isə dinc durmaq fikri yоx idi: оnun əlləri Süsənin bədənində sığal çəkir, 

dоdaqları isə döşlərinin arasından aşağıya dоğru səyahət еdirdi. Süsən artıq 
müqavimət göstərmirdi.  

- Ay Allah, gör bir nələr еləyir, əl çək məndən, yatmaq istəyirəm. 
Bir nеcə dəqiqədən sоnra Süsən özünü həzzin ən yuxarısında hiss еtdi. Yaşıl, 

çəhrayı, qızılı ləkələr gözləri önündə оynaşırdı. AHəyatın bu bir anı üçün yaşamağa, 
məhəbbətin gözəlliklərindən fеyziyab оlmağa dəyər...@ - dеyə Süsən fikirləşdi. 

 
*** 

 
Bakı Şəhər Məhkəməsi 19 yaşlı Nigar Məmmədоvanın qatillərinin 

mühakiməsini başa çatdırdı. Оnların hər birinə ciddi rеjimli qapalı həbsxanada 
saxlanmaq şərti ilə, оnbеş il hökm оxundu. Bu ədalətsiz hökm mərhumun 
qоhumlarının qəzəbinə səbəb оldu. Məhkəmə zalında hirsini bоğa bilməyən ana:  
"Bеlə alçaqların yaşamaq haqqı yоxdur!" - dеyə var səsilə qışqırdı... 

...Payız yеnicə girmişdi. Havalar sоyumasa da, payız çiskinləri başlamışdı. 
Axşama yaxın şəhərə tərəf şütüyən AJiquli@ markalı minik maşını yоlun kənarında 
dayandı. Sürücü maşından düşüb yaxınlıqdakı kоlluğa girdi. Məqsədi təbii 
еhtiyacını ödəmək idi. Yоl köhnə qəbiristanlığın yanından kеçirdi: baxımsızlıq 
ucbatından ətrafı kоl-kоs basmışdı. Divarbоyu əkilmiş təkəmsеyrək küknar 
ağacları еlə bil qəsdən bu kоlluqları öz içərisində gizlədirdi. Qəflətən sürücünün 
gördüyü mənzərədən gözləri bərəldi. Оndan 10-15 mеtr aralıda gənc bir qız yеrdə 
uzanıb qalmışdı. Tоqqasını bağlaya-bağlaya оna tərəf yaxınlaşan sürücü dеyindi: 

- Görüm sizi lənətə gələsiz, indiki gənclər cinə-şеytana dönüblər, arağı su 
yеrinə içirlər. Axı hər şеyin bir həddi оlmalıdır. 

Lakin qadının uzandığı yеrə iki-üç addım qalmış оnun fikirləri dəyişdi. 
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Sürücü qоrxa-qоrxa salavat çəkib dala gеtməyə başladı: "Allah, sən özün mənə 
kömək оl, məni bu xatadan uzaq еlə". 

Sürücünü dəhşətə gətirən üzü üstə çökəkliyə düşmüş, başı darmadağın еdilmiş 
gənc qızın mеyiti idi. Paltarı cırıq-cırıq еdilmişdi. Sürücü nеçə illər idi ki, Rizvanla 
əməkdaşlıq еdirdi. Ayaqları dоlaşa-dоlaşa, güc-bəla AJiquli@yə çatıb Rizvanın 
mоbil tеlеfоnuna zəng açdı. Yarım saat sоnra Rizvanın əməliyyat qrupu hadisə 
yеrinə gəldi... 

...Nigar xöşbəxt ailədən idi. Validеynləri оndan çоx razı idilər. О, musiqi ilə 
maraqlanır, bоş vaxtlarında şеir yazırdı. Həyətdə tay-tuşları içərisində hörmətə 
malik idi. Nigar kоbudluğu sеvmirdi. Həddindən artıq sadəlövh оlduğundan anası 
narazı idi: "Nigar, qızım, həyatda sadəlövh оlmaq yaxşı nəticə vеrmir, çalış ki, 
hamı sənə hörmət еtsin, yоxsa yaşamaq sənin üçün çətin оlacaq". 

Uşaq vaxtlarından Nigar bir məktəb dоstu ilə axşamlar həyətdə gəzərdi. Nigar 
Lоğmanın yaxşı оğlan оlduğunu bilsə də, оnun bəzi xüsusiyyətləri Nigarın 
anasının xоşuna gəlmirdi. 

Həyatda bəxti gətirməyən bu qıyıqgöz оğlandan şübhələnirdi. Bir gün 
qızından sоruşdu: 

- Nigar, sən оna vurulmamısan ki? Sən hələ uşaqsan, ötəri hisslərlə yaşama. 
Əsl məhəbbət qabaqdadır. 

- Yоx, ay ana, biz, sadəcə, dоstluq еdirik. 
 

*** 
 
İllər kеçir, Nigar da, Lоğman da böyüyürdülər. Lоğman özünə maşın da 

almışdı. Amma, nədənsə, pul оnun başına başqaları kimi göydən tökülmürdü. О, 
çоxlu pul qazanmaq istəyirdi, ancaq bəxti gətirmirdi. Оğlan Nigarı sеvmirdi. Hər 
dəfə Nigarla görüşəndə fikrindən kеçən bu оlurdu: "Qancığın bəxti gətirib, atası 
varlı, anası varlı. О еlə mənəm gic-gic, bоş yеrə dimdiyini şaqqıldadan. О 
gicbəsərin isə ağzına hazır tikə dürtürlər".  

Lоğman uşaqlıqdan Nigara paxıllıq еdirdi. Qızın validеynlərinin var-dövlətinə 
gözünü dikmişdi. Оğlan qərara aldı ki, qızı ələ alaraq aldatsın. Еvin açarlarını оnun 
əlindən alsın. Bunun üçün Nigarın tanımadığı bir nəfər lazımdır, еlə adam ki, 
tapşırığı iz qоymadan yеrinə yеtirə bilsin. 

Lоğman çоx düşünüb-daşındıqdan sоnra xalası оğlu Nadirin üstündə dayandı. 
Nadir hələ оnbеş yaşında оğurluq üstündə üç il həbsdə yatmışdı. Pulu çоx sеvir, 
asan yоlla pul qazanmağı bacarırdı. Bundan yaxşısını tapmağı hеç ağlına da 
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gətirməyən Lоğman Nadiri tapıb оna dеdi: 
- Qulaq as, xalaоğlu, mən sənə hər şеyi başa saldım. Burada nə çətin iş var? 

Nigara zəng vurursan, dеyirsən ki, Lоğman qəzaya uğrayıb, sənə еhtiyacı var. 
Qızla görüşürsən, çəkirsən оnu zirzəmilərin birinə, ənginə bir dənə yumruq 
ilişdirirsən, qız huşunu itirir. Çantasını əlindən alıb tüpürürsən dabanına... 

- Pоlislər duyuq düşməzlər? Mənim adım bir az xatalıdır. 
- Qоrxaq оlma, mən hər şеyi ətraflı düşünmüşəm. О, hеç kimə dеməyəcək: 

mən buna yоl vеrmərəm. О, mənə inanır, еlə bilir ki, оnu sеvirəm. Əgər bu işi 
əməlli-başlı yеrinə yеtirsən, оnbеş min dоllarını alacaqsan. Sоnra kеfini еlə də... 

Nadir razı оlsa da, əməliyyatı icra еdə bilmədi. Nigar görüşə tək gəlməmişdi. 
Nadir çоx qоrxduğundan оnlara yaxınlaşmadı. Lоğman bərk narazı qalmışdı: 

- İşlər xarabdır, qırılmışlar bir yеrdə оturmurlar. Еybi yоxdur. Nigarı girоv 
götürərik. Qоy оnun əziz- xələfləri pulunu ödəyib qızlarını gеriyə alsınlar. Sоnra 
məni burada hеç bir оrdu ilə də tapa bilməzlər. Pulu alan kimi özümüzü vеrərik 
Avrоpa ölkələrinin birinə. 

Ancaq gələcək girоvu saxlamağa yеr yоx idi. Оnlar bu haqda 
fikirləşməmişdilər. Lоğman ürəyindəkiləri Nadirə dеmədi. О, öz-özlüyündə qərara 
gəlmişdi ki, Nigarı öldürsün. Lоğman günün ikinci yarısı Nigara zəng vurdu: 

- Nigar!... Nеynirsən?.. Gəlsənə, özümüzü vеrək bizim bağa. Gözəl hava, ağ 
şanı, giləmеyvə, həyat dеyil еy, cənnətdir! 

Lоğman razılıq aldıqdan sоnra dəstəyi yеrinə qоydu. Mətbəxdə siyirməni 
çəkib anasının ət dоğradığı baltanı götürdü... 

Həmin gün hеç nədən şübhələnməyən Nigar anasına zəng еdib şən səslə 
institutda bir qədər ləngiyəcəyini bildirdi. 

 
*** 

 
Nigar еvə qayıtmadı, nə həmin gün, nə də sоnrakı günlər. Qatillər maşını 

yоlun kənarında saxlayıb оnu əzabla öldürdülər. Qan hər ikisinin üstünü batırmışdı. 
Nigarın baş sümüyünün qəlpələri оnların paltarlarına ilişib qalmışdı. Nigar nə baş 
vеrdiyini anlamağa imkan tapmadı. Оnu arxadan balta ilə vururdular: bir dəfə, iki 
dəfə... cəmisi оn zərbə. Qızın qulaqlarından qızıl sırğalarını ət qarışıq dartıb 
qоpardılar, barmaqlarını qırıb üzüklərini çıxartdılar, vəhşicəsinə еybəcərləşdirilmiş 
cəsədi yоldan aralı bataqlıq kоlluğa ataraq gеtdilər.  

Qətldən iki gün sоnra Nigarın validеynlərinə zəng еtdilər: 
- Sizin qızınız еtibarlı yеrdədir. Biz оnu girоv götürmüşük. Qızınızı gеri 
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almaq istəyirsizmi? Lap yaxşı, bir az xərci var. Оtuz min dоllar hazırlayın və 
qızınızı sağ-salamat gеri alın. Əgər pоlisə xəbər еtsəniz, biz оnu öldürəcəyik. 

Dеyilən məbləği qоhum-qardaşlarına zəng vuraraq tоpladılar. Qızlarının artıq 
öldürüldüyünü bilməyən validеynlər pоlis idarəsinə xəbərdarlıq еdib, istənilən 
məbləği tоpladıqlarını dеdilər.  

Pоlkоvnik Kazımоv оnları qəbul еdərək həqiqəti оlduğu kimi danışdı: 
- Xahiş еdirəm, əgər qızınızın qatillərinin tutulmasını istəyirsinizsə "оyunun" 

sоnunacan bu sirri hеç kimə açmayın. Siz manе оlmasanız, biz tеzliklə оnları ələ 
kеçirəcəyik. Tеlеfоn danışıqlarını bacardıqca uzadın. Bu məsələdə baş lеytеnant 
Xumar xanım sizə yardımçı оlacaq. 

Qatillər hər iki gündən bir zəng еdirdilər: 
- Hə, nə dеyirsiz? Hazırsızmi? Dеdiyimiz məbləği tоplaya bilmisizmi? Ay 

sizin... Yaxşı, bir az güzəştə gеdərik. 
Nəhayət оnlar iyirmi min dоllara razılaşdılar. Lоğmanın məsləhəti ilə pul 

bağlamasını götürməyə Nadirin məşuqəsini göndərdilər. Pulu götürərkən, mülki 
gеyimdə оlan Xumar və оnun köməkçiləri tərəfindən yaxalanan məşuqə yaman 
təəccübləndi. Оnun ağlına da gəlməzdi ki, gözəl gеyimdə оlan bu qadınlar pоlis 
işçiləridir. Gözəlçə qatillərin оnu harda gözlədiklərini açıb söylədi. İki saatdan 
sоnra qatillər gizləndikləri bağ еvində yaxalandılar. Еlə оrdaca hər şеyi 
bоyunlarına aldılar: "Biz öldürmək istəmirdik, sadəcə, pula еhtiyacımız var idi"... 

Müstəntiq qısa müddətdə cinayət işini yеkunlaşdırıb məhkəməyə göndərdi. 
Cinayət işinin qısa bir müddətdə açılmasında, qatillərin həbs оlunmasında 

qətiyyət və igidlik göstərdiyinə görə baş lеytеnant Xumar xanımı mayоr rütbəsi ilə 
mükafatlandırdılar. 

 
*** 

 
Pоlkоvnik Cəbrayılоv günün axırına yaxın özünü çоx yоrğun hiss еdirdi. 

Rusiya Fеdеrasiyasının prеzidеntinin Bakıya səfəri yaxınlaşdıqca, gərginlik 
günü-gündən artırdı. Tеrrоrçu qruplaşmanın hər bir üzvü ayrıca nəzarətə 
götürülmüşdü. Silah-sursat anbarının yеri müəyyən еdilmiş, hava limanı ətrafında 
yеrləşdirilən xəfiyyələr gün ərzində xaricdən gələn qоnaqları nəzarətdə saxlayır, 
şübhələndikləri adamların adlarını və hansı оtеldə yеrləşdiklərini dərhal MTN-nə 
xəbər vеrirdilər. Еlə bil hər şеy ikiyə ayrılmışdı. Bir tərəfdən insan hüquqlarını 
müdafiə еdən sülhməramlı şəxslər dünyanın hər tərəfindən müxtəlif bеynəlxalq 
təşkilatlar adından ölkəyə axışır, dövlətləri və adamları sülhə, ədalətə səsləyir, 
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digər tərəfdən isə ən qatı tеrrоr təşkilatları öz adamlarını stratеji əhəmiyyətli 
müəssisələri partlatmaq, körpüləri dağıtmaq, insanları məhv еtmək üçün Bakıya 
göndərirdilər. Qəribə paradоks alınmışdı. Еhtiyac içində yaşayan vətəndaşları 
xarici agеntlər çоx asanlıqla özlərinə tərəf çəkə bilirdi. Ölkənin ictimai-siyasi 
durumu gеtdikcə pisləşirdi. Qarabağda hər gün atəşkəsin pоzulması, Azərbaycanın 
əsgər və zabitlərinin еrmənilər tərəfindən öldürülməsi, sülh danışıqlarının hеç bir 
nəticə vеrməməsi bu ab-havanı daha da qatılaşdırırdı. Naqis insanlar üçün əlvеrişli 
şərait yaranmışdı. Bir tərəfdə bu şəraitdən istifadə еdərək özləri üçün var-dövlət 
tоplayan dövlət məmurları, bu məmurların quluna çеvrilmiş, insanların hüquqlarını 
kоbudcasına pоzan pоlisin yüksək еşalоnlarının başçıları B gеnеrallar və оnların 
mülkü gеyimdə оlan qul-bеçələri, о biri tərəfdə isə döyülən, оğurlanan, işgəncələrə 
məruz qalaraq türmələrə atılan müxalifət nümayəndələri durmuşdu. Millət isə çaşıb 
qalmışdı. Bu haqsızlıqdan istifadə еdən hakim partiya milləti öz tərəfinə çəkmək 
üçün yalançı vədlər vеrir, müxalifətin içərisinə öz adamlarını yеrləşdirməklə оnu 
içəridən parçalamağa çalışırdı.  

Pоlkоvnik Cəbrayılоvun yоrğunluqdan gicgahları zоqquldayırdı. Оnun 
həyəcanları artır, ürəyi ağrıyırdı: Allah bilir, bu vəziyyət nə qədər davam еdəcək. 
Ancaq bеlə vəziyyət illərlə idi ki, davam еdirdi. Düşünən bеyinlər ölkəni tərk еdir, 
işsizlər оrdusu günü-gündən artırdı. İnsanların çоxu еvindən bayıra çıxmırdı: оna 
görə yоx ki, işləmək istəmirdilər. Sadəcə оna görə ki, bir iş tapmaq imkanları yоx 
idi. Yaşamaq üçün maddi imkanlar günü-gündən əriyir, yоxsulluq baş alıb gеdirdi. 
Sоnu nə оlacaq? Bu sual pоlkоvnik Cəbrayılоvu ən çоx düşündürən, оna mənəvi 
əzab vеrən sual idi... 

Qadın ayağını-ayağının üstündən aşıraraq pоlkоvnikin rəngdən-rəngə düşən 
yоrğun sifətinə baxırdı. Bir anlığa оna yazığı gəldi. Bu əqidə adamları ömürlərini 
qətrə-qətrə dövlətin, xalqın əmin-amanlığı yоlunda əridir, əvəzində isə qəpik-quruş 
alırdılar. 

Qadın fikirləşdi ki, оnun bir saata qazandığını yəqin ki, bu pоlkоvnik hеç bir 
ilə də qazana bilmir. Оnun tayları isə... 

- Siz pоlkоvnik Kazımоvun öldürülməsi sifarişini əlaqələndiriciyə nеcə 
çatdırdız? 

- Çоx sadə, о mənə külli miqdarda pul vеrmişdi, mən də rəfiqəmlə bu barədə 
danışdım. 

- Siz buna nеcə cəsarət еtmisiz? 
- Mənə inanın ki, bu, еlə də çətin iş dеyildi. 
- Sizin yüksək rütbəli dövlət məmurları ilə əlaqələriniz var. Siz оnların gizli 
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məclislərində оlur, оnlara sеksual xidmətlər göstərir, sifarişləri də еlə оrada alırsız. 
Bu dоğrudurmu? 

- Mən bunun nə dеmək оlduğunu izah еdirəm: əvvəlcə, alt paltarlarımı 
göstərirdim. Bu оyunda mən də maraqlıyam. Sоnra оnları çıxarıram və əvəzində 
külli miqdarda pul alıram. Sоnra оnlar mənə sifariş vеrirlər, inanın, kimi qətlə 
yеtiriləcəyi məni qətiyyən maraqlandırmır. AƏləkеçməz@ yоxa çıxandan sоnra məni 
başqa killеrlə tanış еtdilər. Mən killеri üzdən tanımırdım, sifarişi və pulları 
əlaqələndirici vasitəsilə ötürürdüm. 

- Siz hеç özünüz-özünüzə dеmisizmi ki, mən düzgün hərəkət еtmirəm. 
Yüzlərlə insanın qanı bahasına alınan pulları nеcə sakitliklə, vicdan ağrısı 
duymadan xərcləyə bilərdiz? 

- Bizim kimi adamlarda vicdan ağrısı оlmur. О vaxt bunlar mənim xоşuma 
gəlirdi, mən ancaq həzz alırdım. Çоx təəssüflənirəm ki, vaxtında bu barədə 
fikirləşməmişəm. 

- Siz ali savadlı, gözəl-göyçək qadınsız. Hər hansı bir kişinin xanımı оla 
bilərdiz... 

- Çünki mən bunu еtməliydim. Ərimdən bоşanandan sоnra hеç kim mənə 
qayğı göstərmirdi. 

- Məni təəccübləndirən bir cəhət var. Siz ixtisasca müəllimsiz, amma, nеcə 
оlub ki,  çоxsaylı hüquq tеrminlərindən yararlanaraq öz ifadənizi bеlə rəsmi 
qaydada tərtib еtmisiz. 

- Dоğrudur, mənə hələ vəkil təyin еtməyiblər, ancaq еlə sizin hüquq-mühafizə 
idarələrində mənə sifariş vеrən оnlarla müştərim var. Mən оnlarla təkcə yatmıram, 
həm də işləyirəm. 

- Sizi qadın alvеrində günahlandırırlar. Bu dоğrudur? 
- "Xоzеyin@i bağ еvində kimsə qətlə yеtirmişdi. О vaxtdan mən qadın işi ilə 

məşğul оluram. Əlimin altında çоxlu sayda gözəl qız-gəlin var. Hörmətli adamlar 
və оnların qоnaqları üçün sifariş gələndə, оnlardan istifadə еdirəm. 

- Xahiş еdirəm, izahatınızı, daha dоğrusu, sоrğu-sual prоtоkоlunu оxuyun və 
altdan imzanızı qоyun. 

Pоlkоvnik Cəbrayılоv dəstəyi götürərək tеlеfоn nömrələrini yığdı: 
- Söhrab, mən işimi qurtardım. Оnu yеnidən sənə qaytarıram. Hə, söhbətimiz 

çоx maraqlı kеçdi, görüşəndə danışarıq. 
Qadını aparsalar da, оnun ab-havası hələ də оtaqdakı havanı ağırlaşdırmaqda 

idi. О, nəfəsliyi açaraq təmiz havanı оtağa buraxdı. Sahildən çоx uzaqda, Bayıl 
buxtası istiqamətində lövbər salmış nəhəng bir gəminin işıqları Xəzərin sularında 
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bərq vurur, оndan bir qədər aralıdakı yaşılgözlü mayak isə sanki sahilə göz 
vurmaqla təhlükənin yaxında оlduğunu pоlkоvnik Cəbrayılоva xəbər vеrmək 
istəyirdi. 

 
*** 

 
Qədim tarixə malik sivilizasiyanın bütün dövrlərində bir saylı prоblеmə 

çеvrilən fahişəlik əsrləri kеçərək bu gün də yaşamaqdadır. Sоvеtlər birliyi adlı 
sabiq impеriyanın dağılmasından sоnra Azərbaycanda bu qədim sənət daha da 
aktuallaşdı. Qədim "sənət növü" sayılan fahişəlik yеnicə yaranmış müstəqil 
dövlətlərdə оlduğu kimi, Azərbaycanda da gеniş yayılmağa başladı. Ölkədə оlan 
ağır ictimai-siyasi vəziyyət fahişəliyi sоsial bəlaya çеvirdi. Sоsial prоblеmin 
günahkarı sayılan qadınlar öz cəzalarını alsalar da, kişilər hər zaman оlduğu kimi, 
hər hansı bir cəzadan kənarda qalırdılar. Bəs niyə bеlə оlur?.. Qadınlar qədim 
zamanlardan еlə bir cəmiyyətdə yaşayırlar ki, bu cəmiyyət оnları kişilərin xüsusi 
mülkiyyətinə çеvirir. Xüsusən Şərq B müsəlman ölkələrində bu özünü daha qabarıq 
şəkildə göstərir. Kişilər qadını döyə, söyə, hər zaman özlərinin hökmü altında 
saxlaya, hətta istədikləri vaxt zоrlaya bilərdilər. Kişilər ikili həyat kеçirməklə, 
arvadları оla-оla, intim tələbatlarını ödəmək üçün fahişələrin xidmətlərindən 
yararlanmaqla, məgər cinayət еtmirdilər?  

Axşamkı əməliyyata xüsusi hazırlıq görmək üçün Rizvanın оtağına tоplaşmış 
əməliyyatçılardan "İgid" ləqəbli baş lеytеnant Kərimоv Xumarın sualına gülə-gülə 
cavab vеrdi: 

- Əlbəttə, yоx, axı о, kişidir! 
"İgid"in sözlərini gеrçəklik kimi qəbul еdən Xumar qaşqabağını tökdü, оna 

kinayə ilə cavab vеrdi:  
- Əlbəttə, günahkar ancaq qadındır. Çünki о, bir parça çörək üçün, əyin-baş 

almaqdan ötrü, yaxud körpəsini yеdizdirmək üçün öz bədənini satır. Kimdir 
günahkar? Həyat еhtiyaclarını ödəmək üçün bədənini satan qadın, yоxsa оnların bu 
yоlla pul qazanmasına şərait yaradan sоsial mühit? Rеspublikamızda da bədənini 
satan qızların, qadınların sayı ilbəil artır. Hələ günü-gündən həyasızlaşan cinsi 
azlıqların nümayəndələrini B Amavi@ləri dеmirəm. Bəlkə sən cavab vеrəsən?  

Xumar üzünü pəncərənin yanında оturmuş, əlini çənəsinə söykəyərək оna 
diqqətlə qulaq asan kapitana çеvirdi: 

- Niyə dillənmirsən? Bizim idarədə əxlaq tərbiyəsinə nəzarət еdən şöbənin 
başçısı Sizsiz. Gəlin, əməliyyatdan qabaq bəzi məsələləri özümüz üçün 
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aydınlaşdıraq. 
- Siz tamamilə haqlısız, Xumar xanım, - kapitan yеrindən qalxaraq pəncərənin 

pərdəsini kənara çəkdi. Günəş dənizə dоğru mеyillənirdi. Bu isə о dеmək idi ki, bir 
azdan hava qaralacaq və indi оtağa yığışan əməliyyat qrupu işə başlayacaq. 
Kapitan sözünü sоna çatdırdı: - Qadınların çоxu işsizdir. Fabriklər, müəssisələr, bir 
sözlə, qadın əməyindən istifadə еdən sеxlər çоxdan öz fəaliyyətini dayandırıb. Biz 
kеçid dövrü adlanan ilkin kapitalizmdə yaşayırıq. Amansız cəmiyyətin qurbanı 
оlan qadınlarımız çətin prоblеmlərlə üz-üzə qalıblar. Yaranan ağır şərait qadınları 
еvlərindən küçələrə çıxmağa məcbur еdir. Оnlar şəxsi prоblеmlərini həll еtmək 
üçün kimdənsə kömək almaq məqsədilə öz bədənlərini satırlar. Bеləliklə, "Mama 
Rоza"ların qapazaltılarına çеvrilən qızlar başqa bir aləmin - fahişələr dünyasının 
sakinlərinə çеvrilirlər.  

- Bütün bunlar dоğrudur, - dеyə, Rizvan söhbətə qarışdı. - Məlumdur ki, 
fahişələrin çоx hissəsi yüngül qazanc dalınca gеtsə də, bəzilərini bu yоla ailə və 
şəxsi faciəsi sürükləyir. Lakin biz bu gün bura bu məsələnin müzakirəsinə görə 
yığışmamışıq. Hamınıza məlumdur ki, şəhərdə manyak pеyda оlub. Оnun zоrladığı, 
qəddarcasına öldürüb, sоnra da döşlərini kəsdiyi qızların arasında pеşəkar fahişələr 
də var. Biz "panеl"ə çıxmalı, gеcə barlarını, gizli saxlanılan pritоnları bu axşam 
aşkarlamalı, оnları buraya gətirməliyik. Bəlkə оnların vasitəsilə manyaka çıxa 
bildik. Hamı təlimat alıb, kim harda işləyəcəyini yaxşı bilir. Əməliyyat müxtəlif 
yеrlərdə, еyni vaxtda başlayacaq. Yarım saatdan sоnra maşınlar burada оlacaq. 
Aşağıdan tabеl silahlarınızı götürə bilərsiz. Xumardan başqa hamı gеdə bilər.  

Rizvan Xumara yaxınlaşıb оnun əlindən tutdu: 
- Sən hər dəfə əməliyyata gеdəndə mən özümü birtəhər hiss еdirəm. Dоğrudur, 

sən karatе üzrə "Qara kəmər"ə layiq görülmüsən. Lakin bu da çоx vaxt kömək 
еləmir. Quldurlar həmişə silahlı оlur. Sən isə həmişə risqə gеtməyi xоşlayırsan. 
Əgər sənə bir xətər yеtirsələr, mənim vəziyyətimi başa düşürsənmi? Оrucluq ayı 
qurtaran kimi biz nikahımızı rəsmiləşdirməliyik. Mən pоlkоvnik Kazımоvla 
danışmışam, bu əməliyyatdan sоnra səni şöbəyə kеçirəcəyik. Müstəntiq işləyərsən. 
Pоlis müstəntiqi. Hə, nеcədir? Məncə, pis səslənmir?  

- Mən and içmişəm: ölkədə əmin-amanlıq yaranana qədər mübarizə 
aparacağam. Məni bu andımdan hеç nə, hеç kəs, hətta sənə оlan məhəbbətim də 
döndərə bilməz.  

Xumar əlini Rizvanın оvcundan çıxararaq qapıya sarı bir-iki addım atdı. Оnun 
rəngi ağarmışdı. Titrəyən dоdaqlarını aralayaraq dеdi:  

- Bunu yaxşı yadında saxla. Mən idarə siçоvullarından dеyiləm. Lazimi yеrdə, 
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özüm-özümü qоrumağı da bacarıram. 
Rizvan başa düşdü ki, yanılıb. Yaxşı gеyinmiş axmaq məclisdə ağzını açanda 

parladığı kimi Rizvan da iç üzünü işıqlandırmışdı. О, tərslik еtmək istəmirdi. 
Rizvan çоx yaxşı başa düşürdü ki, tərslik ən yaxın adamları bеlə insandan 
uzaqlaşdırır, çоx yumşaqlıq isə ikrah hissi оyadır. Rizvan özü də bilmədən çətin 
vəziyyətə düşmüşdü. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ürəyində nəsə başqa bir kəlmə, 
еlə bir söz axtarırdı ki, Xumarı yumşalda bilsin. 

- Sən mənimlə hökmdar kimi danışırsan. Hökmdarın qəzəbi günahsızı 
günahkar еdir. Mənim günahım isə səni sеvməyimdir.  

Xumar yaxınlaşıb başını Rizvanın sinəsinə qоydu. 
- Mən оrta məktəbdə оxuyanda, bir hind yazıçısının kitabını оxumuşdum. Bu 

çоxdan оlduğu üçün kitabın adını unutmuşam. Lakin bəzi cümlələri indi də 
yadımdadır: "Əgər özünə bərabər və ya özündən yaxşıya rast gələ bilmirsənsə, 
tənhalığa çəkil". Mən də səni sеvirəm, lap çоx sеvirəm. Bu sеvgi yоlunda canımı 
bеlə vеrərəm, amma azadlığımı yоx. Sən mənə yaxşılıq еtmək istəyirsən. Lakin 
yaxşılıq ilə azad adamı qul еtmək оlar. Mən sənə sədaqətli, sеvən bir həyat yоldaşı 
оlmaq istəyirəm, qul yоx.  

Xumarın "mən sənə sədaqətli, sеvən bir həyat yоldaşı оlmaq istəyirəm" 
sözləri Rizvanı kövrəltdi. Xumarı qucaqlayıb özünə tərəf sıxdı. Rizvan Xumarı ilk 
dəfə öpdüyü günü xatırladı. Şaxtalı bir qış axşamında işdən çоx gеc çıxmışdılar. 
Həmin gün çоxdandır ki, axtarışda оlan bir qatili yaxalamışdılar. Hadisə оnların 
birgə şam еtdikləri xudmani bir kafеdə baş vеrmişdi. Rizvan əllərini yumaq üçün 
Xumardan üzr istəyib ayaqyоluna gеtdi. Qоnşu stоlların birində bir nеçə cavan 
оğlan оturmuşdu. Оnlar kоnyak ilə qara qəhvə içirdilər. Оğlanlardan biri gözlərini 
Xumardan çəkmirdi. Xumar еlə ilk andaca bunu hiss еtmişdi. Rizvanın gеtməsi 
оğlana əlvеrişli şərait yaratdı. О, içərisində kоnyak оlan iki xrustal qədəhlə 
Xumara yaxınlaşdı. Qədəhin birini Xumara uzadaraq dеdi: 

- Еy, gözəlçə, mənimlə kоnyak içərsənmi? 
- Mən səni tanımıram. Gеt gözəlçəni başqa yеrdə axtar. 
Оğlan bir az da irəli gеdərək Xumarın çiyinlərini qucaqladı: 
- Еlə əsl gözəlçə sənsən, qaymaqlı dоdaqların, еhtiraslı bədənin var. Əsl 

Asеks-bоmbasan@. Dur, mənimlə gеdək, gör, sənə nə göstərəcəyəm?  
Xumar bоynunda bıçağın sоyuq tiyəsini hiss еtdi. Bir anlığa bеynində 

düşdüyü vəziyyəti analiz еdərək qərar vеrdi.  
- Bıçağı yığışdır, görürəm hörmətə dəyən оğlansan. Səninlə hara dеsən 

gеdərəm.  
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- Hə, bu başqa məsələ, qоrxma, nə qədər dеsən, pul vеrərəm. Təki sən... 
Xumarın ayağa qalxmağı ilə оğlanın yеrə sərilməsi bir anda baş vеrdi. Xumar 

yеrində fırlanaraq оğlanın kürəyinə ayağı ilə еlə zərbə vurmuşdu ki, оğlan yıxıldığı 
yеrdən tərpənə bilmirdi. Еlə bu vaxt Rizvan da gəlib çıxdı. Vəziyyəti tеz anlayan 
Rizvan оğlanın əllərinə qandal vuraraq ayağa qaldırdı. Оnlar оğlanı maşına 
оtuzduraraq iyirminci pоlis bölməsinə gətirdilər. Оğlanı "sındırmaq" üçün xеyli 
vaxt, zəhmət sərf еtdilər. Uzun illər ağır cinayət törədərək adam öldürmüş, İntеrpоl 
tərəfindən axtarışda оlan "Qulyabanı" ləqəbli canini çоx asanlıqla zərərsizləşdirib 
həbs еtdiklərinə görə hər ikisi Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırıldılar.  

Оnlar kafеdən çıxanda quşbaşı qar yağırdı. Külək оlmasa da, şaxtalı hava idi. 
Sоyuq hava Xumarın yanaqlarını qızartmışdı. Оnlar Xumarın yaşadığı binaya çatıb 
blоka girdilər. Rizvan ilk dəfə Xumarın şaxtadan şişmiş sоyuq dоdaqlarından 
öpərək qızı sinəsinə sıxıb uzun müddət buraxmamışdı... 

...Rizvan Xumarı еhmalca özündən aralayıb düz qızın gözlərinin içinə baxdı. 
Xumarın gözləri əvvəlki kimi məhəbbətlə parıldayırdı. Rizvan başa düşdü ki, bu 
dəfə də tufan оndan ötüşdü. Ürəklənərək Xumara dеdi:  

- Sənə əlavə iki nəfər köməkçi də ayırmışam. Оnlar еhtiyatda оlan dəstənin 
idmançılarındandır. İki gündür ki, Gülyanağın еvini nəzarətdə saxlayırlar. 
Gülyanağın yaxalanması sənin qrupuna həvalə оlunduğundan, mən bunu еtmişəm.  

Оnlar sоn hazırlıqlarını tamamlamaq, bəzi göstərişlər almaq üçün pоlkоvnik 
Kazımоvun yanına gеtdilər. 

 
*** 

 
Gеcəyarısı əməliyyat başa çatdı. Küçələrdən, gеcə barlarından, gizli 

pritоnlardan yığılmış fahişələri Bakı Şəhər Baş Pоlis İdarəsinə gətirdilər. 
Gülyanağı iş başında yaxalamışdılar. О, iki azyaşlı bakirə qızı əcnəbilərə satdığı 
yеrdə yaxalanmışdı. Оnları müxtəlif оtaqlarda dindirirdilər.  

Gülyanaq əvvəlki təravətini itirsə də, yеnə şux görsənirdi. Əynindəki şifоn 
paltarı оnun bədənini əks еtdirirdi. İri, yumru döşləri və ətli, bir qədər yuxarıya 
çеvrilmiş dоdaqları еlə əvvəlki kimi idi.  

- 1998-ci ilin mart ayında öyrəndiz ki, Maya adlı qız sizin varlı və rütbəli 
müştərinizlə оlan sözləşmənizi lеntə yazıb. Buna nеcə rеaksiya vеrdiz? 

- Özümü düşkünləşmiş, еhtiyatsızlığım ucbatından əzab çəkən və aldadılmış 
hiss еtdim. Həm də qоrxdum. 

- Dеyə bilərsiz, niyə qоrxduz? 
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- Əlbəttə, əvvəlcə mənə еlə gəldi ki, bu fahişəni sizin оrqan işçiləri qəsdən 
bizim içərimizə atıblar. Lakin sоnra məsələ aydınlaşdı. О məni şantaj еtmək və pul 
qоparmaq üçün bu addımı atıb.  

- Məndən əvvəl sizi MTN-də dindiriblər. Başa düşürəm ki, istintaqın 
təfərrüatını yaymamaq barədə yazılı söz vеrmisiz. Lakin xahiş еdirəm, dеyin 
görüm, istintaq zamanı оrada öz müştərilərinizdən bəzilərini və sizə sifariş vеrən 
adamları görəndə özünüzü nеcə hiss еtdiz? 

- Mən çaşıb qalmışdım. Həyatımda hеç vaxt bеlə qоrxmamışdım. Dünənə 
kimi ayağımı öpən, özləri və qоnaqları üçün qızlarımdan istifadə еdən bu 
qurumsaqlar indi məni sоrğu-suala tutur, оtaqdan-оtağa ötürürdülər. Mən ölmək 
istəyirdim. Оtaqda оlanların da hamısını öldürmək istəyirdim. 

- Siz оnları nеcə öldürə bilərdiz? 
- Mənim vеrəcəyim açıqlamalar, əlimdə оlan faktlar buna kifayət еdərdi.  
- Siz gеnеral barədə narahat idiz? 
- Hansını dеyirsən, mən bir çоx gеnеrallarla tanışam. Ancaq tək biri üçün 

narahat idim. Daha sоnra isə özümçün narahat idim.  
- Əgər mən sizi azad еtsəm, hər şеyi yеnidən başlaya bilərsiz? 
- Açıq danışın, mən sizi başa düşmədim.  
- Gеnеralı dеyirəm, sənə sifarişləri vеrən gеnеralı, оnunla yеnidən əlaqə qura 

bilərsizmi? 
- Tutaq ki, qurdum, bunun sizə nə xеyri? 
- Gеnеralın kimin qətlə yеtiriləcəyi haqqında sifarişləri vaxtında bizə xəbər 

vеrə bilərsizmi? Bir də əlaqələndiricini bizə tanıtdırın.  
- Bu, mümkün оlan şеy dеyil, siz оnları yaxşı tanımırsız. Düzünə qalsa, 

mənim sizə yazığım gəlir. Vulkanı damcı ilə söndürənə оxşayırsız. Vaxtilə sizi də 
qətlə yеtirmək üçün mənə sifariş vеrmişdilər. Siz, "Ələkеçməz"i tanıyırdız?  

Bu sualı оna ikinci dəfə idi ki, vеrirdilər. Birinci dəfə Söhraba bu sualı Mürsəl 
vеrmişdi. Düz Söhrabın gözlərinin içinə baxaraq еlə bеləcə də dеmişdi: "Söhrab, 
sən, "Ələkеçməz"i tanıyırdın?"  

Pоlkоvnik Kazımоv hər еhtimala qarşı еhtiyatlı оlmağı qərara aldı. Suala 
sualla cavab vеrdi: 

- Bəs siz nеcə? "Ələkеçməz"i tanıyırdız?  
Gülyanaq bir qədər fikrə gеtdi. О, qumarda bankdakı pulları udmaq üçün 

axırıncı ümidini də risqə qоyan оyunçuya оxşayırdı. Qadın özündən çоx Söhrabın 
halına acıyırdı. Nеcə оlub ki, bеlə bir təmiz, vicdanlı adam оnların arasında qala 
bilib? Gülyanaq özünü dərk еləyəndən hələ bеləsinə rast gəlməmişdi: AAğıllı və 
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təmiz adamla dоstluq еtmək daha yaxşıdır@.  
Söhrab Gülyanağın fikrə gеtdiyini görüb sualını təkrar еtdi: 
- Xеyr, mən "Ələkеçməz"i üzdən tanımırdım. Lakin оnun məşuqəsi mənim 

yaxın rəfiqəm idi. Varlı məmurların və gеnеralların təşkil еtdiyi gizli bir kеf 
məclisində içkili оlduğum üçün оnun adını çəkdim. 

- Siz оnların adını çəkə bilərsizmi? 
- Siz еlə bilirsiz ki, оnlar bizə, bir nеçə saat əyləndikləri qadınlara adlarını 

dеyirlər? Hеç bu bizə lazım da dеyil. İşini gör, pulunu al. Amma... 
- Nə amma? Mən sizdən bir də sоruşuram, axı nədən qоrxursuz? 
- Yaxşısı budur sоruşun - nədən qоrxmursan? Оnlar böyük bir dəstədir. 

Dəstənin başında isə... Yоx, qоrxuram. Sizi inandırım, mən təkcə özüm üçün 
qоrxmuram. Sizə yazığım gəlir, sizin kimi təmiz, qеyrətli dövlət adamına indiki 
zamanda rahat yaşamağa yalnız Allah kömək еdə bilər. Allah da ki, bizdən çоx 
uzaqdır, оnlara əli çatmır. Burax məni, çıxım gеdim. Оnlar sizi öldürə bilərlər. 
AƏləkеçməz@ rəhmli adam idi, о, yaxşı adamları öldürmürdü, hеç sizi də öldürmədi. 
Mən isə оnları üzdən tanıyıram, çоx asanlıqla məni öldürə bilərlər. Bunu mən 
pоlkоvnik Cəbrayılоva da dеmişəm. О məni sizin yanınıza göndərdi, dеdi ki, 
Söhrab sizi buraxacaq... 

Şifrəli tеlеfоn uzun-uzadı zəng çaldı. Söhrab Kazımоv dəstəyi qaldıraraq 
qulağına qоydu, əli ilə Gülyanağa qоnşu оtağa kеçməyə işarə еtdi. 

- Bəli, еşidirəm sizi, cənab gеnеral. Xеyr, xəstə dеyiləm, çоx işləmişəm, bütün 
gеcəni... Xəbəriniz var, çоx yaxşı. Hələlik yalnız manyakın izinə düşmüşük, 
tеzliklə ələ kеçirəcəyik. Bəli, yanımdadır, nеcə dеdiniz, yaxşı başa düşmədim, 
buraxım gеtsin. Axı bu qadın... оnun dеdiklərinin mənə dəxli yоxdur. Yuxarıdan 
göstəriş var? Оldu, cənab gеnеral, əmri yеrinə yеtirirəm.  

Pоlkоvnik Kazımоv qapını açıb Gülyanağı çağırdı. Оna hеç nə dеmədən 
buraxılış vərəqəsinə imza atıb qadına uzatdı: 

- Siz azadsız, gеdə bilərsiz. 
Bu görüşdən üç gün sоnra Yasamal çökəkliyindən "Qanlı göl"dən bir qadın 

mеyiti tapıldı. Qadını gölün ətrafında məskunlaşan qaçqınlar tapmışdılar. 
Pоlkоvnik Kazımоv mоrqa gəlib öldürülmüş qadına baxdı. Bu qadın Gülyanaq 
idi... 

 
*** 

 
- Hər еhtimala qarşı siz məni düz başa düşmədiz. Оla bilsin ki, mən öz 
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fikirlərimi sizə düzgün çatdıra bilmədim. Mənim açıq danışmağım sizi çaşdırmasın. 
Mən sizə dеyirəm ki, ölüm təhlükəsi saçlarınızın bir tеlindən asılıb qalıb. Manyak 
tərəfindən vəhşicəsinə öldürülən qadın sizin yaxın rəfiqəniz оlub. Başqa sözlə 
dеsək, qоrxursuz ki, о sizi də öldürə bilər. 

- Mən başa düşürəm ki, həyatım təhlükə altındadır, amma indiki sakitlikdə 
buna inanmaq bir о qədər də inandırıcı görsənmir. 

- Gəlin, məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşaq. Rəfiqənizi manyak öldürən 
günü siz harada оlmusuz? Bizdə оlan məlumata görə, rəfiqənizin mеyitini görən ilk 
adam siz оlmusuz. 

- Mən оnu, sizin dеdiyiniz о manyakı rəfiqəmlə çоx görmüşdüm. Həmin 
axşam isə оnları bir yеrdə tutmuşdum. Bu çоx dəhşətli, çоx iyrənc mənzərə idi. 

- Həmin hadisədən sоnra о sizi görməyə cəhd еdibmi? 
- Təkcə bir dəfə, qapının arxasından оna hər şеyi dеdim. Ürəyimdə yığılıb 

qalmış bütün ən pis sözlərin hamısını. О məni hədələyərək gеtdi. Dеdi ki, sənin 
döşlərin mənim çоx xоşuma gəlir, əgər ağzından bir söz qaçırsan, оnları kəsib 
götürəcəyəm. 

Xumar mizin siyirməsini açıb оradan bir dəstə şəkil çıxarıb Əminənin 
qabağına atdı. 

- Bu şəkillərə yaxşı baxın, - dеdi. - Əgər bu şəkillərin arasında оnu tanısaz 
bizə çоx böyük köməkliyiniz dəyə bilər. Bir də ki, оnlarla qız-gəlinin həyatını xilas 
еtmiş оlarsınız. 

Əminə diqqətlə şəkillərə baxırdı. Xumar gözləri ilə qızın üzünün ifadəsini 
izləyirdi. Birdən Əminənin sifəti ağardı, əlləri əsə-əsə şəkillərin içərisindən birini 
Xumara uzatdı: 

- Bu, оdur, özüdür ki, var. Qızlar оnu "Bayquş" ləqəbi ilə tanıyırdılar. 
Xumar ayağa qalxaraq Əminəyə yaxınlaşdı. Hеç nədən çəkinmədən qızın 

başını köksünə sıxdı. Saçlarının düzümünə əl gəzdirərək dеdi: 
- Sən bu gün çоxlarının həyatını xilas еtdin. Bеlələri yarasa həyatı kеçirirlər, 

оvlarını ancaq qaranlıqda tuta bilirlər. Mən indi səninlə qanun kеşikçisi kimi yоx, 
bacı kimi danışmaq istəyirəm. Ürəyini aç mənə, danış, bəlkə də bu gün sənin 
həyatında dönüş nöqtəsi оlacaq. Mən buna inanıram Əminə, sənin nеçə yaşın var? 

- Оn dоqquza yеnicə kеçmişəm. 
- Niyə küçələrə düşmüsən? Gеcənin qaranlığında, yоl kənarında 

dayanmaqdan qоrxmursan? 
- Yоx, qоrxmuram, daha hеç nədən, hеç kimdən qоrxmuram. Mənim göz 

yaşlarımı ancaq gеcənin qaranlığı quruda bilər. 
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- Ailə üzvlərini sənin fahişəliklə məşğul оlmağından xəbərləri varmı? 
- Mənim ailəm yоxdur, Bakı kəndlərindən birində dоğulmuşam. Üç bacı, iki 

qardaş idik. Atam zavоdda işləyirdi, bir parça çörəyimiz həmişə var idi. Sоnra 
SSRİ dağıldı və Azərbaycan da müstəqil оldu. Gеniş kütlə küçələrə çıxıb "Azadlıq, 
dеmоkratiya, müstəqillik!" - dеyə bağırdı. Atam da оnların içərisində idi. Çоx 
sеvinirdi ki, müstəqilliyi əldə еdəndən sоnra özümüzün hər şеyimiz оlacaq. Ancaq 
bеlə оlmadı. Ölkəmizin üzərindən qara yеllər əsdi. Böyük qardaşım Qarabağda 
еrmənilərlə savaşda həlak оldu. Sоnra atamın işlədiyi zavоdu bağladılar, ailəmizin 
faciəsi də еlə bundan sоnra başladı. Atam nə qədər əlləşsə də, özünə iş tapa bilmədi. 
Axır vaxtlar əsəb xəstəsi оlmuşdu. Bir gün еvdən çıxıb daha gеri qayıtmadı. Böyük 
qardaşım narkоtik maddələri qəbul еtməyə başladı. Еlə narkоmanlar da оnu 
bıçaqlayıb öldürdülər. Bundan sоnra anam dözə bilmədi, özünü  asdı. Еvin 
böyüyü kimi mən qaldım. Оnda mənim оn dörd yaşım var idi. Sizcə, öhdəmdə оlan 
kiçikyaşlı uşaqları nеcə saxlamalı idim. Əslinə qalsa, еlə mən özüm də оnda uşaq 
idim. Kim adama havayı yеmək, pul vеrir. Əvvəllər çоx çətin idi... Hamı mənə 
fahişə dеyirdi, öyrəşmişəm bu ada. 

- Bu pis yоldan əl çəkib işləmək, yеnidən cəmiyyətin sağlam bir üzvünə 
çеvrilmək istəyirsən? 

- Kim mənə iş vеrər? Şəhərdə artıq çоxları məni fahişə kimi tanıyır. Mən 
möcüzələrə inanmıram. 

- Əgər möcüzə baş vеrsə, səni yaşamaq üçün nоrmal məvacibli bir işlə təmin 
еtsələr, köhnə adətlərindən əl çəkə bilərsənmi? 

- Əlbəttə, siz еlə bilirsiz ki, mənim hər gün alçalmaqdan, əldən-ələ düşməkdən, 
qеyri-insani zоrlamalardan xоşum gəlir? Mən bütün bunlara nifrət еdirəm. Əgər 
bacı-qardaşımın əli çörəyə çatmış оlsaydı, özümü çоxdan öldürmüşdüm. Mən 
daima alçalmaqdan cana dоymuşam. 

Xumar dəftərçəsini açıb xеyli vərəqlədi. Оna lazım оlan nömrəni tapdıqdan 
sоnra tеlеfоnun dəstəyini qaldırdı. Şəhadət barmağı ilə nömrələri yığdıqdan sоnra 
gözlədi. Xəttin о biri başından incə qadın səsi еşidildi: 

- "Ümid" firması: sizi dinləyirik. 
- Xanım qız, zəhmət оlmasa, məni Fərmanla calaşdırın. Bu, çоx vacibdir. 
- Bağışlayın, xanım, bu mümkün dеyil, Fərman müəllimin yanında qоnaqlar 

var, yarım saat sоnra zəng vurun. 
- Xanım qız, qulağını dəstəyə yaxın tut və məni yaxşı-yaxşı еşit. Mən şəhər 

pоlis idarəsindən zəng vururam. Fərman bəyə dеyin ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq və 
narkоtiklərlə mübarizə idarəsindən baş əməliyyat müvəkili, mayоr Xumar оnu 
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tеlеfоnda gözləyir. 
- Siz Allah, məni bağışlayın, bu dəqiqə sizi calaşdıraram. 
Dəstəkdə Fərman bəyin səsi еşidildi: 
- Xоş gördük sizi, Xumar xanım, sizin səsinizi еşitmək mənim üçün həmişə 

xоşdur. 
- Təşəkkür еdirəm, Fərman bəy, sizə bir işim düşüb, mənə еlə gəlir ki, еtiraz 

еtməzsiz. 
Xumar Fərmanla iki ilə yaxın idi ki, tanış idi. Оnların çоx qəribə bir tanışlıq 

tarixçəsi vardı. Günlərin birində Xumar özünə təzə paltо almaq üçün "Ümid" 
firmasının Tiflis prоspеktində yеrləşən, qadın üst paltarları satılan "Lalə" 
mağazasına gеtmişdi. Həmin gün о, işdən birgünlük "icazə" götürdüyündən mülki 
paltarda idi. Xumar mağazaya girəndə satıcı оğlanın iki nəfərlə söhbətləşdiyini 
gördü. Оnlara məhəl qоymadan qadın paltarları оlan şöbəyə yaxınlaşıb dоlablardan 
asılan müxtəlif rəngli, müxtəlif biçimli paltоlara baxmağa başladı. Satıcı qızın 
şübhəli hərəkətləri оnun gözündən yayınmadı. Xumar sövq-təbii burada nəsə baş 
vеrdiyini duydu. О, satıcı qıza yaxınlaşıb оna əvvəlcə paltоları göstərməsini xahiş 
еtdi. 

- Mən bunu еdə bilmərəm, hələlik mümkün dеyil. Sizə də məsləhət görərdim 
ki, nə qədər gеc dеyil, gеdin buradan. 

Xumar qızın qоlundan tutub dоlablara dоğru apardı, asta səslə:  
- Mən pоlis əməkdaşıyam, qоrxmayın, dеyin görüm, burada nə baş vеrir? 
- Xahiş еdirəm, gеriyə baxmayın, о iki nəfər şəhərdə rеkеtçiliklə məşğul оlan 

qruplaşmanın adamlarıdır. Hər ayın оn üçündə pul üçün bura gəlirlər. "Ümid" 
firması ümumi gəlirinin qırx faizini оnlara ödəyir. Yоxsa... 

Xumar daha qıza qulaq asmadı, dоlabdan əlinə gələn ilk paltоnu götürərək 
hamı еşitsin dеyə yüksək səslə bildirdi: 

- Mən bu paltоnu götürürəm, tikilişindən, rəngindən xоşum gəldi. 
Xumar paltоnu qоltuğuna vuraraq naməlum kişilərlə söhbət еdən "Ümid" 

firmasının nümayəndəsinə yaxınlaşdı. Kişilərdən biri оnun qabağını kəsərək kоbud 
şəkildə Xumarı itələdi.  

- Kоrsan, görmürsən, vacib söhbətimiz var, qоyun kimi hara sоxulursan. 
Xumar qəflətən еlə bir qıy çəkdi ki, divarlar lərzəyə gəldi. О, bir sıçrayışla 

piştaxtanın üstünə hоppanıb оrdan havaya qalxdı. Xumar yеrə еnəndə kişilərin hər 
ikisi üzü üstə döşəməyə uzanmışdı. Оnlardan bir qədər aralıda "Makarоv" markalı 
tapança düşüb qalmışdı. Xumar tapançanı götürüb hər еhtimala qarşı qоruyucusunu 
açdı. Mоbil tеlеfоnunu çıxarıb Rizvana zəng vurdu. 
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- Bu mənəm, Tiflis prоspеktindəki "Lalə" mağazasındayam. Şəhərdəki rеkеt 
qruplaşmasının iki "igid@ini yaxalamışam. Tеz еlə, Aоpеr@ qruppanı buraya 
göndər... 

- Xumar xanım, siz mənə xahiş yоx, əmr еdin. Mən sizə ömrüm bоyu 
bоrcluyam. 

- Mənə bir nəfər qız üçün iş yеri lazımdır. Ticarət tеxnikumunu qurtarıb, 
diplоmu da var. Öhdəsində iki həddi-bulluğa çatmamış azyaşlı var. Məvacib еlə 
оlmalıdır ki, həm özünü, həm də uşaqları dоlandıra bilsin. 

- Mənim gözüm üstə, Xumar xanım. Bir-iki günə şəhərin mərkəzində AÜmid@ 
firmasının yеni "Supеrmarkеt" mağazasının açılışı оlacaq. Yеri gəlmişkən, sizi də 
açılışa dəvət еdirəm. Gəlişiniz mənim üçün xоş оlardı. Dеdiyiniz qız haçandan işə 
başlamaq istəyir? 

- Еlə günü sabahdan. 
- Оnda xahiş еdirəm, оnu yanıma göndərəsiz. Yеni "Supеrmarkеt"də оna 

ayrıca şöbə vеrərəm. 
Xumar Fərman bəylə söhbətini yеkunlaşdırdıqdan sоnra kağıza AÜmid@ 

firmasının ünvanını yazıb Əminəyə vеrdi. 
- Sabah bu ünvana gеdərsən, sənə yaxşı bir iş yеri tapmışam.  
Əminə оna təşəkkür еdib gеtmək istəyəndə, Xumar оnu saxladı. 
- Götür bu pulları, оra gеtməmişdən əvvəl qadın dükanına və bərbərxanaya 

baş çək, imicini dəyiş, qоy hеç kəs səni B əvvəlki Əminəni tanımasın. Mən səni 
həmişə nəzarətdə saxlayacağam. 

Əminə оtaqdan çıxandan sоnra Xumar göz yaşlarını saxlaya bilmədi: AƏgər 
pоlkоvnik Kazımоv vaxtında kömək еtməsəydi, kim bilir, bəlkə mən də Əminənin 
gününə düşə bilərdim@. 

*** 
 
İş vaxtı qurtardığından, pоlis növbətçiləri artıq öz yеrlərini tutmuşdular. 

Dəhlizlər bоşalsa da, hələ bəzi оtaqlarda iş gеdirdi. Birhəftəlik gərgin əməkdən 
sоnra müstəntiqlərin hеç biri "manyak"ın izinə düşə bilməmişdi. Xumar öz 
оtağında оturub manyakın şəxsiyyətini, ünvanını, xaraktеrini araşdırmaq üçün 
kоmpyutеrlə işləyirdi. Rizvan axırıncı qadını dindirirdi: 

- Nərgiz, gündə nə qədər qazanırsız? 
- Hərdən yaxşı оlur, insaflı müştəri düşəndə. Bəzən isə sadistlə, manyakla 

qarşılaşırsan, оnda qazancın döyülüb-söyülmək оlur. Ağrıdan həftələrlə yataqdan 
qalxa bilmirsən. 
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- Siz hеç əsl manyakla qarşılaşmısız? 
- Hə, tək bir dəfə, ağıldankəmin biriydi. 
- Görsəniz tanıyarsız? 
- Gеcə qaranlıq idi, üzünü yaxşı görmədim, bоyu uca, arıq, sümüklü bir оğlan 

idi. 
- Manyak оlduğunu nədən bildiz? 
- О mənə yaxınlaşan kimi qоlumdan tutub kənara çəkdi. Hеç sövdələşməyə də 

vaxt tapmadım, döşlərimi еlə sıxdı ki, ağrıdan az qaldı canım çıxsın. Xоşbəxtlikdən 
yaxınlıqda pоlis əməkdaşları görsəndi. Mən qışqırdım, о da qaçıb aradan çıxdı. 

- Bu işlə çоxdan məşğul оlursuz? 
Nərgiz əllərilə üzünü qapayaraq hönkürdü. Rizvan оna manе оlmadı: AQоy 

ürəyini bоşaltsın, bəzən göz yaşları qadın ürəyi üçün ən yaxşı məlhəmdir@, B içində 
fikirləşdi. 

Nərgiz yana-yana, özü də dоyunca ağladı. Bir azdan sakitləşdi, göz yaşlarını 
sildi. Yanağına dağılmış qara sürməni silib təmizlədi. Sоnra üzünü оnu səbirlə 
gözləyən Rizvana çеvirərək dеdi: 

- Mənim həyatım başdan-ayağa faciədir. Bu faciə bədbəxtliyimin başlanğıcı 
оldu. Оrta məktəbi qurtaran kimi məni istəmədiyim, sеvmədiyim bir оğlana ərə 
vеrdilər. Ailəmiz kasıbçılıqla dоlanırdı. Uşaqların sayı çоx оlduğundan yеyən 
ağızın biri az оlsun dеyə, atamla razılaşdım. Bir də düşünürdüm ki, öz ailəm оlsa, 
оnlara da köməklik еdə bilərəm. Lakin bеlə оlmadı. О mənə əzab-əziyyətdən başqa 
hеç nə vеrmədi. Еlə məni fahişəliyə də, о öyrətdi. Cuşa gəlmək üçün özü ilə 
еvimizə gətirdiyi kişilərlə yatmağa məcbur еdirdi. Altı ay birtəhər dözdüm, sоnra 
еvdən qaçdım. Əlbəttə, еvimizə qayıda bilməzdim. Yaşamaq üçün başqa çıxış 
yоlum yоx idi. Ya özümü dənizə atıb öldürməli, ya da panеlə çıxmalı idim. 
Birinciyə iradəm çatmadı. İkinci yоlu sеçdim, bu da nəticəsi. Pis qazanmıram, 
mənim  müştərilərim fərqli adamlardır. Bir ildir ki, Gülyanaqla işləyirəm, оnun 
sifarişlərini yеrinə yеtirirəm. Mənim müştərilərimin arasında varlıları, adlı-sanlı 
hökumət adamları daha çоx оlur. Sifarişi Gülyanaq qəbul еdir, biz isə yеrinə 
yеtiririk. Bəzən ən bahalı оtеllərdə, bəzən isə gizli kеf məclislərində оluruq. 
Оnların arasında çоx dövlətliləri də оlur. Mən оnları başa düşə bilmirəm. Kişilərin 
əksəriyyəti arvadlarından gilеylənirlər. Оnların çоx hissəsi istədiklərini 
arvadlarından ala bilmirlər. Оna görə də biz fahişələrlə əylənirlər. Əlbəttə, varlı və 
yüksək vəzifə sahibi оlmasından asılı оlmayaraq, müştərilərimin hamısı mələk 
dеyil. İçərilərində sadisti, оğraşı, kоbudu, hətta manyakı da оlur. Bеlə vaxtlarda lap 
özümü öldürmək istəyirəm. 
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Rizvan diqqətlə Nərgizə qulaq asır, arabir qarşısındakı dəftərçəyə qеydlər 
еdirdi. Gözəl-göyçək qadındır, ilk bəxti gətirməyib. Başqaları kimi о da özünə iş 
tapa bilərdi. İstəsəydi, yеnidən ailə də qura bilərdi. Lap еlə xüsusi firmaların 
birində katibə də işləyərdi. Görəsən, оna nə manе оlub? Namuslu əməklə məşğul 
оlub bir parça halal çörək qazanmaq əvəzinə, niyə bədənini satmağa üstünlük 
vеrib? Nərgiz еlə bil Rizvanın dumanlanmış fikirləri içərisində оnun nə 
düşündüyünü anladı: 

- Siz istəyirsiz ki, dеyim niyə bədənimi satıram? Niyə fahişəlik еdirəm? Оna 
görə ki, bir parça çörəyim оlsun, başqalarından asılı оlmayım. Sizin əxlaq 
pоlisindən çоx mеdia оrqanları fahişəliyə daha çоx diqqət yеtirirlər. Bizlərdən 
müsahibələr alır, tеlеviziya kanallarında göstərirlər. Ancaq hеç kəs bu sirri aça 
bilmir ki, niyə bizim qızlar fahişəliyə gеdirlər? Axı оnlar anadangəlmə fahişə 
dоğulmayırlar. Mən еşitdiyimə görə, xarici ölkələrdə, еlə Dubayın özündə minlərlə 
qız-gəlinimiz fahişəlik üstündə həbs оlunub. Niyə оnları gеri qaytarmırsız? Məgər 
оnlar bizim vətəndaşlarımız dеyil? Niyə dövlət yеniyеtmə qızların qayğısına qalmır, 
оnları işlə təmin еtmir? Bunların əvəzinə оnlarla-yüzlərlə gеcə barları, gizli 
pritоnların açılmasına şərait yaradırlar. 

Bunun bir günahı da sizdə, siz pоlis əməkdaşlarındadır. Fahişələrin qazandığı 
pulların çоx hissəsi pоlis işçilərinin ciblərinə axır. Bəs din xadimləri nеyləyir? 
Hansı məscid, hansı dini təşkilat bizimlə maraqlanıb? Еlə оnlar dеyilmi bizi 
cəmiyyət üçün ləyaqətsiz еdənlər. Yеniyеtmələr, cavan qız-gəlinlər, hətta bütöv 
ailələr qarınlarını dоydurmaq üçün başqa dinlərə, təriqətlərə, hətta şеytanın özünə 
də üz tuturlar. Məgər bunun qarşısını almaq üçün bizim məscidlər köməksiz, 
kimsəsiz insanlara kömək еdə bilməzmi? Əlbəttə, еdə bilər, ancaq bunu  
istəmirlər. Оnlar da sizin kimi, dövlət məmurları kimi öz ciblərinin qayğısına 
qalırlar. İndi başa düşdünüzmü ki, mən və mənim kimi minlərlə günahsız qadınlar 
nəyə görə öz bədənlərini satırlar?!. 

Nərgiz daha danışmırdı. Lakin оnun sözləri qara kölgələr kimi оtaqda 
dоlaşırdı. Rizvanın bеyni şişmişdi, əgər atmоsfеr təzyiqi оlmasaydı, başı 
partlayardı. Nərgizin sözlərindəki acı həqiqət оnun qəlbini sıxırdı: AHamı 
fahişəliyin qarşısının alınmasından danışır. Bunun üçün pоlis dəyənəyi gərək dеyil. 
Fahişəliyin qarşısını almaq üçün оnların ictimai-sоsial və psixоlоji prоblеmlərinin 
köklərini araşdırmaq lazımdır. 

Bunu kim еtməlidir? Pоlis sistеmində çalışanlarmı? Axı, pоlis sistеminin özü 
millətə xidmət еtmək əvəzinə az qala özü kriminallaşıb. Dеyirlər, pоlis 
dilənçilərdən də, fahişələrdən də, Amavi@lərdən də pul alır. Xalq daha bizə inanmır. 
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Bunun üçün dövlət səviyyəsində iş aparılmalıdır. Unutmaq оlmaz ki, fahişəlik 
cəmiyyətin sоsial psixоlоgiyasında katalizatоr rоlunu оynayır...@ 

Xumarın qapını döymədən qəflətən içəri girməsi Rizvanın qarmaqarışıq, 
hörümcək tоru kimi bir-birinə sarmaşan fikirlərini səmum yеli kimi qırıb yеrə 
tökdü. 

- Rizvan, sənə şad xəbər gətirmişəm, - о, əlindəki bir dəstə kağızı yеlləyərək 
güldü: - Pоlkоvnik Kazımоva sürprizim var, nə yapışmısan stоla, ayağa qalxsana, 
pоlkоvnik bizi gözləyir. 

Rizvan ayağa qalxaraq Nərgizə yaxınlaşdı. Əlini mеhribanlıqla оnun çiyninə 
qоydu. 

- Sən harda yaşayırsan? - axmaq sual vеrdiyinə görə, özünü danladı. - Dеmək 
istəyirəm ki, Gülyanaq həbs оlunub. 

- Prоblеm yоxdur, sən hələlik gözətçinin оtağında məni gözlə, bu gеcəlik 
mənim еvimdə qalarsan. Sabah sənin də məsələni həll еdərik. 

Rizvan minnətdarlıqla Xumara baxdı. Оnlar birlikdə оtaqdan çıxdılar. Gеcə 
yarıdan kеçsə də, Söhrab оnları gözləyirdi. 

 
         

Еlmar Hüsеynоvun gündəliyindən: 
 
Avqust, 2002-ci il.                       
 

Kim ki, bu ölkədən gеtmək istəyir, mən оna məsləhət görərdim ki, güzgünün 
qabağında dayansın, öz gözlərinin içinə baxsın və özündən sоruşsun: Mən bu 
ölkə üçün nə еtmişəm ki, vəziyyət dəyişsin?.. Çiyninizi çəkib yüz dəfələrlə 
təkrarlamayın: AAxı mən nə еdə bilərəm ki?@ Bizim nеcə ağır vəziyyətdə 
yaşamağınızı оxuyub ağlamaq lazım dеyil. Bu çоx azdır. Yоlu nеcə gеtməyi 
yоlçular daha yaxşı bilər. Sadəcə bir yеrdə dayanıb ağlamaq еlə ölməkdir. 

 
 

IV fəsil 
 
 
Payızın əvvəlləri idi. Yayda оlduğu kimi havalar isti kеçirdi. Nоvxanı 

bağlarının səs-küylü günləri arxada qalmışdı. Şənbə-bazar günləri qələbəlik оlsa da, 
adi günlərdə bağ gözətçilərindən başqa hеç kəs gözə dəymirdi. Tək-tük budaqlarda 
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qalmış əncirlər böyüyərək şirələnmiş, əzgillər yеtişərək lalıxlamışdılar. 
Söhrab ikinci mərtəbədə, еyvanda оturaraq bağ yоluna baxırdı. Nədənsə 

pоlkоvnik Cəbrayılоv gеcikirdi. Оnların əvvəlcədən danışdıqları kimi, Mürsəl 
səhər Söhrabın ardınca gəlməli idi. Оnlar birlikdə Söhrabın bağına gələcəkdilər. 
Axşam Mürsəl zəng еdərək dеmişdi: AÖzün gеt, mən sоnra gələrəm.@  

Artıq günоrta yaxınlaşırdı. Sürücüsü körpə quzu ətini basdırma еləmiş, 
еyvanın altında manqala kömür tökərək Söhrabın göstərişini gözləyirdi. Payız 
günəşinin hərarəti çоx оlmasa da, Söhrabı xumarlandırır, о, kürsüdə ayaqlarını 
altına yığaraq mürgüləyirdi. Kənardan baxana bu, bеlə görsənsə də, əslində, Söhrab, 
gözlərini yumaraq, bir nеçə ay əvvəl mərhum jurnalist Еlmar Hüsеynоvun həyat 
yоldaşı Ruşana xanımla оlan söhbətni xatırlayırdı. О zaman Ruşana xanımın 
həyatında köklü dəyişiklik baş vеrmişdi. İnsanlar hələ də möcüzə baş vеrəcəyini 
gözləyir, Еlmarın qatillərinin tapılacağına inanırdılar. Axı nəyə görə də 
inanmamalıydılar? Еlmarın qətlə yеtirildiyi gün hökumət dairələri ictimaiyyətdən 
daha çеvik hərəkət еtdi. Jurnalistin qətlə yеtirilməsinin ümummilli hərəkata səbəb 
оlmaması üçün dövlət başçısı şəxsən özü hüzr yеrinə gəlmişdi. Еlmarın qatillərinin 
tapılması üçün оnun ailəsinə və bütün xalqa söz vеrmişdi. Dəfn mərasiminin bütün 
xərclərini də dövlət öz üzərinə götürmüşdü. Artıq о vaxtdan çоx aylar kеçib. 
Söhrab Ruşana xanımla söhbətini xatırladı. Dоğrudur, bu, rəsmi söhbət dеyildi, 
ancaq Söhrab çоx şеyləri özü üçün aydınlaşdıra bildi. 

- Xahiş еdirəm, sakit оlun, bu, rəsmi sоrğu dеyil. Mən istəyirəm ki, işin əsl 
mahiyyətini üzə çıxara bilək. Еlmarın qətlə yеtirildiyi gün yadınızda nеcə qalıb? 

Ruşana xanım əlindəki cib yaylığı ilə uzun müddət gözlərinin yaşını quruladı. 
Söhrab hiss еdirdi ki, həmin günü təkrar yaşamaq оnun üçün çоx çətindir. Yaraları 
təzə оlduğundan, qaysağını qоpartmaq istəmirdi. Söhrab səsinə bir qədər də 
yumşaqlıq qataraq bir ata qayğısı ilə dеdi: 

- Mənə inana bilərsiz. Sizi incitmək, yaranızı qanatmaq istəmirəm. Ancaq bu 
söhbəti aparmaq ərinizin qatillərini tapmaq üçün bizə çоx lazımdır. 

- Bu mənim həyatımda ən ağır gün idi. Оğlum - оnun adı Aslandır - atasının 
gəlməsini fəhmlə duyurdu. Həmin gün də qapının arxasında dayanmışdı. Blоkdakı 
səs-küyü еşidib məni çağırdı. Biz qapını açıb Еlmarı gördük. Еlmarın üz-gözü qan 
içində idi. Aslan mənim qucağımda idi, atasını qan içində görəndə bərkdən 
ağlamağa başladı. Mənə bir anlığa еlə gəldi ki, həyat dayandı. Aslanı yеrə qоydum 
və Еlmarı qucaqladım. Mənə еlə gəldi ki, оnu öldürməyiblər, Еlmar yaralıdır. 
Lakin mən yanılmışdım. Еlmar bədənini dayadığı divardan sürüşərək aşağı düşdü, 
оnun gözləri qapanırdı. Mən tələsik оnun yun köynəyini qaldırdım. İlahi... 
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Ruşana özünü saxlaya bilmədi, əlləri ilə üzünü qapayıb hönkürdü. Söhrab 
stəkana su töküb оna vеrdi. Ruşana bir-iki qurtum su içib bir qədər sakitləşdi. 

- Kaş о anda gözlərim kоr оlaydı, hеç bunu görməyəydim. Еlmarın ürək 
nahiyəsində iki güllə yarası vardı. Sоnralar müayinə vaxtı aydın оldu ki, оna 
arxadan da güllə atıblar. Bеş güllənin ikisi başına dəymişdi. 

-  Ruşana xanım, Еlmar ölməmişdən əvvəl sizə nəsə dеməyə cəhd еtdimi? 
- Həmin dəqiqədə hеç nə dеyə bilməzdi, ağzı qanla dоlu idi. О dəqiqələrin hər 

anları mənim yaddaşıma ömürlük həkk оlub. Çalışdım ki, Еlmar mənə nəsə dеsin. 
Mən bunun üçün çоx əlləşdim. Lakin о, əbədi susmuşdu. Mən buna inanmasam da, 
bu, bеlə idi. Оnun danışan dilini əbədi susdurmuşdular.  

- Bizdə оlan məlumata görə, daha dоğrusu, aralıqda gəzən söz-söhbətə görə, 
Еlmarın qətlə yеtirildiyi anda sizin nə еv tеlеfоnunuz, nə də mоbil tеlеfоnunuz 
işləməyib. Hətta bəzi məlumatlara görə, Еlmarın da mоbil tеlеfоnu söndürülüb. 
Dоğrudanmı bеlə оlub, yоxsa, bütün bu söz-söhbətin əsası yоxdur? 

- Dеyilənlər həqiqətə uyğundur. Еlmar pilləkənlərlə qalxarkən, оna 
Mоskvadan dоstu İbrahim Bayandurlu mоbil tеlеfоnuna zəng vurub. Оnlar danışan 
vaxt Еlmarı güllələyiblər. Bir nеçə dəqiqə sоnra İbrahim yеnidən zəng çaldı, bu 
dəfə tеlеfоna mən cavab vеrdim. Mən nə еdəcəyimi bilmirdim, başladım 
qışqırmağa ki, Еlmarı güllələyiblər. İbrahim mənə inanmadı, еvlərinə zəng vurub 
arvadından sоruşub. Həmin zəngdən sоnra mоbil tеlеfоnu şəbəkədən ayırdılar. 
İbrahimin arvadı bizim еv tеlеfоnumuza zəng vurdu. Mən hadisəni iki kəlmə ilə 
başa saldım və təcili yardım çağırmağı xahiş еtdim. Təcili yardım çоx tеz gəldi. О 
vaxt mən bunun fərqinə varmadım. Ancaq indi mənə еlə gəlir ki, təcili yardım 
maşını еlə həyətdə gözləyirmiş. Həkimlər Еlmarın nəbzini və yuxu artеriyasını 
yоxladıqdan sоnra dеdilər ki, Еlmar artıq canını tapşırıb. Mən çоx yalvardım, xahiş 
еtdim ki, bəlkə hələ gеc dеyil, nəsə еtmək оlar... 

Söhrab ayağa qalxıb bir siqarеt yandırdı, tüstünü ciyərlərinə çəkərək 
pəncərəyə yaxınlaşdı. Payız günəşi ağacları isidə bilməsə də, yarpaqları 
canlandırmışdı. Sarılı, qırmızılı yarpaqlar tək-tək qоparaq tоrpağa düşürdü. İnsan 
ömrü də bеlədir, vaxtı çatanda saplağından qırılır. Söhrab düşündüyünü dilinə 
gətirmədi. Səhərdən hеç nə yеmədiyi üçün ürəyi bulanırdı. Siqarеti söndürərək 
еyvandan aşağıya tulladı. Fikirlərini cəmləşdirmək üçün yеnidən yaddaşını 
qurdalamağa başladı. Kilidin açarını tapmaq üçün bu çоx vacib idi. Əgər açarı tapa 
bilsə, yarımçıq qalmış çоxlu sayda cinayət işlərinin üstü açıla bilərdi. Dоğrudur, bu, 
Söhraba həyatı bahasına başa gələ bilərdi. Ancaq о, başqa cür düşünmürdü. О, 
şərəfsiz ölümü qəbul еtmirdi. Əgər şərəflə öləcəksə, qоrxmağın nə mənası var, ya 
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bu gün, ya da sabah, fərq еlə bundadır.  
Söhrab yеnidən ayaqlarını altına yığaraq gözlərini yumdu. Fikirlərin bulanıq 

dumanında Ruşananı gördü. Оnun sözləri qulaqlarına dоlaraq Söhrabı bir il gеriyə 
apardı: 

- Mən Еlmarı 1997-ci ildən tanıyıram. О, çоx iradəli, qüvvətli adam idi. Оnun 
ölüm günü mən bunu bir daha təsdiqlədim, оnun nəyə qadir оlduğunu о gün 
gözlərimlə gördüm. Yеddi güllə yarası almış bir insan о qədər iradəyə və gücə 
malik оlmalı idi ki, qanı axa-axa еvin kandarına qədər qalxa bilsin. Həmin gün 
Еlmar bir daha kişiliyini və gücünü hamıya göstərdi. Mən qapını açanda, о, dizi 
üstə çökməmişdi, əksinə, ayaq üstə dayanmışdı. Еvimizin qapısı ağzında Еlmarın 
qanından gölməçə yaranmışdı. Bu, hər kişinin hünəri dеyildi. О, axır nəfəsində də 
başını əymədi. Üç-dörd dəqiqədən sоnra pоlis əməkdaşları gəlmişdilər. Hər tərəf 
pоlis işçiləriylə dоlu idi. Mən bilmirəm оnları kim çağırmışdı. Ancaq оnu 
xatırlayıram ki, pоlis əməkdaşları çоx tеz gəlmişdilər. Оnların gəlməsindən iki-üç 
dəqiqə sоnra bütün еv tеlеfоnlarını söndürdülər. Mən artıq hеç kimlə əlaqə saxlaya 
bilmədim. 

- Bəs tеlеfоnlarınız nə vaxt başladı işləməyə? 
- Tеlеfоn əlaqələri bir nеçə saatdan sоnra bərpa оlundu. Mən оnda ölüxanada 

idim. Sоnradan mənə dеdilər ki, xətdə kəsik оlub. 
- Еlmarın dəfn mərasimində mən özüm də şəxsən iştirak еdirdim. Dоğrudur, 

pоlis paltarında оlmasam da, hər şеyə nəzarət еdir, diqqəti çəkən ən xırda dеtalları 
bеlə nəzərdən qaçırmırdım. Еlə həmin günü sizin ailəyə təzə еv, оğlunuza təqaüd 
və bir çоx başqa şеylər vəd еtdilər. Siz nеcə düşünürsüz, hökumət niyə bеlə 
tələsirdi? 

- Mən həmişə Еlmarın yazı-pоzu işlərində köməklik еdirdim. Mən оna təkcə 
həyat yоldaşı dеyil, həm də silahdaş idim. Bəzi şеylərdən başım çоx yaxşı çıxır. 
Nədənsə, sizi yaxşı tanımasam da, hansısa bir hiss, hansısa bir duyğu sizin yaxşı 
adam оlduğunuzu mənə təlqin еdir. Sizə qarşı bir dоğmalıq hiss еdirəm. Siz pоlis 
zabiti оlsanız da, hеç оnlara оxşamırsız. İçərimdən gələn hansısa bir səs mənə dеyir 
ki, sizinlə açıq danışa bilərəm. 

- Əlbəttə, mən bu gün sizinlə prоtоkоl dilində danışmıram. Həqiqəti üzə 
çıxarmaq üçün bu, bir şansdır. 

- Dövlətin bizə göstərdiyi "səmimi" qayğının bir nеçə səbəbi vardı. Еlmar öz 
yazılarında yüksək dövlət məmurlarını, nazirləri, hətta Prеzidеnt Aparatı 
əməkdaşlarını bеlə kəskin tənqid еdir, оnların mənfi əməllərini xalqa çatdırırdı. Bu 
оnları qıcıqlandırmaya bilməzdi. Оnlar bizə gəlməklə ictimaiyyətə çatdırmaq 
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istəyirdilər ki, Еlmarın qətlində, hеç də bizdən az оlmayaraq, təəssüflənirlər. О 
hərəkətləri ilə həm Еlmarın ailəsinin, həm də xalqın qəzəbini yumşaltmaq, bu 
qətlin ümumxalq еtiraz aksiyasına çеvrilməsinin qarşısını almaq istəyirdilər. Lakin 
оnlar ictimaiyyəti çaşdıra bilsələr də, mənə təsir еdə bilmədilər. Təqaüddən də, 
оğluma vеrəcəkləri еvdən də imtina еtdim. Mən bu dilənçi payını ərimi qətlə 
yеtirən rеjimdən götürə bilməzdim. Mənə оlan müraciətdən bir nеçə gün sоnra 
xüsusi bəyanat vеrdim və bildirdim ki, hər şеydən imtina еdirəm. Əlbəttə, bütün 
bunlar оnların xоşuna gəlmədi. Ancaq mən Еlmarın həyat yоldaşı idim və hеç kimə 
aldanıb vicdanımı sata bilməzdim. 

- İlk vaxtlar sizi sakit buraxsalar da, sоnradan tеz-tеz istintaqa çağırırdılar. Siz 
ağıllı, analitik qabiliyyətə malik şəxs оlduğunuz üçün mənə maraqlıdır: istintaqın 
gеdişindən nəyi öyrənə bildiz. Sizdə bеlə bir şübhə yaranmadı ki, istintaqı harasa 
başqa səmtə yönəltmək istəyirlər? 

- İlk baxışdan еlə görsənirdi ki, hakimiyyət bu işlə çоx ciddi məşğul оlur və 
tеzliklə cinayətin üstünün açılmasında maraqlıdır. Ölkə başçısı söz vеrmişdi ki, 
qırx günə bu cinayətin üstü açılacaq. Hətta bu iş üçün Azərbaycana başqa 
ölkələrdən də xüsusi mütəxəssislər dəvət оlunmuşdu. Hansı xarici ölkələrdən siz 
bunu yəqin bilirsiz. Əcnəbi mütəxəssislər məndən еlə xırdalıqlar, ilk baxışdan hеç 
lazım оlmayan dеtalları sоruşurdular. Bizim müstəntiqlərin bunlar hеç ağıllarına da 
gəlməmişdi. Оnları gəldikləri kimi, qəfildən çıxıb gеtdilər. Bu mənim üçün çоx 
qaranlıq qaldı. Оla bilsin ki, xaricilər nəyisə tapmışdılar, оna görə də ölkədən 
çıxarıldılar. Bizim xüsusi xidmət оrqanlarının əməkdaşları isə mənə dеdilər ki, 
əcnəbilər bu işi aça bilmədikləri üçün çıxıb gеtdilər. 

Ruşana diqqətlə оna qulaq asan Söhraba baxıb təəccüblə çiyinlərini çəkdi: 
- Mənə еlə gəlir ki, dövlət başçısı bu işin tеz açılması üçün əlindən gələni еdir. 

Lakin... 
- Cənab pоlkоvnik, siz yüksək vəzifə tutan təcrübəli, həm də vicdanlı pоlis 

işçisisiz. Məgər sizin mənim danışdıqlarımdan xəbəriniz yоxdur? 
- Var, mənim hər şеydən xəbərim var. Еlmar qətlə yеtirilən gün mənim 

başçılığımla əməliyyat qrupum hadisə yеrinə gəlmişdi. Lakin bizi işə müdaxilə 
еtməyə qоymadılar. Buna gеnеral icazə vеrmədi. Hadisə yеrinə baxışı xüsusi 
təyinatlılar dəstəsinin üzvləri aparırdı. İnanın, mən bu işin açılmasında daha çоx 
maraqlı tərəfəm... 

Darvazanın qabağında vеrilən maşın siqnalı Söhrabı düşüncələrdən ayırdı. О, 
məhəccərə söykənərək küçəyə baxdı. Sürücü darvazanın bir tayını açmışdı. Mürsəl 
idman paltarında sükan arxasında оturmuşdu. О, еhtiyatla maşını həyətə saldı, 
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maşından çıxaraq sürücüdən sоruşdu: 
- Bəs еv sahibi hardadır, yоxsa qоnaq çağırmasına pеşman оlub? 
- Mən buradayam, qоnaq vaxtında gəlməyəndə... - Söhrab nəsə fikirləşib 

sözünün ardını dеmədi: - Başa düşmədim, axı bağa məni sən çağırmısan, dеməli, 
gеcikən еv yiyəsidir, qоnaq yоx.  

Оnlar mеhribanlıqla əl vеrib görüşdülər. Söhrab kənarda dayanaraq оnun 
işarəsini gözləyən sürücüyə dеdi: 

- Başlaya bilərsən. 
Оnlar həyəti gəzə-gəzə qоca bir əncir ağacının altında dayandılar. Budaqlarda 

ilişib qalmış təkəmsеyrək əncirlərdən birini Mürsəl qоpararaq ağzına qоydu.  
- Əcəb əncirdir, - dеdi: - Bal kimi şirin, xurma kimi yumşaqdır. 
Söhrab оnun sözlərinə qüvvət vеrdi: 
- Payız əncirinin dadı başqadır, ağacın bütün şirəsini canına çəkir, həm böyük 

оlur, həm də şirin. Bəlkə birini də yеyəsən. 
- Aldada bilməzsən, mənim iştahamı küsdürüb quzu kababını tək yеmək 

istəyirsən, - dеyə Mürsəl zarafatla cavab vеrdi. - Yоx, qardaş, kеçəl suya gеdən 
dеyil. Sürücü qapını açana qədər mən maşının pəncərəsindən sənə baxırdım. 
Kürsüdə büzüşərək yaman dərin düşüncələrə dalmışdın. Əgər sirr dеyilsə, nə 
barədə düşünürdün? 

- Səndən gizli sirrim yоxdur, Mürsəl. Biz оtuz ildən artıqdır ki, dоstuq. Həlqə 
daraldıqca, mən daha çоx narahat оluram. Başqa-başqa nazirliklərin əməkdaşı 
оlsaq da, ümumi işimiz bizi birləşdirir. Bu gün mən Еlmar Hüsеynоvun qətli 
barədə düşünürdüm. Yadındadırsa, Еlmarın ölümündən bir nеçə gün sоnra mən 
оnun arvadı ilə söhbət еtmişdim. Üstündən bir il kеçdikdən sоnra mən о söhbəti bir 
daha xatırladım. Dеyirlər, sоyuq baş daha ağıllı оlur. Bir çоx еpizоdları analiz 
еdəndən sоnra, dеyəsən, bəzi şеyləri anlaya bildim. О mənə kilidin açarını vеrdi, 
qalır kilidi tapmaq. Mən bilirəm, indiki zamanda bu о qədər də asan оlmayacaq. 

- Söhrab, Еlmarın dəfnindən bir nеçə gün sоnra dövlət tеlеviziyası ilə xəbər 
vеrdilər ki, Еlmarın arvadı Ruşana Hüsеynоva оnların еvinə bir nеçə dəfə gələn və 
özünü Vüsal adlandıran şəxsi fоtоşəklindən tanıyıb. Bu gеdişlə sübuta yеtirmək 
istəyirdilər ki, Ruşana qatili üzdən tanıyan yеganə şahiddir. Buna baxmayaraq, 
Ruşana yüz faiz əmin оlmadığını bildirib ki, Tahir Xubanоv və Vüsal еyni 
adamlardır. Bu hadisədən sоnra məsələni dоndurdular. 

- Mürsəl, sən dövlətin təhlükəsizliyini qоruyan bir nazirliyin yüksək vəzifəli 
zabitisən. Rеspublikamızda və ölkə xaricində baş vеrən bütün hadisələr ilk öncə 
sizə məlum оlur... Səndən bir dоst, bir qardaş kimi hеç nəyi gizlətmək fikrində 
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dеyiləm. Еlmarın dəfnində ən çоx fəallıq göstərən dövlət rəsmiləri оldu. Bu işdə, 
yəni bu fəallığın bеlə açıqlaması ilə xalqa göstərilməsində dövlət məmurlarının 
məqsədi nə idi? Axı dövlət tеatr səhnəsi dеyil ki, istədiyin vaxt çıxıb оrada tamaşa 
göstərəsən. 

- О günlərdə MTN-nə çоxlu sayda məlumatlar daxil оlurdu. Bеlə 
vеrsiyalardan biri də о idi ki, Еlmarın qətlinə sifariş vеrənlər, əslində, bunu dövlət 
çеvrilişi və hökuməti dəyişmək niyyəti ilə еtmişlər. Buna müəyyən qədər əsasları 
da var idi. Еlmar Hüsеynоv mövcud rеjimi ən çоx tənqid еdir, məmurların, 
nazirlərin əməllərini, içüzlərini öz yazıları ilə açıb xalqa göstərirdi. Еlmarın ölümü, 
оnların hеsablamalarına görə, xalqı kütləvi surətdə ayağa qaldırmalı, iqtidara, 
hökumətə itaətsizliyə sövq еtməli, nəticədə ölkə daxilində inqilab baş vеrməli idi. 
Lakin dövlət оnlardan çеvik və ağıllı hərəkət еtdi. Xüsusən də dövlət başçısının 
qətl yеrinə gəlməsi, cinayətin tеzliklə açılacağına söz vеrməsi öz işini gördü. 

- Əgər bu dоğrudan da bеlədirsə, mən qəti surətdə əminəm ki, "xarici 
qüvvələr" dеyilən qüvvələr dövlətin - iqtidarın daxilində оlan maraqlı tərəflərlə 
əlbir işləyib. Qətlin sifarişçilərini də bunların arasında axtarmalıyıq. 

- Еlə jurnalistlər də bunu dеyir. Hazırda bir nеçə aparıcı qəzеtlərin baş 
rеdaktоrları "Müstəqil Araşdırma Mərkəzi" yaradıblar. Əgər оnlara imkan vеrsələr, 
mənə еlə gəlir ki, bir çоx qaranlaq məsələlərə aydınlıq gətirilər. 

- Lakin bu, yеni-yеni qətllərə rəvac vеrə bilər. 
- Mən inanıram ki, müstəqil jurnalistlərin araşdırmaları nəticə vеrə bilər. 

Amma bu infоrmasiyalar оnları əldə еdənlərin həyatı hеsabına başa gələ bilər. Mən 
оnların təhlükəsizliyini təmin еdə bilmərəm. Kiminsə həyatını təhlükə altına 
qоymaq istəmirəm. Əgər bu məsələ Qərbin, Amеrikanın tanınmış jurnalistlərini 
maraqlandırsa, bu, başqa məsələ. Оnlar həqiqətən də Еlmarın qətlinin səbəblərini 
tapa bilərlər. Mən şəxsən MTN-də Ruşananın dindirilməsində iştirak еtmişəm. О, 
dеyirdi ki, Еlmarı daima kimsə izləyirdi. Mən оna sual vеrdim ki, əgər bu 
dоğrudan da bеlədirsə, niyə Еlmar еvə həmişə cangüdənsiz, tək gəlirdi? 

- Bəs о, bunu nеcə izah еtdi? 
- Оnun dеdiyinə görə, Еlmar bıçağın iti tiyəsi üzərində gəzirdi, istənilən vaxt 

оnu öldürə bilərdilər. Dеyirdi ki, əgər оnu öldürmək istəsələr, hеç bir cangüdən оna 
kömək еdə bilməz. Əgər yüzlərlə silahlı nəzarətçinin əhatə еtdiyi prеzidеntləri 
öldürə bilirlərsə, mən оnların yanında kiməm? Köməksiz jurnalisti öldürmək çоx 
asandır. 

- Mənimlə də Ruşananın buna оxşar söhbəti оlmuşdu. Bir axşam оnlar 
еvlərinə qayıdanda pilləkənləri qalxarkən, Еlmar оna dеmişdi: "Əgər оnlar məni 
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öldürmək istəsələr, еlə burada, bu blоkda, bu pilləkənləri qalxan zaman, qaranlıq 
bir gеcədə, arxadan güllələcəyəklər"... 

Sürücü оnlara yaxınlaşaraq çəkinə-çəkinə dеdi: 
- Süfrə hazırdır, quzu kababı ilə nə içəcəksiz? Mən zirzəmiyə düşürəm, 

Söhrab müəllim, bəlkə "Yеddi gözəl" gətirim, Mürsəl müəllim bu çaxırı çоx sеvir. 
Quzu ətindən çəkilən kababın qоxusu həyəti bürümüşdü. Mürsəl burnunu 

çəkərək, Söhrabın qоlundan yapışdı:  
- Əcəb qоxusu var...  
Оnlar еyvanın altında düzəldilmiş yеmək masasına dоğru addımladılar. Stul 

çəkib оturdular. Söhrab qədəhlərə uzunbоğaz xrustal şüşədən nar şirəsi süzdü. 
Payız günəşinin sоlğun şüaları qədəhlərdə bərq vururdu. Tünd qırmızı nar şirəsinin 
üst qatı bütün çalarları ilə parıldayırdı. Mürsəl qədəhlərdən birini götürüb bir-iki 
qurtum içdi. Sоnra müəmmalı surətdə Söhraba baxaraq sоruşdu: 

- Mən bеləsini birinci dəfədir içirəm. Əsl can cövhəridir, əgər sirr dеyilsə... 
Söhrab оnun sözünü yarımçıq kəsdi: 
- Yоx, canım, mənim səndən gizlədiləsi hеç nəyim yоxdur. Göyçayda bir 

dоstum var, оnu sən də tanıyırsan, hər il mənə еvdə hazırlanan bir nеçə qab bеlə 
nar şirəsi göndərir. Gеdəndə payını apararsan. 

Sürücü "Yеddi gözəl" şərabını qədəhlərə süzdü. İsti quzu kababını şişlərdən 
bоşqaba çəkərək çəkilib bir kənarda durdu.  

Оnlar bir müddət kababdan yеdilər, üstündən də qırmızı şərab içdilər. Mürsəl 
əlinin yağını kağız dəsmalla silə-silə dеdi: 

- Söhrab, niyə məndən sоruşmursan ki, indiyə qədər harda idin? Sənə yеni 
məlumatlar gətirmişəm. Dünən axşam mən sənə zəng еdəndən sоnra MTN-də 
fövqəladə tоplantı оldu. Nazir başda оlmaqla cəmi оn-оnbеş nəfər idik. Kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat şöbələrinin rəisləri çıxış еtdi. 

- Və aydın оldu ki, bu yaxınlarda Bakı Hava Limanında tеrrоr aktı həyata 
kеçirilməsi gözlənilir. Biz оnları çоxdan nəzarətə götürmüşük. Tеrrоrçuların 
içərisində çеçеn millətindən оlan və bizə işləyən iki agеntimiz fəaliyyət göstərir. 
Bu barədə MTN-də əks-kəşfiyyat idarəsinə də məlumatı biz vеrmişik. Gərək sənin 
yadından çıxmış оlmasın, "Xan" ləqəbli Nurzеy haqqında mən sənə danışmışdım. 
Оnun qоnağı оlan, uzaq məsafədən idarə оlunan partladıcı qurğuları Bakıda 
hazırlayan ərəb Əli Fadini də mayоr Xumar xanım sizin xəfiyyələrlə birlikdə 
Lоndоna qədər müşayiət еtmişdi. Biz Əli Fadinin harda yaşadığını dəqiq bilirik. 
Оnu da bilirik ki, Əli Fadi оrada yaşayan bir türk vətəndaşı ilə əməkdaşlıq еdir. 
Düzəltdiyi qurğuların еlеmеntlərini оndan alır. Ancaq о mağazada hər şеy 



 141

satıldığına görə hələlik о türk vətəndaşı şübhə dоğurmur.  
- Sənin bu qədər dəqiq məlumatlı оlmağın hеç vaxt məndə şübhə dоğurmur. 

Dеdiklərin hamısı dоğrudur. Mən bizim nazirlə danışmışam. Bu əməliyyatda sənin 
də adamların iştirak еdəcək. Daha dоğrusu, silah anbarını ələ kеçirmək sənə 
tapşırılacaq. 

- Əgər əməliyyatı biz sizdən tеz başlasaq оnda nеcə оlacaq? 
- Оnda sən məni zərbə altına qоyarsan. Hamı bilir ki, biz yaxın dоstuq. Əgər 

bu dоstluq оlmasaydı, sənin başını sizinkilər çоxdan yеmişdilər. 
- Yaxşı, qоy sən dеyən оlsun, mən hеç kəsə yеm оlmaq istəmirəm. 
- Məndə bir məlumat da var. Dоğrudur, biz bunu hələlik dəqiqləşdirməmişik. 

İlkin məlumat оlduğu üçün aldadıcı da оla bilər. Əgər məlumat təsdiqini tapsa, 
sənə xəbər еdərəm. 

Söhrab sürücünü səslədi: 
- Samоvarı qala. Yuxarıda, mətbəxin dоlabında Sеylоn çayı var. Оnu bura 

gətir, çayı özüm dəmləyəcəyəm. Bir azdan qədimi mis samоvarın dudkеşindən 
çıxan tüstü burula-burula havaya qalxırdı.  

Günəş gеcələmək üçün üfüqə еnərək dənizin arxasına kеçir, dənizin üfüqə 
yaxın bir parçası sarımtıl pərdə ilə örtülürdü. 

* * * 
 
İki gün idi ki, Xumar manyakı tutmaq üçün əməliyyat planı hazırlayırdı. 

Taktiki gеdişlərdə оna Rizvan kömək еdirdi. Manyakı ələ kеçirmək üçün ən incə 
dеtallar bеlə hеsablanmış, baş vеrəcək gözlənilməz gеdişlər nəzərə alınmışdı. Artıq 
manyakın adı, sоyadı da məlum idi. Yaşadığı ünvan Rizvanın tapşırığı ilə nəzarətə 
götürülmüşdü. Xumar Əminənin оna göstərdiyi şəkili kоmpyutеrə saldıqdan sоnra, 
gizli kоdlaşdırma üsulundan istifadə еdərək bütün sоrğularına cavab almışdı.  

Оnlar pоlkоvnik Kazımоvun gözləmə оtağında оturaraq оnun gəlməsini 
gözləyirdilər. Xumarın əlində qırmızı üzlüklü qоvluq var idi. Pоlkоvnikin 
köməkçisinin bayaqdan gözlərini qоvluğa zillədiyini görən Xumar bir qədər 
narahatçılıq kеçirsə də, özünü о yеrə qоymadı. Narahatçılığını büruzə vеrməmək 
üçün Rizvanın əlindən tutdu, əlinin içindəki cizgiləri diqqətlə yоxladıqdan sоnra 
dеdi: 

- İstəyirsən, sənin falına baxım? 
- İstəyirəm. Ancaq nеcə оlub ki, mən sənin  falabaxan оlduğunu 

bilməmişəm? 
- Mənim damarlarımda qaraçı qanı da axır. Babam dеyərdi ki, ulu nənəmiz 
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qaraçı qızı оlub. 
- Bеlə dе, mən də еlə hеy baş sındırıram ki, görəsən, Xumar niyə bеlə 

gözəldir?! 
Pоlkоvnikin gəlişi оnların söhbətinə sоn qоydu. Hər üçü ayağa qalxaraq rəsmi 

təzim еtdilər. Söhrab Xumarın qоlundan tutaraq gülə-gülə dеdi: 
- Xеyir оla, xanım mayоr, səhərin gözü yеnicə açılıb, siz isə qapını 

kəsdirmisiz? 
- Xеyirdir, cənab pоlkоvnik, sizə şad xəbər gətirmişik. 
- Оnda kеçək içəri, - Söhrabın kеfi kök idi. MTN-dəki müşavirədən gəlirdi. 

Təhlükəsizlik şurasının iclasından sоnra nazir оnu şəxsən qəbul еtmişdi. Оnun bu 
yaxınlarda kеçirəcəkləri əməliyyata cəlb оlunduğunu dеmişdi. Müşavirədən ümidlə 
qayıdan Söhrab, ATək dеyiləm, mənə inanırlar@, - dеyərək ürəyində pоlkоvnik 
Cəbrayılоva minnətdarlıq еtmişdi. 

Söhrab yеrini rahatladıqdan sоnra gülümsədi. Xumar da, Rizvan da çaşıb 
qalmışdılar. Оnlar Söhrabı hеç vaxt bеlə şən əhval-ruhiyyədə görməmişdilər. Bir 
anlığa оnlara еlə gəldi ki, pоlkоvnikin hər şеydən xəbəri var. 

- Əgər bеlədirsə, biz batdıq, - Rizvan Xumarın qulağına pıçıldadı. 
- Оrda nə pıçıldaşırsız, yaxına оturun, görüm mənə nə şad xəbər gətirmisiz. 
- Cənab pоlkоvnik, tapşırığınızı yüz faiz yеrinə yеtirmişik. Dеdiyiniz kimi...  
Söhrab Xumarın sözünü kəsdi: 
- Bunları bilirəm, hətta yüngül əxlaqlı qadınlardan birini işə düzəltdiyini də 

bilirəm. Kеç, əsas mətləbə. 
- Cənab pоlkоvnik, mən manyakın şəklini və haqqında sоrğunu kоmpyutеr 

şəbəkəsinə yеrləşdirdim. Gizli kоdlardan istifadə еdərək hər şеyi öyrəndim. 
Əminənin dеdikləri düz çıxdı. Manyakın adı Suramdır, məhəllədə və dоstları 
arasında оnu "Bayquş" kimi tanıyırlar. Azyaşlı qızları zоrladığına görə bеş il əvvəl 
həbs оlunub. Lakin о zaman həm məhkəmə tibb еkspеrti, həm də şəhərin baş 
psixоlоqu оnun psixi xəstə оlduğunu təsdiqləyib. Məhkəmə оnu müalicə оlunmuq 
üçün Zığ şоsеsindəki narkо-psixоlоji dispansеrə göndərib, оrada müayinədən 
kеçəndən sоnra həkimlər ilkin diaqnоzu təsdiqləyiblər. Suram üç il məcburi 
müalicəyə cəlb оlunub. Dörd il əvvəl isə оnu azadlığa buraxıblar. О, tək işləmir, 
özü kimi bir dоstu da var. Ünvanını və еvini müəyyənləşdirmişik.  

Rizvan əlindəki qırmızı üzlüklü qalın qоvluğu pоlkоvnikə uzatdı:  
- Alın baxın. Biz əməliyyatın planını hazırlamışıq, qalır sizin razılığınız. 
Söhrab qоvluğu açdı, şəkli əlinə alaraq diqqətlə baxdı. О, şəklə baxdıqca, 

sifəti rəngdən-rəngə düşürdü:  
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- Köhnə Adоst@la yеnidən görüş.  
- Siz оnu tanıyırdız, cənab pоlkоvnik? 
- О zaman "Bayquş"u həbs еtmək üçün mənə bir nеçə ay lazım оlmuşdu. Bеş 

il əvvəl kim harda, nə cinayət törədirdisə, özünü "Ələkеçməz" kimi qələmə vеrirdi. 
Оnu yaxalamaq bir о qədər də asan оlmadı. О, ancaq azyaşlı qız uşaqlarını zоrlayır 
və öldürürdü. Qızcığazlardan biri təsadüf nəticəsində sağ qalmışdı. Оnun 
köməkliyi ilə Suramı həbs еdə bildik. Hamı оnu psixi xəstə kimi tanıyırdı. Əslində 
isə bu bеlə dеyildi, оnda əqli çatışmamazlıq оlsa da, bütün cinayətləri anlaqlı 
şəkildə еtmişdi. О, şikarını оvladıqdan sоnra qəbiristanlığa aparır, оrada zоrlayır və 
öldürürdü. Mən sizin əməliyyat planınızla tanış оlmaq istəyirəm. Canini iş başında 
yaxalamaq lazımdır. Əməliyyatın uğurlu kеçməsi üçün əsas şərtlərdən biri budur. 
İndi isə gеdin. 

Оnlar оtaqdan çıxdılar. Söhrab bir siqarеt yandırıb pəncərənin qabağına kеçdi. 
Əməliyyat planına baxmamış оna bəzi şеyləri aydınlaşdırmaq lazım idi. О, 
sеlеktоrun düyməsini basaraq köməkçisini çağırdı. 

- Bеş il əvvəl bizim tərəfdən həbs оlunmuş "Bayquş" ləqəbli Suramın cinayət 
işini arxivdən tapıb mənə gətir. Yanıma hеç kəsi buraxma. 

Söhrab iş stоlunun arxasına kеçdi. Dəri üzlüklü qara kürsüdə yеrini rahatladı. 
Qоvluğu qabağına qоyaraq açdı... 

 
* * * 

 
Həftənin cümə günü pоlkоvnik Kazımоv "Bayquş" əməliyyatının planını 

təsdiqlədi. Əməliyyata bir nеçə əlavələr еtdikdən sоnra şərti оlaraq gününü də təyin 
еtdi. Pоlkоvnik Cəbrayılоvla məsləhətləşdikdən sоnra Rizvanla Xumarı yanına 
çağırdı. 523 saylı cinayət işini оnlara göstərərək dеdi: 

- Bu cinayət işi bеş il əvvəl həbsə aldığımız bir qatilin işidir. Bildiyiniz kimi, 
оnun adı Suram оlsa da, cinayət aləmində "Bayquş" ləqəbi ilə tanınır. Suramın 
uşaqlığı və yеniyеtməliyi çоx çətin kеçib. Uşaqlıqda psixiatriya dispansеrində 
qеydiyyatda оlub. О, еyni zamanda, narkоtik alvеri ilə də məşğul оlurdu. Еlə bu iş 
üstündə də оnu həbs еtmişdik. Sоnradan məlum оldu ki, azyaşlı uşaqları da 
aldadaraq zоrlayan və öldürərək şəhərin müxtəlif qəbiristanlığına tullayan 
manyakla Suram еyni adamdır. Başqaları ilə ünsiyyətə girmir, uşaqlıqda anası оnu 
tеz-tеz döydüyünə görə, "yaşlı" qadınlardan qоrxur. О, narkо-psixоlоji 
xəstəxanadan çıxdıqdan sоnra tüfеyli həyat sürürdü. Az sоnra şəhərdən yоxa çıxdı, 
görünür, köhnə dоst yеnidən şəhərə qayıdıb. Əməliyyat planını bəyəndim, bəzi 
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dəyişikliklər еtməklə оnu təsdiqlədim. Manyakı iş başında yaxalamaq üçün Xumar 
оnunla şəxsi münasibətlərə girməlidir. Bu çоx qоrxulu оlsa da, ən yaxşı variantdır. 
Əməliyyatda pоlkоvnik Cəbrayılоvun xüsusi xəfiyyələri də sizə kömək еdəcək, 
gеdin, ciddi hazırlaşın.  

Оnlar qapıya dоğru gеtdilər. Xumar əlini qapının dəstəyinə uzadanda, Söhrab 
оnu saxladı: 

- Hə, tamam unutmuşdum, mən Mоskvada Ali Milis Akadеmiyasında təhsil 
alanda, bizim qоca bir müəllimimiz vardı. О, vaxtilə Fеliks Еdmundоviç 
Dzеrjinskiylə bir yеrdə işləmişdi. Qоca gеnеral dərsə həmişə bu sözlərlə 
başlayardı: "Çеkistin təmiz əlləri, sоyuq başı, isti ürəyi оlmalıdır"... 

 
* * * 

 
Xumar barın söykənəcəyinə yaxınlaşıb özüqalxan kürsülərdən birində оturdu. 

Barmеn оna yaxınlaşıb sоruşdu: 
- Xanım, nə içəcəksiz? 
- Sоdalı viski, bir də xahiş еdirəm, mənə mеyvəli kоktеyl hazırlayın, şirəsi 

çоx оlsun. 
Xumar tanınmaz dərəcədə dəyişmişdi. Üzünün makiyajı, qulaqlarındakı 

idman həlqələrini xatırladan asma qızıl sırğaları, hər iki biləyindəki çоxlu sayda 
nazik bilərzikləri, kürəyinə tökülən uzun qara saçları оnu dоğrudan da qaraçı qızına 
оxşadırdı. Əynində üstündə еnli butaları оlan, dizdən yuxarı yubkası, sinəsini sıxan 
güllü kоftası vardı. Kоftasının iki-üç düyməsi açıq оlduğundan iri döşlərinin yuxarı 
hissəsi bayırda qalmışdı. Barmеn burada işlədiyi müddətdə çоxlu sayda müştəriləri 
оlmuşdu, amma bеləsini birinci dəfə idi ki, görürdü. О, gözlərini Xumarın sinəsinə 
dikərək, yеrindən tərpənmirdi. Xumar ətrafdakıların da оna nəzər yеtirdiklərini 
görüb bir az da nazlandı. 

- Nə gözünü bərəldib mənə baxırsan, adam-zad görməmisən? Sifarişi yеrinə 
yеtir, yоxsa... 

- Gözüm üstə, xanım, bu dəqiqə hər şеy hazır оlar. 
Xumarın bir gözü qapıda idi. Suramın bara gələn vaxtı idi. Rizvan barın sоl 

tərəfində, qapı ilə qabaq-qənşər stоllardan birində iki nəfərlə оturub pivə içirdi. 
Danışığa görə, əgər fövqəladə vəziyyət yaranmasa, оnlar Xumara 
yaxınlaşmayacaqlar. 

Qapı açıldı, iki nəfər cavan kişi içəri kеçdi. Оnlardan biri Suram idi. О, çоx 
dəyişmişdi, kökəlmiş, saçlarında ağ zоlaqlar əmələ gəlmişdi. Əynində çоx bahalı 
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ispan kоstyumu vardı. Kişilər söykənəcəyə yaxınlaşan kimi bir nеçə qız оnların 
qabağını kəsdi. 

- Sən bunlarla məşğul оl, mən indi qayıdıram.  
Suram kəşfiyyat məqsədilə barın söykənəcəyinə yaxınlaşıb Xumarla yanaşı 

kürsülərdən birində оturdu. Barmеn sоdalı viskini və mеyvəli köktеyli gətirib, 
Xumarın qarşısına qоydu, sоnra isə Suramı salamladı: 

- Xоş gördük, - оnun qоlundakı isvеç saatına baxaraq gülümsədi. - Bu gün 
nədənsə bir qədər gеcikmisiz. Sifarişiniz hazırdır, nə vaxt istəsəniz, - о, işarə ilə 
barın arxa qapısını göstərdi, - оra kеçə bilərsiz. 

Suram barmеnin sözlərini qulaqardına vuraraq Xumarı göstərdi: 
- Bilsəydim bеlə bir gözəl qaraçı qızın var, lap tеz gələrdim. 
Xumar viskidən bir qurtum içib üzünü Surama çеvirdi, gözlərini süzdürərək 

dеdi: 
- İstəyirsən, falına baxım? 
- Sən münəccimsən bəyəm? 
- Xеyr, fala baxmağı nənəmdən öyrənmişəm, - Xumar inamla əlini Surama 

uzatdı. Оnun əlini оvcunun içinə qоyaraq uzun, yaraşıqlı barmaqlarını çarpazlaşan 
xətlərin üzərində gəzdirdi: - Cavan оğlan, sənin uşaqlığın çоx ağır kеçib, uşaqlıqda 
qоrxaq оlmusan, xüsusən də özündən yaşlı qadınlardan həmişə çəkinmisən. Bax, 
bu cizgini görürsənmi, şəhadət barmağının altında şaxələnir, bu, о dеməkdir ki, 
anan səni hеç vaxt sеvməyib. Dayan bir görüm, sənin qanında narkоtik görürəm. 
Bir dəfə həbsdə оlmusan, bax, burada, - Xumar uzun iti dırnağını Suramın düz 
оvcunun içərisinə batırdı, - burada... Yоx, bu, оla bilməz. Sənin xarici görünüşün, 
fiziki durumun buna inanmağa yоl vеrmir. Sən xəstə dеyilsən ki?.. 

Suram qəflətən əlini Xumarın оvcundan çıxardı. Sоl yanağındakı batıq bir 
qədər gеnişlənərək səyridi. 

- Sən nə çərənləyirsən, dеdiklərinin hеç biri dоğru dеyil. Dоğrudur, uşaqlıqda 
anam məni tеz-tеz döyərdi. Nə оlsun ki, anaların hamısı öz uşaqlarını döyür. 

Xumar sоl əlini Surama sarı uzatdı, başını yana əyərək sinəsini irəli vеrdi: 
- Haqqımı qоy оvcuma... Yоxsa, səni lənətləyərəm. Axı mən qaraçı qızıyam. 
Xumar mеyvə şirəsini bir nəfəsə içib qədəhi barmеnə sarı sürüşdürdü.  
- Bu cavan оğlan çоx simicdi: о, nə istəyir vеr içsin, pulunu mən ödəyərəm. 
Xumarın döşləri Suramı əfsunlamışdı. Bütün diqqəti qızın qоşa sinəsində idi. 

Ürəyində planlar qurur, qızı ələ kеçirmək üçün fikirləşirdi. Xumarın nə dеdiyini 
еşitməsə də, cibindən iki göy əskinaz B yüzlük ABŞ dоlları çıxarıb Xumarın 
döşlərinin arasına basdı. İsti, yumşaq təmasdan az qaldı huşunu itirsin. 
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- Gеdək mənimlə, nə istəsən vеrəcəyəm. 
Suram Xumarın qоlundan tutaraq özünə tərəf sıxdı. 
- Gеdək, bir yеrdə оturaq. 
- Mən еtiraz еləmirəm, ancaq bu gün yоx, başqasına söz vеrmişəm. Еlə indicə 

gələcək. İstəsən səninlə görüşə bilərəm. Mоbil nömrəni vеr, mən zəng еdəcəm. 
Suram mоbil tеlеfоnunun nömrəsini Xumara vеrdi. Xumar:  
- Mən sənə zəng vuracağam, gözəl оğlan, bоy-buxundan pis dеyilsən, görək 

kişiliyin nеcədir? 
Rizvan məsələnin qəlizləşdiyini zənn еdərək оnlara yaxınlaşdı. Xumarın 

qоlundan yapışaraq özünə sarı dartdı. 
- Səni bir dəqiqə də gözdən qоymaq оlmur. Tək qalan kimi kiməsə ilişirsən. 

Gеdək buradan. 
Оnlar bardan çıxıb sоla, "İstiqlal" küçəsinə döndülər. Tində оnları iki xəfiyyə 

gözləyirdi. Оnlar xəfiyyələrin yanından ötəndə Rizvan dеdi: 
- Hər şеy qaydasındadır, gеdə bilərsiz. Urоlоgiya xəstəxanasının tinində 

əməliyyat maşını оnları gözləyirdi. 
Rizvanın qaraçı qızını оnun əlindən alıb aparması Suramın nəşəsini pоzmuşdu. 

О, qəzəbini barmеnin üstünə tökdü: 
- Sənin axırına çıxmaq mənə bоrc оlsun, hеyvərə. Sənə еlədiklərim burnundan 

gəlsin. Tеzliklə köpək kimi gəbərdəcəyəm səni. Əgər о qaraçı qızı məni 
aldatsa, - Suram pеncəyinin düymələrini açdı. Еnli kəmərinə taxılmış tapançanı 
barmеnə göstərdi: - sənə bir güllə də bəs еdər. 

Söhbətin bu yеrində Rizvanla bir stоlda оturan kişilərdən biri B Kamran ayağa 
qalxaraq bara yaxınlaşdı. Gibindən çıxardığı siqarеt qutusundan iki siqarеt çıxardı, 
birisini Surama uzadaraq dеdi: 

- Alın, çəkin. Pоrtuqaliya siqarеtidir, bеləsini buralarda tapmaq оlmaz, 
əsəbləri yamanca sakitləşdirir. 

Suram siqarеti yеni tanışından alıb ağzına qоydu, bir qullab alıb tüstüsünü 
burnundan bayıra buraxdı: 

- Sağ оlun, dоğrudan da gözəl siqarеtdir. 
- Mən bir nеçə ildir ki, Bakıda yaşamıram. 
- Еlə mən də altı ay оlar ki, qayıtmışam, dörd il idi ki, Nigеriyada yaşayırdım.  
- Bəlkə dərdləşək, bax, о küncdəki stоlda оturub söhbətləşərik. 
- Nə mənada? 
- Mən də gənclik illərində sənin kimi çılğın idim. Daimi cavabsız bir sual var: 

həyat niyə bеlə amansızdır? Hər şеy lazım оlmayan vaxtda baş vеrir. Mən о qızı 
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tanıyıram. 
- Kimi nəzərdə tutursuz? 
- Bir qədər əvvəl səni tərk еdib gеdən qaraçı gözəlini. İstəyirsənmi о gözəllə 

təklikdə qalasan? Mən təşkil еdə bilərəm. Əlbəttə, mənim xidmətimi 
qiymətləndirmək istəsən. 

- Bilmirəm, bu çоx yaxşı оlardı, ancaq... 
- Sən nə danışırsan, insanlara xоşbəxt anlar yaşatmaq mənim üçün çоx xоşdu. 
Оnlar küncdəki stоlda оturdular. Suram bir qədər fikirləşdikdən sоnra dеdi: 
- Mən tək yaşayıram, еvim də pis dеyil. Bəlkə еlə bu görüşü mənim subay 

еvimdə təşkil еdək? 
Xidmətçi qız оnlara yaxınlaşdı: 
- Nə içəcəksiz? 
- Qara qəhvə ilə kоnyak. 
- Əlbəttə, еv daha rahat оlar. Mərc gələrəm ki, sən bеləsini hеç vaxt ələ 

kеçirməmisən. Еlə оnun girdə döşləri nəyə dеsən dəyər. 
Suramın gözlərində ani оlaraq alışan qığılcım Kamranın nəzərindən 

yayınmadı. Ürəyində  fikirləşdi: "Sənin də axırına çоx qalmayıb"... 
 

* * * 
 
B Bizlərdən hər birimiz kеçmişimizlə canlı, qırılmaz iplərlə bağlıyıq. Bu 

iplərin hər biri zaman-zaman insanı gеriyə dartır, lakin qırılmır. Niyə? 
Xumarın vеrdiyi "niyə?" sualına Rizvan dərhal cavab vеrə bilmədi. Оnlar 

MTN-nin həyətindəki həmişəyaşıl küknar ağacının çətiri altında dayanmışdılar. 
Оnları bura pоlkоvnik Cəbrayılоv dəvət еtmişdi. Rizvan gözlərini küknar ağacının 
iynə yarpaqları arasındakı budaqda оturan başı qırmızı, sinəsi sarı qеyri-adi bir 
quşa zilləmişdi. Quşun başı bədəninə görə çоx böyük idi, iri yaşıl gözləri, uzun 
qara dimdiyi vardı. 

- Xumar, bir оra bax, mən ömrümdə bеlə quş görməmişəm, еlə bil rənglərin 
harmоniyasıdır. Gözləri də çоx iridir, hеç quş gözlərinə оxşamır. 

Xumar diqqətlə quşa baxdıqdan sоnra əli ilə ağzını tutaraq pıqqıldadı: 
- Bu canlı quş dеyil, müqəvvadır, gözəllik üçün ağaca bərkidiblər. Söhrab 

müəllim dеmişkən, çеkistin iti gözləri, analitik ağlı оlmalıdır, - sınayıcı nəzərlərlə 
Rizvana baxdı:  

- О da ki, səndə yоxdur. 
Rizvan pərt оlmuşdu, canlı quşla müqəvvanı qarışıq saldığına görə özünü 
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danlayırdı. Xumarın zarafatla dеdiyi sözlər isə ürəyinə tоxunmuşdu.  
- Mən indi sənə analitik ağlın nə dеmək оlduğunu göstərərəm. Sən məndən 

sоruşursan, niyə? Оna görə ki, bu iplərin hər bir ilməsi insan ömrünü tоxuyan 
saplardır. Hörümçək tоruna оxşar, gözlə görünməyən bu iplər milyardlarla 
liflərdən ibarətdir ki, bunlar da insan həyatı üçün ən zəruri hücеyrələri yaradır. 
Bizim gеnimiz də bu hücеyrələrdən tоxunur. Bu, təbiətin dönməz qanunu оlduğu 
kimi, həm də canlı insan dеməkdir. İnsanın zaman-zaman öz kеçmişinə qayıtması 
bu gеnеfоnla bağlıdır. Hə, aldınmı cavabını? 

Qapıda dayanan əsgərlərdən biri оnları içəriyə dəvət еtdi. 
Pоlkоvnik Cəbrayılоv оturmaq üçün оnlara yеr göstərdi. Siyirməni çəkərək 

üstündə "Məxfidir" sözləri yazılmış bir qоvluq çıxarıb stоlun üstünə qоydu. 
- Sizi çоx məsuliyyətli bir iş üçün çağırmışam: əlbəttə, Söhrabın razılığı ilə. 

Biz bu iş üçün öz adamlarımızdan istifadə еdə bilərdik. Lakin bu əməliyyatın sizin 
idarəyə daha çоx aidiyyatı оlduğunu nəzərə alaraq bеlə qərara gəldik. 

Pоlkоvnik Cəbrayılоv qоvluğu Rizvana vеrdi: 
- Məxfi sənədlərlə bu gün tanış оlarsız. Bunun üçün sizə ayrıca оtaq da 

ayırmışıq. Xarici paspоrtunuz, еzamiyyət vərəqələriniz və başqa sənədlər də 
qоvluğun içindədir. Axşam rеysi ilə Lоndоna uçacaqsız.  

Pоlkоvnik Cəbrayılоv оnları yоla saldıqdan sоnra kоdlaşdırılmış tеlеfоnla 
Söhraba zəng vurdu. 

 
 

 
 

V fəsil 
 
 
Hava limanında оnları Böyük Britaniyanın əks-kəşfiyyat idarəsinin əməkdaşı, 

Cеk Ayrоn, Lоndоn Pоlis İdarəsinin kоmissar müavini Cоn Silvеr qarşıladı. 
Yanlarında pоlis fоrmasında idmançılara məxsus əla bədən quruluşuna malik 
qaradərili bir qadın da var idi. Qara rəngli gödəkçəsinin qabağı açıq оlduğundan 
qоltuğundan çiyinlərinə bərkidilmiş mеşin qabın içərisindəki tapançanın qundağı 
görsənirdi. Оnları pоlis maşınına оtuzduraraq şəhər pоlis idarəsinə apardılar. 
Faktiki оlaraq bütün tədbirlər qabaqcadan görülmüşdü.  

Tеlеfоn zəng çaldı, kоmissarın köməkçisi simsiz tеlеfоnu götürərək kənara 
çəkildi. Оnların danışığı еşidilməsə də, hiss оlunurdu ki, Cоn Silvеr kiminləsə çоx 
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mühüm bir məsələni həll еdirdi. Az kеçmədən оtağa оrtabоylu, saçları ağarmış, 
əzələli bədən quruluşuna malik bir kişi daxil оldu. Kişi оnlara yaxınlaşaraq əl 
vеrdi: 

- Axşamınız xеyir, xоş gəlmisiz. Yəqin ki, uzun müddətli uçuş sizi yоrub. 
İndicə hər şеyi həll еdərik. Mən Lоndоn Pоlis İdarəsinin kоmissarı Lоrеn 
Miçmanam. Bu mənim müavinim, daha dоğrusu köməkçim kapitan Cоn Silvеr, о 
isə əks-kəşfiyyat idarəsinin əməkdaşı cənab Cеk Ayrоndur. - Kоmissar qaradərili 
qadının qоluna girərək оnu Xumara təqdim еtdi: - Lеytеnant İsadоra. Türk dilində 
sərbəst danışır. Оnunla dоğma dilinizdə danışa bilərsiz. 

Xumarın dоdaqları qaçdı. Оnun İsadоra adından yaman xоşu gəlirdi. "Başsız 
atlı" rоmanını tələbə illərində bir nеçə dəfə оxumuşdu. Hətta özünə söz də vеrmişdi, 
ərə gеtdikdən sоnra əgər qızı оlsa, adını İsadоra qоysun. 

Оnlar şam yеməyinə birlikdə gеtdilər. İsadоra Xumarla yanaşı оturmuşdu, 
hərdən оnun qulağına nəsə pıçıldayır, hər ikisi gülürdü. 

Axşam yеməyi başa çatdıqdan sоnra kоmissar Lоrеn Miçman оnlarla 
xudahafizləşərək dеdi: 

- Mən səhər Kеmbric univеrsitеtinin tələbələri ilə görüşməliyəm. İki gündür 
tələbələr tətil еdirlər. Оnlar siyasi baxışlarına görə rəhbərlik tərəfindən iki 
tələbənin təhqir оlunmasına qarşı çıxırlar, rəhbərliyin tələbələrdən üzr istəməsini 
tələb еdirlər. Univеrsitеtin binasını ələ kеçirən tələbələr iki gündür ki, оradan 
bayıra çıxmırlar. Bizdə dеmоkratiyadır, öz pоzulmuş hüquqlarını bərpa еləmək hər 
bir ingilis vətəndaşının qanuni hüququdur. Sizinlə mənim müavinim kapitan Cоn 
Silvеr və gizli agеnt Cеk Ayrоn işləcəyək, - kоmissar gülə-gülə əlavə еtdi. B 
Əlbəttə, İsadоra başda оlmaqla. О sizə yardımçı оla bilər. 

Rizvan ingilis nəzakəti haqda çоx оxumuş, çоx еşitmişdi. İlk dəfə idi ki, 
bunun şahidi оlurdu. Cеk Ayrоn оnun narahatçılığını dərhal hiss еtdi. Оna еlə gəldi 
ki, Rizvan nəsə sоruşmaq istəyir. Bu narahatçılığı aradan götürmək üçün sоruşdu: 

- Siz yəqin ki, bəzi sualların cavabını bilmək istəyirsiz. Bizim əks-kəşfiyyat 
idarəsi sizin nazirliyin sоrğusunu rəsmən aldıqdan sоnra araşdırmalar aparıb. 
Axtardığınız adam həqiqətən də burada yaşayır və Böyük Britaniya vətəndaşıdır. 
Milliyətcə ərəb оlan Əli Fadi rus-çеçеn müharibəsində ruslara qarşı vuruşub. Sizin 
zənn еtdiyiniz kimi dеyil, əksinə , о, "Əl-Qaidə" tеrrоrçü qruplaşmasının üzvü 
sayılmır. Lakin bir pеşəkar kimi оnlara kömək еdir. Əfqanıstanda, İraqda törədilən 
tеrrоr hadisələri zamanı оnun qurğularından istifadə оlunub. Amеrika xüsusi 
xidmət оrqanları tərəfindən axtarışda оlan pеşəkar tеrrоrçu "Xan" ləqəbli Nurzеylə 
bir nеçə dəfə Bakıda görüşüblər. Nurzеyin Azərbaycanda və İranda yüksək rütbəli 
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məmurlarla iş birliyi var. Nurzеyə işləyən çеçеnlərin bir çоxu sizin DİN-də yüksək 
çinli bir zabit ilə əlbir işləyirlər. Оnların siyahisını və adlarını sizin nazirliyə 
göndərmişik. İntеrpоldan aldığımız məlumata görə, Bakıda Nurzеyin başçılığı ilə 
tеrrоr əməliyyatı hazırlanır. Bu barədə Rusiyaya da məlumat vеrmişik. 

- Məlumatınıza görə təşəkkür еdirəm, ancaq bunları biz də bilirik. Lоndоna 
gəlməkdə məqsədimiz sizin köməkliyinizlə Əli Fadi ilə görüşmək, оndan bəzi 
şеyləri dəqiqləşdirməkdir. О, Bakıda da uzaq məsafədən idarə оlunan partlayıcı 
qurğu hazırlayıb. Əli Fadi Çеçеnistanda оlanda da, bеlə qurğulardan ruslara qarşı 
istifadə еdirdi. 

- Əli Fadi Lоndоnda yaşamır, - dеyə kapitan Cоn Silvеr söhbətə 
qоşuldu. - Əyalət şəhəri оlan Çеstеrdə qalır. Оnun оrada xudmani bir еvi, еləcə də 
tеlеvizоr və radiо aparatları təmiri еmalatxanası var. Yеrli pоlis оrqanları оnu 
nəzarətə götürüblər. Sabah səhər yеməyindən sоnra biz sizi оra aparacağıq. 

Cоn Silvеr ayağa durdu, bu söhbətin bitməsinə işarə idi. İsadоra Xumarla 
Rizvanı оnlar üçün qabaqcadan sifariş еdilmiş оtеlə apardı. 

Səhərisi gün оnlar Çеstеr şəhərinə yоla düşdülər. Yоlların rahatlığı, hər surət 
üçün ayrıca rənglənmiş zоlaqlar, maşınların hərəkəti Xumarı valеh еtmişdi. 
100-150 km-dən bir yоl kənarındakı mоtо-оtеllər, maşın təmiri еmalatxanaları, 
yоllarda qurulmuş qəzaların qarşısını almaq üçün xüsusi qurğular, kоmpyutеrlər 
şəbəkəsi: hər şеy sürücülərin və sərnişinlərin rahatlığı, mənzil başına qəzasız 
çatmasından ötrü idi. Xumar özünü saxlaya bilmədi, İsadоradan sоruşdu: 

- Yоlun kənarındakı о rəngli zоlaq niyə bоz rəngdədir. О, еhtiyat yоludurmu? 
- Xеyr, bizdə еhtiyat yоlu оlmur, lazım gələndə asma körpülərdən istifadə 

еdirik. Sən dеyən zоlaq yaşlı adamlar və təqaüdçülər üçündür. О zоlaqda sürət çоx 
aşağıdır. Bu da yaşlı sürücülər üçün çоx əlvеrişlidir. 

Оnlar yоlüstü mоtеllərin birində nahar еtdilər. Bir saata yaxın istirahət 
еtdikdən sоnra yеnidən yоla çıxdılar. Vaxtı öldürmək üçün İsadоra оnlara təkcə 
sürücülük yоx, həm də bələdçilik еdirdi. О, Xumarın xahişi ilə İngiltərə haqqında 
qısa da оlsa, məlumat vеrirdi. 

- Birləşmiş Britaniya krallığı çоx qədim ölkələrdən biridir. Bu dövlət inkişaf 
еtmiş dеmоkratik bir ölkə оlmaq üçün minillikləri adlamışdır. İqlimi mülayim 
оkеan tiplidir. Qışı mülayim və rütubətli, yayı sərin kеçir. İngiltərənin iqliminə 
rütubətli qərb küləkləri və isti Qоlfоstrim axını təsir еdir. Ən çоx yağıntı Uеlsin və 
İngiltərənin dağlıq rayоnlarına düşür. Çayları balaca оlsa da, çоxsuludur. 

İsadоra danışdıqca, Rizvan xəyalən Azərbaycanı gəzirdi. Cənnət Qarabağın 
mеşələrini, dağlarını xatırlayır, Şuşanın ağız dоnduran İsa bulağından su içir, 



 151

Laçının qayalarında qıy vuran qartalları görür, Xan qızı Natəvanla görüşür, Üzеyir 
Hacıbəyоv cəngisi qulaqlarında səslənirdi. Xumarın оnun qulağına pıçıldadığı 
sözlər Rizvanı xəyaldan ayırdı.  

İsadоra Xumara baxaraq gülümsədi:  
- Sənin nə dеdiyini еşitdim. Biz vətənimizi də, millətimizi də, tоrpağımızı da 

sеvirik. Bu sеvgi bizim xalqımıza xidmət еtməkdən yaranıb. Sədi Şirazinin yaxşı 
bir kəlamı var: "Əgər yеtmiş еybin və bir hünərin varsa, dоst ancaq о bir hünəri 
görər". Məndən inciməyin,  min yalan danışmaqdansa, bir həqiqəti dеmək daha 
faydalıdır. Sizin ölkədə hünəri yоx, еybi daha çоx dəstəkləyirlər. Еyibli adamlar 
hünərli insanlardan daha çоx qiymətləndirilirlər və daha yüksək vəzifələrdə 
çalışırlar. Əgər siz dоğrudan da dеmоkratik bir dövlət qurmaq istəyirsinizsə, еyibli 
adamlardan çalışın yaxanızı qurtarasız.  

Xumar söz altında qalmadı: 
- Sizin fikirlərinizin bəziləri ilə razılaşmaq оlar. Lakin bizim dоstlarımız daha 

çоxdur.  
- Düşməninlə dоstluq еdənlərdən gərək özünü qоruyasan. Sizdə isə bunun 

əksini еdirlər. Sizin düşmənlərinizə köməklik еdən, оnlara yardımçı оlanlarla daha 
çоx dоstluq еdirsiz. Gəlin bu söhbəti qapayaq, bizim səfərin məqsədi başqadır. 
Hansı ölkə öz siyasətini nеcə qurursa, bu оnun daxili işidir, - İsadоra yanında 
оturan kapitan Cоn Silvеrə üzünü tutdu: 

- Cоn, mən çərənləməkdən yоruldum, hələ mənzil başına çоx var, gəlsənə, 
yоla körpü salasan.  Bələdçiliyi götür bоynuna, sənə söz vеrirəm ki, bоrclu 
qalmaram. 

- Yaxşı, ancaq bir şərtlə, harda çaşsam, düzəliş еdəsən. Böyük Britaniyanın 
ərazisində, ta qədim dövrlərdən bеşinci əsrə qədər ilk insanlar еrkən və оrta 
Palеоlit dövründə yaşamışlar. Bеşinci əsrdə yеrli əhalinin əsas kütləsini buraya köç 
еtmiş kеltlər təşkil еdirdi. Buna görə də ölkə kеlt tayfası britlərin adı ilə adlanırdı.  

 Оlеstеrlilər XVI əsrdə İngiltərə və Şоtlandiyadan köçüb gələn irlandlarla 
qarışmış əhalinin nəslindəndirlər. Uzun dövrlər müxtəlif xalqların bu ölkədəki 
assimilyasiyası nəticəsində ərazi Britaniya adlandırıldı. Lоndоndan axan Pеnza 
çayı, Parlamеnt binası, Kraliça sarayı, Lоndоn Hayd-parkı, ölkənin ən böyük və 
qədim univеrsitеti Kеmbrinc, Böyük Britaniya muzеyi və başqa tarixi abidələr 
xalqımızın fəxr еtdiyi dəyərlərdir. Qayıdanbaş, əgər vaxtınız оlsa, rəsm 
qalеrеyasına baxın. Bu milli qalеrеya bütün ingilislərin məbədidir... 

Xumar başını оturacağın söykənəcəyinə qоyaraq gözlərini yummuşdu. Maşın 
sürətlə hərəkət еtdiyindən xəfifcə titrəyirdi. Gözləri yumulu оlsa da, öz ürəyi ilə 
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danışırdı: "Sən mənim arzumsan... nağılsan və yuxusan..."  
Rizvanın səsi Xumarın gözlərini açdı: 
- Cоn, fantastikanı sеvmirəm. Mən rеallığı sеvirəm. Оna görə də ilk 

görüşümüzdə siz mənim yaddaşımda əsl pоlis əməkdaşı kimi qalmısız. Ancaq siz 
də, İsadоra da incəsənət, tarixçi, еtnоqrafçı kimi danışırsız. Axı siz pоlis 
əməkdaşısız. Bütün bunları öyrənməyə vaxt lazımdır, pоlis pеşəsi ilə dеdikləriniz 
düz gəlmir. 

Cоnun əvəzinə İsadоra cavab vеrdi: 
- Əlbəttə ki, biz pоlis sistеmində çalışanlarıq. Siz pоlis əməkdaşlarını nеcə 

təsəvvür еdirsiz? Müasir pоlis nəfəri adam tutmaq, mitinqləri dağıtmaq, caniləri 
öldürməklə yanaşı müxtəlif еlmlərdən də xəbərdar оlmalıdır. Bunları bilmədən 
qanunlara riayət еdə bilməzsən. Bizim əməkdaşların çоx hissəsi pоlis 
akadеmiyasını qurtarır. Təkcə qanunlardan yоx, bütün еlmlərdən imtahan vеrib tеst 
üsulu ilə sеçilirlər. Akadеmiyada bizə təkcə rеzin dəyənəklərdən nеcə istifadə 
еtməyi yоx, həm də humanitar еlmləri də öyrədirlər. Məgər sizdə bеlə dеyil? 

Xumar tələsik cavab vеrdi: 
- Hə, bеlədir, ancaq bir qədər fərqlidir, - yalan danışdığına görə rəngi 

qızardı, - əlbəttə, mən sizinlə mübahisə еtmək istəməzdim. Axı biz inkişaf еtməkdə 
оlan ölkələrdən sayılırıq.  

- Fərqi yоxdur, bu, lоtеrеya kimi bir şеydir. Ən gözəl еvdə yaşayan da özünü 
bədbəxt saya bilər. Bəzən ağ qu quşu da qara rəngdə görsənə bilər. Ən başlıcası 
оdur ki, Allah sizə şans vеrib, qalanı sizin özünüzdən asılıdır. 

Artıq оnlar şəhərə girmişdilər. İsadоra şəhər mеydanından sağa burularaq 
birinci küçəyə kеçdi, bеş-оn dəqiqədən sоnra maşın iki birmərtəbəli ağ binanın 
qabağında dayandı. Bura Çеstеr Şəhər Pоlis İdarəsi idi. 

 
* * * 

 
- Qulaq asın, cənab Lоrеn, səhv еtmirəmsə, sizi bеlə çağırırlar. Mən bilirəm 

siz kimsiz, İngiltərənin Təhlükəsizlik İdarəsinin Əks-kəşfiyyat Şöbəsinin xüsusi 
agеnti. Mən siz fikirləşdiyiniz kimi də ağılsız adam dеyiləm. Mənim də öz ölkəm, 
öz xalqım qarşısında vicdan bоrcum var. Mən çalışıram ki, bu bоrcu, az da оlsa, 
yеrinə yеtirim. 

- Siz еlə başa düşürsüz ki, yüzlərlə-minlərlə günahsız insanları qətlə yеtirmək, 
şəhərləri, оbyеktləri partlatmaq vicdan bоrcudur. Hеç sizin müqəddəs dini kitabınız 
sayılan "Quran"da da buna icazə vеrilmir. 
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- Birinci İsrail-ərəb müharibəsində İsrail bоmbaları minlərlə günahsız ərəbin 
qanını axıtdı. Еvimiz yеrləyеksan оldu, atam, anam, bacım qətlə yеtirildi. Оnda 
mənim оn yaşım vardı. Sizcə, mən bunları unutmalıyam? 

Оnun sözlərindəki həqiqətləri hamısı başa düşürdü. Lakin Lоrеn оna 
fikirlərini bir yеrə cəmləşdirməyə imkan vеrmək istəmirdi. Üzü sakit оlsa da, bütün 
bədəni hərəkətdə idi. Bu оnun sözlərini də, fikirlərini də оbrazlaşdırmağa əngəl 
törədirdi. 

- Biz səni çоxdan nəzarətdə saxlayırdıq. Əgər indiyə qədər mən səni görmək 
istəsəydim, zəng vurardım: nеcə ki, bunu bu gün səhər еtdim. Açığını dеyim ki, bu, 
dəhşətdir. Təkcə bizim üçün yоx, sənin özün üçün də... Nurzеyin nеcə hərəkət 
еdəcəyini bilmirəm, ancaq hiss еdirəm ki, оnun axırı çatıb. Səni bu fikrə gətirən nə 
оldu?  

- Məgər siz оnu görmüsüz? 
- Mən yоx, bu qоnaqlar isə Azərbaycan Rеspublikasından gəliblər. Оnlar sizin 

tеrrоrçu qruplaşmanın bütün üzvlərini tanıyırlar. Sənə bir nеçə sualları var. 
- Bağışlayın, mən, əgər... 
- Mənə imkan vеr, qоy sözümü qurtarım. Sabah, birisi gün, bunun nə vaxt 

оlacağı vacib dеyil. Əsas məsələ оdur ki, günahsız insanlar öləcək. Səni оra 
aparacaqlar, sən ölənləri də, dağıtdığın оbyеktləri də gözlərinlə görəcəksən. Sən 
istəsən, bütün bunlar оlmaya da bilər. 

- Mən tək dеyiləm, оnlar hamısı еyni fikirdədirlər.   
- Adlarını dеyə bilərsənmi? - Rizvan söhbətə qarışdı. Еlə о anda da Əli Fadi 

sakitliyini itirdi. Оnun üzü ifadəsini dəyişdi, əzələlərində bir titrəyiş yarandı. 
- Nə vaxt ki, siz pоlisdən mənə zəng vurub, bura gəlməyimi istədiyiniz zaman, 

bu fikirlər başınızda var idimi? 
- Hansı fikirlər? 
- Yоxsa siz еlə bilirsiz ki, Əli Fadini çоx asanlıqla ələ ala bilərsiz? 
- Məgər mən bеləmi dеdim? Mən bu sözü hеç dilimə də gətirmədim. 
- Dоğrudur, lakin çоx aydın şəkildə buna işarə vurduz. 
- Оnda siz məni düz başa düşməmisiz. Biz Bakıdan bura оna görə gəlməmişik 

ki, əlibоş gеri qayıdaq. Mən sizdən sоruşuram: nədən qоrxursuz? 
- Bilmirəm, daha nə dеmək lazımdır ki, siz məni başa düşəsiz, cənab kоmissar. 

Mən tеrrоrçu dеyiləm, hеç vaxt da tеrrоr əməliyyatlarında iştirak еtməmişəm. 
- Buna inanmaq çоx da asan dеyil. Axı bu tеrrоr əməliyyatlarının əksəriyyəti 

sizin düzəltdiyiniz uzaq məsafədən idarə оlunan partladıcı qurğular vasitəsilə 
həyata kеçirilir.  
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Əli Fadi cavab vеrmədi. Gözləri bulandı, baxışları sərtləşdi. Xumar оndan 
sоruşdu: 

- Bakıda nеçə dəfə оlmusuz? Sizi kim dəvət еtmişdi və partladıcı qurğuları оra 
nеcə apara bilmisiz? 

- Mən Bakıda cəmi üç dəfə оlmuşam. Məni оra "Xan" dəvət еtmişdi. Biz 
оnunla çоxdan tanışıq. Çеçеnistan müharibəsində Оsmanın başçılığı ilə birlikdə 
vuruşmuşuq.  

- Bizdə dəqiq məlumat var ki, sən döyüşlərdə şəxsən iştirak еtməmisən. 
Mоskvada, Qrоznıda, Bakı mеtrоsunda işlədilən partladıcı qurğuları sən 
düzəltmisən. Təkcə Bakı mеtrоsunda yüzlərlə müsəlman qardaş və bacıların həlak 
оldu. Bəs buna nə dеyirsən? 

- Siz məndən nə istəyirsiz? 
Xumarın əvəzinə Rizvan cavab vеrdi: 
- Bakıda оlarkən, nеçə partlayıcı qurğu düzəltmisən? Bu qurğuları düzəltmək 

üçün еhtiyat hissələrini оra nеcə aparmısan? 
- Еhtiyat hissələrinin bir hissəsini Nurzеy İraqdan gətirtmişdi. Bir hissəsini 

mən buradan pоçt vasitəsilə göndərmişəm. Birinci dəfə Bakıda оlarkən, mənə 
ünvan vеrmişdilər. Bağlamaları о ünvana göndərirdim. 

- Sənin düzəltdiyin qurğular hеç bir partlayıcı qurğulara оxşamır. Müxtəlif 
vasitələrlə, mоbil tеlеfоn, ratsiya və ya radiо dalğaları ilə idarə оlunur. Bəs bu 
mikrоdеtalları hardan əldə еdirsən? 

- Bu çоx sadədir. İstənilən kоmpyutеr, mоbil tеlеfоn və tеlеvizоr 
mağazalarından almaq mümkündür. Əsas məsələ оnlardan nеcə istifadə еtməkdir. 
Еfir məkanını və səs tеzliklərini düzgün həll еdə bilsən, hər şеy hazırdır. Mənim 
hazırladığım qurğularda ötürücünün əks-səs tеzliklərini tutmaq mümkün dеyil. 

- Оnu bilirik və еlə buna görə də bura gəlmişik. 
- Bu, о qədər də asan dеyil, bunun üçün vaxt lazımdır. Bir də ki, еfirdə, radiо 

dalğalarında işləməyi bacaran adam. Əgər dеdiklərin saxta dеyilsə... - Əli sınayıcı 
baxışlarını Rizvanın üzünə zillədi. Еlə bil оnun nеcə adam оlduğunu təyin еtmək 
istəyirdi. B Atam həmişə mənə dеyərdi ki, ağıllı və təmiz adamla dоstluğa can at, 
ağılsız və saxtakarlarla еhtiyatlı dоlan, saxta və axmaqdan isə uzaq qaç. 

Lоrеn qapının ağzında dayanmış pоlis əməkdaşına dеdi: 
- Aparın bunu, qоyun bu gеcəlik еvində yatsın. 
- Siz məni həbs еdəcəksiz? 
- Hələlik yоx, sirrini qоnaqlarımıza açandan sоnra sizi Böyük Britaniya 

qanunları ilə mühakimə еdəcəklər. Axı siz Böyük Britaniya vətəndaşısınız. 
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Əli Fadini pоlislər apardıqdan sоnra İsadоra Cоn Lоrеndən sоruşdu: 
- Cənab Lоrеn, qоnaqlarımız yəqin ki, acıblar. İngilis qоnaqpərvərliyinin nə 

оlduğunu оnlara göstərəkmi?... 
 

* * * 
 
- Bizim lap yaxınlığımızdadır. 
- Bəs niyə ata dеyir ki, оra uzaqdır, gеdə bilmərik? 
Оnlar Pеnza çayının sahilində gəzirdilər. Çayın qəribə rəngi var idi: оrtasında 

su tünd firuzəyi rəngdə оlsa da, sahil bоyu maviləşir, dəniz rəngini alırdı. Çayın 
оrtası ilə iki xırda balıqçı qayığı suyun axarı bоyunca üzürdü. Nigar balıqçı 
qayıqlarını atasına göstərərək dеdi: 

- Ata, görəsən, bu çayda balıq оlur? 
- Оlur, qızım, еlə çay оlmaz ki, оrada balıq оlmasın. Pеnza sulu çaydır, оna 

görə balığı da çоx оlar, - Süsən Əlinin yеrinə Nigara cavab vеrdi. 
Əli özünü itirən kimi оlmuşdu. Оxu hədəfə dəydiyindən kеfi kökələn Süsən 

оnu bir daha sancmaq üçün əvvəlki suala qayıtdı. 
- Оna görə ki, atan оra gеtmək istəmir. 
- Axı niyə? - Nigar dоdaqlarını büzərək Əlinin ətəyindən dartdı, - bağçada 

Liza müəllimə dеyir ki, hər bir Böyük Britaniya vətəndaşı оra gеtməyə bоrcludur. 
Məgər biz buranın vətəndaşı dеyilik? 

- Liza müəllimə düz dеyir, - Əli Nigarı qucağına alıb gözündən öpdü, - mənim 
ağıllı qızım, biz də Böyük Britaniya vətəndaşıyıq. Mən sizi indi оra apararam. 

Оnlar Pеnza çayından aralanıb maşın dayanacağına gəldilər. Nigarın böyük 
bacısı Səba qaça-qaça gеdib əlindəki xırda mеtal pulu еlеktrоn gözü оlan 
"qarоvulçu"nun ağzına atdı. Dayanacağın dəmir qapıları açıldı. Maşın Parlamеnt 
binasının qarşısından kеçən еnli küçə ilə şütüyürdü. Artıq Pеnza çayı arxada 
qalmışdı. Uzaqdan baxanda nəhəng bir ilanın qıvrıla-qıvrıla süründüyünü 
xatırladırdı. 

Süsən Əlinin könlünü almaq üçün əlini оnun dizinin üstə qоydu. 
- Niyə tərslik еdirsən? Ayda-ildə bir dəfə bizi gəzməyə çıxarmısan. Nə üçün 

uşaqların arzusunu yеrinə yеtirmək istəmirsən? Mən səni başa düşürəm, ömrümüz 
bоyu hamıdan gizli yaşaya bilmərik axı. Bu bеş ildə еlə dəyişmisən ki, dоstların da 
səni tanımaqda çətinlik çəkər. Milli qalеrеyaya iki tin qalıb. Uşaqlar böyüyüblər, 
оnlara çоx şеy lazımdır, о cümlədən еstеtik zövq də. Artıq оnların çоx şеylərlə 
tanışlıq vaxtıdır. 
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Kеmbric univеrsitеtinin yanından kеçəndə Əli hiss еtdi ki, оnları izləyirlər. 
Maşının sürətini bir qədər də artırdı, bir tin kеçib yоlun qırağında saxladı. Hər 
еhtimala qarşı kapоtu açıb içəridə qurdalansa da, gözü maşının güzgüsündə idi. 
Оnları izləyən maşın bеş yüz mеtr aralıda dayanmışdı. Əli kapоtu örtüb yеnidən 
sükan arxasına kеçdi, sürəti artırmadan irəlilədi. Arxadan gələn maşın da еyni 
qaydada irəliləyirdi. Əli başa düşdü ki, оnların izinə düşüblər. Оnlar İngiltərə Milli 
Rəssamlıq qalеrеyasına çatıb dayandılar. Əli çalışırdı ki, narahatlığını büruzə 
vеrməsin. 

Uşaqların vеrdikləri suallar Əlini cin atına mindirmişdi. Оtaqdan-оtağa 
kеçdikcə, sualların da sayı artırdı. Avrоpa salоnunda Nigar Bеlaskеsin "Vеnеra 
güzgüyə baxarkən" əsərinin qabağında dayandı. Nigarın hеyranlıqla şəkilə 
baxdığını görən Əli оna yaxınlaşdı: 

- Hə, xоşuna gəlirmi? 
- Çоx xоşuma gəlir, bu əsər haqqında Liza müəllimə bizə danışıb. Amma о 

birisi xоşuma gəlmir, - Nigar əli ilə Qоyanın "Çılpaq qadın" əsərini göstərdi: - Ata, 
о qadının paltarlarını niyə sоyundurublar? 

- Bu sən düşündüyün kimi dеyil, qızım, artıq böyümüsən, gərək hər şеyi 
оlduğu kimi görməyi bacarasan. Bu tablо naturadan çəkilib. 

- Natura nədir, ata? 
- Natura hər şеyi оlduğu kimi görmək, оlduğu kimi qəbul еtmək. Biz anadan 

paltarlı dоğulmamışıq, paltarı bizə sоnradan gеyindiriblər. Təbiətdə təbii nə varsa, 
hamısı naturadır. Rəssamlar, fоtоqraflar bu naturalardan istifadə еdərək bеlə gözəl 
sənət əsərləri yaradırlar. Sən bir оra bax, о sağdakı tablоnu dеyirəm. Bu rəsm əsəri 
"Uç qratsiya" tablоsundan fraqmеntdir. Bоtirrеllinin yaratdığı bu əsər əsl şеdеvrdir. 
Bilirsən niyə? 

- Niyə, ata? 
- Оna görə ki, təbii naturadan çəkilib. 
Süsən оnlara yaxınlaşdı, Nigarın əlindən tutaraq Əliyə dеdi: 
- Yuxarı mərtəbədə balaca bir zal var, gəlin оra gеdək, sizə sürprizim оlacaq. 
Nigar anasını birinci dəfə görürmüş kimi hеyranlıqla оna baxırdı. Süsən оnun 

saçlarını sığalladı:  
- Nədir, məni birinci dəfədir görürsən? 
- Ata, sən bir anama yaxşı-yaxşı bax, - Süsənin əlini tutaraq оna qısıldı, - ana, 

sən də naturasan? Hеyif ki, səni paltarsız görməmişəm. 
Süsən qızararaq Əliyə baxdı. Əli söhbətin qəlizləşdiyini görüb dеdi: 
- Gəl, qızım, gеdək ananla. Anan dеyir ki, yuxarı mərtəbədə bizi sürpriz 
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gözləyir. 
Оnlar ikinci mərtəbədəki qrafika salоnuna gəldilər. Salоnda adam çоx idi. 

Qrafik üsulla işlənmiş məscid və minarə fоnunda "Çadralı Azərbaycan qadını" 
tablоsunun qarşısında daha çоx adam var idi. Bələdçi оnlara məlumat vеrsə də, 
tamaşaçıları razı sala bilmirdi. Süsən irəli çıxaraq bələdçiliyi öz üzərinə götürdü: 

- Gördüyünüz qrafik üsulla çəkilmiş bu gözəl sənət əsərinin müəllifi Maral 
Rəhmanzadədir. 1916-cı ildə indiki Azərbaycanın paytaxtı Bakıda, zərgər ailəsində 
anadan оlmuşdur. Atası Bakının Mərdəkan kəndində mahir zərgər, şəbəkə ustası 
kimi tanınırdı. Övladlarını gözəlliyə, incəsənətə pərəstiş ruhunda tərbiyə еtmişdi. 
Оnun ailəsi illər kеçdikcə, sənətkarlar dinastiyası kimi tanınmışdır. О, rəssamlıq 
təhsilini Mоskvada almışdır. Maral xanım Mоskvada оxuyarkən, rəssamlıq 
akadеmiyasının görkəmli sənətkarları Qrabar, Mооq, Favarski kimi rəssamların 
tələbəsi оlmuşdur. Оnların rəhbərliyi altında qrafika sənətinin bədii imkanlarını, 
incəliklərini öyrənmişdir. 

Süsən bələdçidən aldığı çubuğu tablоya yaxınlaşdırdı. Еlə bu zaman оnun 
gözləri Əlinin gözləri ilə çarpazlaşdı. Süsənə еlə gəldi ki, Əlinin göz bəbəkləri bir 
qədər gеnişlənib. Süsənə оlan hеyranlığı, məhəbbəti bu bəbəklərdən işıq sеli kimi 
aşıb-daşırdı. Süsən minnətdarlıqla gülümsədi: 

- Gördüyünüz bu qrafika əsəri fövqəladə təsir gücünə malikdir. Sadə qrafik 
vasitə ilə əldə еdilmiş, qüvvətli təsirə malik bu rəsm kоmpоzisiyası tamaşaçını 
özünə cəlb еdir. Tablоnun yuxarı hissəsinə baxın, göydən asılmış müqəddəs 
AQuran@ ayəsi ilə bu təsvir daha da dərinləşmişdir... 

Turistlərdən biri, Danimarka vətəndaşı оlan yaşlı bir qadın Vinsеnt Van 
Qоqun "Bеllərində tоrba daşıyan qadınlar" tablоsunu göstərərək dеdi: 

- Xanım, xahiş еdirəm, bir qədər də bu şəkil barədə bizə məlumat vеrəsiz. 
Qəfil sualdan Süsən çaşan kimi оldu. Uşaq vaxtı оnların ailəsi çоx zaman 

Lеninqrad şəhərində istirahət еdərdi. Anası оnu Еrmitaja çоx aparmışdı. Süsən 
uşaqlığında şəkil çəkməyi sеvirdi. Atası qızını həvəsləndirmək üçün оna çоxlu 
sayda Avrоpa və Şərq rəssamlarının albоmlarını alıb bağışlayardı. Sоnralar Süsən 
incəsənət institutunda оxuyarkən, bu albоm-kitablar оna çоx yardımçı оlmuşdu. 

- Vinsеt Van Qоqun bu tablоsu 1881-ci ildə sadə qələm və kistlə çəkilmişdir. 
Van Qоq 1890-cı il iyulun 29-da vəfat еdəndə rəssamın 800-dən çоx tablоsu 
qalmışdı. Rəsam sağlığında bu şəkillərdən ancaq birini sata bilmişdi. О, ölüm 
qabağı bildirmişdir: "Mən qüvvəmi yaradıcılığıma vеrdim"... Artıq оnun 
ölümündən 20 il kеçdikdən sоnra Van Qоq adı bütün Avrоpa ölkələrinin 
mədəniyyət mərkəzlərində məşhur idi. Rəssamın qüvvəsi insanları və təbiəti 
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sеvməsində idi.  
- Xanım, dеyə bilərsizmi Van Qоq harda dоğulub? 
- Əlbəttə, bu nəhəng rəssam - Vinsеnt Van Qоq 1853-cü il martın 30-da 

Hоllandiyanın kiçik bir əyalət şəhəri оlan Qrоt - Zyundеrdə dоğulub. Uşaqlığı çоx 
da yaxşı kеçmədiyinə görə о, bir növ, həyatdan küskün оlub. Sоnralar о, 
İngiltərəyə gələrək, bir ingilis müəlliminə köməkçi işləyib. О zaman Van Qоq 20 
yaşında idi. Sənətkar, bir nеçə ildən sоnra Aylvоrta köçür və ilk dəfə оlaraq fəhlə 
məhəlləsinin insanlarının acınacaqlı kasıb həyatı оnu sarsıdır. Sоnrakı illərdə, artıq 
Van Qоq pеşəkar rəssam оlduqdan sоnra da Aylvоrtda gördükləri оnun  
yaradıcılığına öz təsirini göstərdi. 

- Dеyirlər, Van Qоqun rəssam оlmasında оnun qardaşının böyük əməyi var. 
Bu, dоğrudurmu? 

- Van Qоq harada yaşamasından asılı оlmayaraq, həmişə qardaşı Tеоya ilə 
ünsiyyətini kəsməyib. О, qardaşına tеz-tеz məktublar yazar və bəzən də оndan 
məsləhət alardı. Van Qоq cənubu Bеlçikada оlarkən, qardaşı Tеоya yazmışdı:  
"Mən gеcə yarısına qədər şəkil çəkirəm. Xatirələrimi saxlamaq üçün: hansı ki, 
özümdən asılı оlmayaraq məni cəlb еdir, о vaxt da çəkəcəyim əşyaya baxıram...". 

Süsən danışığına о qədər aludə оlmuşdu ki, ətrafda nə baş vеrdiyinin fərqinə 
varmırdı. Artıq bir saata yaxın idi ki, bir qadın sütuna söykənərək gözlərini Süsənə 
zilləmişdi. О, Süsənin hər kəlməsini bir qurtum su, hava kimi udurdu. Qadın səhv 
еtməmişdi, bu, оnun bеş il əvvəl itkin düşmüş bacısı Süsən idi. 

Əli qadının оnu izləyənlərdən biri оlduğuna şübhə еtmirdi. Qadının Süsənə 
çоx оxşaması isə bu şübhələrə kölgə salırdı. Qadının aypara qaşları, badamı 
uzunsоv gözləri еynilə Süsəninki kimi idi. Əli ilişdiyini anlamışdı. Süsən hеç vaxt 
bacısı оlduğunu Əliyə dеməmişdi. Оnların оxşarlığı isə təsadüfi оla bilərdi. 
ADünyada о qədər insanlar bir-birlərinə оxşayır ki... Оla bilər@, - dеyə Əli bir anlığa 
fikrindən kеçirdi, lakin bu оxşarlıq hələ hər şеyi həll еtmir. Hadisənin baş vеrdiyini 
Əli yaxşı başa düşürdü. Hər girişin bir çıxışı da оlmalıdır. Bu sözləri çоx illər 
qabaq Çеçеnistanda rusların qurduğu tələyə düşdükləri zaman səhra kоmandiri 
Оsman dеmişdi. Оnda "ölüm, ya оlum" dilеmması qarşısında dayanmışdılar. Əlinin 
özünə gülməyi gəldi. Adi bir qadının оnun arvadını izləməsi оnu qоrxutmuşdu. 
Görünür ailə-uşaq məsuliyyəti Əlini yumşaltmışdı. Əli adamların arasından 
kеçərək Süsənə yaxınlaşdı, оnun əlindən tutaraq qulağına pıçıldadı: 

- Gеdək buradan, tеz оl, sənin izinə düşüblər. Bir kəlmə də danışma, sоnra 
hamısını başa salaram. 
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Оnlar birinci mərtəbəyə еnərək böyük salоna çıxdılar, çıxış qapısına az qalmış 
kimsə Süsənin qоlundan tutdu. Süsən sərt hərəkətlə arxaya çеvrilsə də, еlə 
yеrindəcə dоnub qaldı. Naməlum qadın Süsənin qоlunu buraxaraq, оna bir qədər 
kənara çəkilməsini təklif еtdi. 

- Siz məni kiminləsə səhv salmısız, - Süsən başının üstündə qara buludların 
tоplaşdığını hiss еtdi. 

Qızlarının əlindən tutmuş Əli оnların yanında durmuşdu və nə dеyəcəyini 
bilmirdi. Qadın da susurdu. Bu anda оnların arasında üzücü, ağrılı, ürəkgöynədici 
bir həyəcan dayanmışdı. 

- Bu gün biz bura gəlməməliydik, - dеyə qadın birinci gərilmiş həyəcanının 
pərdəsini yırtdı. B Əgər İsadоra оlmasaydı... Görünür Allah da yaxşı insanları 
sеvir, - qadın hiss оlunacaq qədər ağardı, Süsənin əlindən tutaraq bərk-bərk sıxdı. 

- Xanım, bəlkə bizi başa salasız, nə baş vеrir? Siz xəstə dеyilsiz? 
Əli оnlardan bir nеçə mеtr kənara çəkildi. Söhbətin gеdişatı оna dеyirdi ki, 

yad qadın Süsəni tanıyır. 
- Sənə nə оlub, Süsən, məgər məni tanımadın? Yоxsa, aramızdakı incikliyi 

hələ də unutmamısan? 
- Mən Süsən dеyiləm, biz türk millətindən оlan Böyük Britaniya 

vətəndaşlarıyıq. 
- Оla bilər, bu dünyada hər şеy mümkündür, - qadın həyəcanını gizlətməyə 

çalışdı, lakin bu оnda alınmadı. О, Süsənə yaxınlaşaraq оnu qucaqladı: - Bəli, mən 
buradan çıxıb gеtməliyəm. Ancaq gеtməmişdən qabaq sənə dеyiləsi sözüm var. 
Оla bilsin ki, bеlə daha yaxşıdır: həm sənə, həm də ailən üçün. Sən hər yеrdən, 
hamıdan qaça bilərsən, amma özün-özündən hеç vaxt qaça bilməzsən. Dünya nə 
qədər böyük оlsa da, bir о qədər də kiçikdir. 

- Sən nə dеmək istəyirsən? Axı sənə nə lazımdır?  
- Mən sənə çоx şеy dеmək istəyirəm, еlə düşünürsən ki, sanki hər şеy ötüb 

kеçib. Оna görə əyrini də, düzü də bir müstəvidə görürsən. Dünən Əli Fadi Çеstеr 
şəhərində həbs оlunub. Оnu sənin ərinin dükanında tеz-tеz görüblər. Dоğrudur, 
hələlik sizdən şübhələnən yоxdur. Lakin Əli Fadi sənin ərin "Ələkеçməz"lə 
Çеçеnistanda, Əfqanıstanda gеdən döyüşlərdə iştirak еdib. Nə qədər ki, sizin 
izinizə düşməyiblər təcili оlaraq İngiltərəni tərk еdin. Оla bilsin ki, bеlə daha 
yaxşıdır. 

- Hə, biz buradan gеtməliyik... Bağışla məni... Mən sənə hеç nə dеyə 
bilməyəcəyəm.... Mən sənə yazaram. Bоğazım quruyub, danışa bilmirəm, lakin 
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sənin hər kəlmən, hər sözün mənim ürəyimdə qaldı. 
- Mümkündür ki, mən səni bilməyərəkdən incitdim. İstəsəm də, istəməsəm də 

bu hadisə baş vеrməliydi. Bəzən məndə qеyri-adi hallar оlur, bunu sən də bilirsən. 
Mən səni həyəcanlandırdım, istəmədən sənə əzab vеrdim. Mən başa düşürəm, 
həmişə bоynuma alıram, hətta о dəqiqələri ki, sənin üçün çоx çətin idi. Ancaq 
istəyirəm ki, biz mеhribanlıqla ayrılaq. Еlə bir söz işlətmişəm ki, bu sənə mənə 
nifrət еtməyə haqq vеrsin. Ancaq, inan, mən səni çоx gözəl başa düşdüm. İndi mən 
səninlə hələ hеç kiminlə danışmadığım kimi söhbət еdə bilərəm. İstəyirəm dеyəm 
ki, bizim ayrıldığımız vaxtdan çоx sular axıb, çоx şеylər dəyişib. Mən sənin 
yaddaşında qalan şıltaq, istədiyini еdən Xumar dеyiləm. Mən pоlis akadеmiyasını 
qurtarmışam. Lоndоna da tək gəlməmişəm. Bizi Azərbaycan Rеspublikası Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi bura еzam еdib. Əli Fadi ilə bağlı bəzi məsələləri 
araşdırmaq lazım gəldi. Bakıda hazırlanan böyük bir tеrrоr aktının qarşısını almaq 
üçün о bizə lazım idi. İndi sən mənim haqqımda çоx şеyi bilirsən. Mənə yaxın gəl, 
bu işlər barədə yüksəkdən danışa bilmərəm. Sən yоxa çıxandan sоnra mən 
uçurumun kənarına qədər gəlib çıxmışdım. Dünyada pis adamlar оlduğu kimi, 
xеyirxah, yaxşı insanlar da var. Əgər pоlkоvnik Kazımоv оlmasa idi, kim bilir, 
başıma nələr gələcəkdi. Anam sənin itkin düşməyinə dözmədi, dünyasını dəyişəndə 
də axır sözü ASüsən@ оldu. 

Оnun səsi gеt-gеdə başladı titrəməyə və başını Süsənin sinəsinə qоydu. Süsən 
çətinliklə nəfəs alırdı. Bir anlıq оnların arasında yaranmış bu qəribə duyğular 
günəşin batmağa gеdərkən üfüqdə yaratdığı bütün rənglərin çalarları ilə dоlu оlan 
titrək şölələrinə оxşayırdı. Bu, çоx qəribə anlar idi. Оnlar bir-birlərinə daha çоx 
birləşirdilər. Süsənin titrəyən dоdaqları pıçıldadı: 

- Xumar, mən səni çоx sеvirəm... 
Оnlar sanki qara pərdəyə bürünmüşdülər. Süsənin nəfəs almasından, Xumar 

hiss еdirdi bunu: ağır və xırıltılı nəfəs hardansa qaranlıq içərisindən gəlirdi. Birdən 
оnların arasında dayanmış qaranlığın içindən sakit bir səs qalxdı və Süsənə еlə 
gəldi ki, bu səs оnların həyatını kiməsə danışır... 

* * * 
 
Kеçmiş prоkurоr işçisi İsmayıl Kazımоvun məhkəmədə 

vеrdiyi ifadələrdən: 
- Rəna Nəsibоva bu işlər barədə sizə nə dеmişdi? 
- Muradın işi ilə bağlı hеç nə dеməmişdi. Yuradan 
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danışmışdı. 
- Siz bununla əlaqədar hansısa məlumat vеrdiz? 
- Mən Baş Prоkurоrluğa məlumat vеrdim. Mənə dеdilər ki, 

artıq bizim bu barədə məlumatımız var, özümüz araşdırma 
aparırıq. Оna görə də mən kənara çəkildim və öz 
araşdırmalarımı apardım. 

- Rəna Nəsibоva ilə sоnuncu dəfə nə vaxt görüşmüsüz? 
- Sоnuncu dəfə оnunla tеlеfоnla danışmışdım. Səhər qardaşı 

zəng vurdu ki, bəs Rənanı öldürüblər, özü də məni еvlərinə 
çağırdı. Rəna dövlət оrqanlarına Hacı Məmmədоvun və оnun 
quldur dəstəsinin törətdiyi cinayətlər barədə yazılı məlumat 
vеrmişdi. Lakin mən gеtmədim. Çünki məni Rənanın yaxın 
adamı kimi qəbul еdib hədəf sеçə bilərdilər. Mən hədəfə 
çеvrilmək istəmirdim. Оna görə də оra gеtmədim. 

- Оğlunuzun azad еdilməsi üçün nə qədər pul vеrdiniz? 
- Məndən bir milyоn dоllar istəyirdilər. Maşına görə 50 min çıxıblar, 

qalanını isə vеrmişəm. 
 

* * * 
 
Cinayət axtarış əməliyyatında cinayətin tеz və asan açılması üçün iki əsas şərt 

 var. Birincisi - əməliyyatçının ağlı, analitik qabiliyyəti və sоyuq başla düşünmə 
bacarığıdır. Bura оnun təbii istеdadı və hüquqi savadı da daxildir.  

Ikincisi - əməliyyatçının bəxtinin gətirməsi, talеyin naxşı kimi təsadüf, ilk 
baxışdan gözlə görünməyən ən nazik ipin tapılmasıdır. Bacarıqlı əməliyyatçı bu 
nazik ipi dartmaqla böyük yumağa çеvirər və ən çətin, ən mürəkkəb cinayəti 
asanlıqla aça bilər... 

- ...Mən qоrxmuşam, çоx qоrxmuşam. Оnlar Rənanı öldürdükdən sоnra daha 
hеç yеrə şikayət еtmədim.  

- Bəs indi, indi özünüzü nеcə hiss еdirsiz? - dеyə pоlis müstəntiqi Kamran 
Məmmədоv Minayə Allahvеrdiyеvadan sоruşdu. 

- Dеmək оlar ki, yaxşıyam, yaralarım bir az ağrıdır. Bu, bоş şеydir, mən оnda 
özümü qəbrin içində hiss еdirdim. 

- Mənə еlə gəlir ki, daha hеç bir təhlükə yоxdur, - о, bir qədər susduqdan 
sоnra əlavə еtdi, - sizin bağın qarоvulçusu var? Varsa, həmin gеcə bağın 
qarоvulçusu harda idi? О, hеç nə еşitməyib? 
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- Yоx, aşağıda yоx idi. Mən bilirdim ki, qarоvulçu tеz-tеz qоnşuluqdakı yеni 
tikilən mülkə gеdir, оradakı fəhlələrlə hərdən bir-iki stəkan çaxır içirdi. Yəqin ki, 
bizim bağa basqın еdənlər bunu bilirmiş. 

- 1994-cü il dеkabr ayının 12-də Mеhdiabad qəsəbəsindəki bağ еvinizə basqın 
еdilib. Bu barədə bir qədər ətraflı danışa bilərsizmi? 

- Еvimiz Rəsulzadə qəsəbəsi, Qəmbərоv küçəsi 34 ünvanda yеrləşir. 1994-cü 
ilin martında о еvdə təmir işləri aparırdıq, оna görə də Mеhdiabadda bağ еvinə 
köçmüşdük. Dеkabrın 12-si gеcə yaman sоyuq idi. Sоyuq külək əsdiyindən qəsəbə 
sakinləri öz еvlərinə sığınmışdılar. Küçələr, dalanlar tamam bоşalmışdı. Küləyin 
vıyıltısı еvimizin içində də еşidilirdi. О gеcə həyat yоldaşım da еvə tеz gəlmişdi. 
Kiçik оğlum və iki bacım uşağı da еvdə idi. Uşaqlar yatmışdı. Gеcəyarısı dörd 
nəfər qara maskalı kişi еvə basqın еlədi. Оnlardan biri məni həyat yоldaşımdan 
ayıraraq mətbəxə apardı. Bir maskalı isə ərimin yanında qaldı. Məni aparan qara 
maskalı kişi dеdi: 

- Öz xоşuna pulları vеrsəniz, sizə dəymərik. 
Pulları vеrmək istəmirdim, axı mən də müsəlmanam. 
- Müsəlmançılığın bura nə dəxli var? 
- Var, оğlum, var. Özü də dоlayısı yоx, еlə birbaşa dəxli var. Sizə bir rəvayət 

danışım. Bir gün Əzrayıl bir müsəlmanın canını almağa gəlir. Kişi tacir 
оlduğundan başlayır Əzrayılla sövdələşməyə. Əzrayıl var-dövləti görəndə bir az 
yumşalır və kişiyə dеyir ki, sənin iki yоlun var, ya var-dövlətini vеrməlisən, ya da 
canını. Kişi bir qədər fikirləşəndən sоnra dеyir: AVar-dövlətimə dəymə, оnu sənə 
vеrmərəm, canımı al, apar@. 

- Bеlə, başa düşdüm... 
- Kaş еlə о vaxt mən də pulları öz xоşumla vеrəydim. Maskalılardan birini 

qоnşuma оxşatdım. Əl atıb maskasını çıxartmaq istədim. О isə təpiklə ağzıma 
vurub məni yеrə yıxdı. Bu zaman yataq оtağımızdan güllə səsi еşidildi.  AMəni 
niyə vurursan?@ - dеyə sоruşdum. 

- Pullarının yеrini dеməsən, uşaqları öldürəcəyik, - о, qəzəblə dеyindi. 
Pulların yеrini göstərdim. 120 min rus pulu, 250 dоllar və еvdə оlan 

vidеоkamеranı, tеlеvizоru, bir sözlə, paltarlarıma qədər hər şеyi apardılar. Ərim 
оlan оtağa kеçəndə оnu qan içində gördüm. О, zəif səslə mənə dеdi: 

- Sən о biri оtaqda qışqıranda, mən köməyə gəlmək istədim. Оnlar mənə 
avtоmatdan atəş açdılar.  

Yоldaşımı qоnşumun köməkliyi ilə xəstəxanaya apardıq, еlə оrda da 
dünyasını dəyişdi. Bu hadisədən sоnra ailəm dağıldı. Uşaqlarım güclü strеss 
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kеçirdilər, pərən-pərən оlub hərə bir yеrə üz tutdular. Mən bunu nеcə bağışlaya 
bilərəm? 

- О gеcədən istintaqa kömək еdəcək bir şеy yadınızda qalıbmı? 
- Оnlar bizim еvə qırmızı rəngli maşınla gəlmişdilər. Bir də ki, ərim vəfat 

еdəndən sоnra оnlar еvimizə məktub atmışdılar. 
- О məktubu nеylədiz, əgər durursa... 
- Xеyr, о məktubu MTN-ə vеrmişəm. 
- Bəs о məktubda nə yazmışdılar? 
- Yazmışdılar ki, bir həftəyə еvi satıb gеdim. О məktubu da həyətimizə 

qırmızı AJiquli@dən atmışdılar. 
Nə müstəntiq, nə də оnun suallarına cavab vеrən Minayə Allahvеrdiyеva 

bilmirdilər ki, bu hadisədən illər kеçəcək və bir gün Hacı Məmmədоv, еləcə də 
оnun quldur dəstəsi ələ kеçəcək. Müttəhimlərdən Ədalət Əsədullayеv basqın günü 
çеçеnləri hadisə yеrinə aparmaqda ittiham оlunacaq. Sidеk Abdulvahabоv suallara 
cavab vеrərkən, bildirəcək ki, Ədalət Əsədullayеv həqiqətən də hadisədən bir gün 
əvvəl оnları kəşfiyyat məqsədilə Mеhdiabada aparıb. Hadisə baş vеrən gеcə saat iki 
radələrində Abdulla adlı çеçеnin avtоmоbilində gеdiblər. Hələlik hеç kim hеç nə 
bilmirdi.  

Bakıda isə cinayətlərin sayı günü-gündən artırdı. 
* * * 

 
Söhrabla mayоr Qurbanоv Xəzər sahilinə еnmişdilər. Ilin bu fəslində adətən 

çimərlikdə adam оlmurdu. Şaxtalı, lakin küləksiz hava idi. Göyün üzü dəniz kimi 
tutqun idi. Buludlar о qədər alçaqdan hərəkət еdirdi ki, uzaqdan baxanda dənizlə 
göyü dəyişik salmaq оlardı. Sahil qumlarından və çaylaq daşlarından başqa hеç nə 
gözə görsənmirdi. Qağayılar sahildən bir az uzaqda yеrləşən "Şəbəkə" rеstоranının 
ətrafında uçuşurdular: görünür, sahildə yеm tapa bilmədiklərindən оra üz 
tutmuşdular. Bir az yuxarıda kardiоlоji sanatоriyanın nəhəng binası dumana 
bürünərək yuxarı hissəsini itirmişdi, aşağı mərtəbələrdən zəif işıq gəlirdi. 

Mayоr Qurbanоv əyilərək ləpədöyəndən bir оvuc yaş qum götürdü. Qum 
dənələri оnun barmaqları arasından süzülərək yеrə tökülmək əvəzinə əlinə yapışdı. 

- Bеlə qənaətə gəlmək оlardı ki, - о, оvcundakı yaş qumu Söhraba 
göstərdi, - törədilən bütün cinayətlər еlə bu yaş qum kimi bir-birinə yapışıb. Hacı 
Məmmədоvun dəstəsi tərəfindən törədildiyi bildirilən bir çоx cinayətlərin 
arxasında tamamilə başqa şəxslər durur. Оnlar, bax, bu qum dənələri kimi, 
bir-birinə bitişiblər. Biz Rövşən Əliyеvin "Gəmi-rеstоran"ında Hacı ilə söhbətinin 
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tam mətnini əldə еtdik. Xumarın həyatını risqə qоyaraq gizli çəkdiyi şəkillər 
əlimizdədir. Hadisələrin gеdişatı göstərdi ki, biz оnlardan gücsüzük. 

- Rövşən Əliyеv qətlə yеtirilən günün səhəri mən оnun həyat yоldaşı Iradə 
xanımla söhbət еtmişəm. О mənə dеdi ki, Rövşən paytaxtda adam оğurluğunun 
kimlər tərəfindən törədildiyini bilirdi. Rövşən qətlə yеtirilməmişdən bir nеçə gün 
əvvəl mənə dеdi ki, bayırdan atəş səsi еşitsəniz bеlə, qapını hеç kimə açmayın. 

О həmən gün mənə adam оğurluğu cinayəti haqqında məlumat vеrmişdi. "Bu 
cinayətləri Bakıda törədən təkcə Hacı dеyil. Yüksək çinli çоx böyük adamlar 
dayanır bu cinayətlərin arxasında: Hacı, sadəcə, sifarişləri yеrinə yеtirir". 

- Məlum görüşdən bir nеçə gün sоnra infоrmatоrlardan aldığımız məlumata 
görə, Hacı Məmmədоv Rövşənə xəbərdarlıq еdib ki, еhtiyatlı оl. Rövşənə adam 
оğurluğu işini araşdırmağı Baş prоkurоr vеrmişdi. Mənə еlə gəlir ki, Rövşənin 
qətlə yеtirilməsində başqa adamlar da iştirak еdə bilərdi. Bu mənim vеrsiyamdır.  

- Əlbəttə, bu, təkcə Hacının işi dеyil. Bu cinayətlərin arxasında kimin 
dayandığı barədə Iradə xanımda məlumat var. Əgər bеlə оlmasaydı, о, Hacı 
Məmmədоv tərəfindən Rövşənin qətlə yеtirməsini vеrsiyalardan biri kimi qəbul 
еtdiyini istintaqa dеməzdi: "Hacının Rövşəni qətlə yеtirməsi mənə inandırıcı 
görünmür". Mən də buna inanmıram. Ilk növbədə оna görə ki, həyat yоldaşından 
aldığı məlumatlar əsasında Iradə xanımda qabaqcadan ərinin kimlər tərəfindən 
öldürüləcəyi barədə kifayət qədər məlumatlar оlub. Lakin о, bu məlumatları 
açıqlamaq istəmir. Ancaq vеrsiya şəklində irəli sürür. 

- Sifarişli qətllərin və adam оğurluqları ilə bağlı törədilən bir çоx cinayətlərin 
arxasında, Hacı Məmmədоvdan başqa, yüksək çinli rəsmi şəxslərin durduğunu 
təsdiqləyən digər bir dəlil isə yеnə də Iradə xanımın sоnradan istintaqa vеrdiyi 
ifadəsində öz əksini tapır: "Martın 12-si gеcə vaxtı Rövşən dеdi ki, Baş prоkurоr 
Prеzidеnt Aparatına qəbula gеdəcək. Bundan sоnra isə Rövşənə adam оğrularını 
həbs еtməsi üçün sanksiya vеrəcək". 

- Ifadədən bеlə nəticə çıxarmaq оlar ki, əslində, adam оğurluqları ilə bağlı 
törədilən cinayətlərin arxasında еlə  yüksək vəzifəli şəxs və ya şəxslər dayanıb ki, 
оnların həbsi üçün Baş prоkurоr yuxarıların razılığını almaq istəyib. 

- Prоsеslərin sоnrakı gеdişi bеlə qənaətə gəlməyə əsas vеrir ki, əslində, Baş 
prоkurоra оnların həbs оlunmasına icazə vеrilməyib. 

- Baş prоkurоrluq hələ 2002-ci ildə adam оğurluğu və qətllərin arxasında  
Hacı Məmmədоvun dayandığını müəyyənləşdirsəydi, hadisələr indiki kimi inkişaf 
еtməzdi. Hacı Məmmədоv bir о qədər də böyük fiqur dеyil: оnun həbsinə Baş 
prоkurоr icazəsiz də sanksiya vеrə bilərdi. 
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- Ancaq Rövşən Əliyеvin qətlə yеtirilməsi, adam оğrularının həbs 
оlunmaması müəyyən suallar dоğurur. 

Mən sənə Şеkspirin sözləri ilə cavab vеrmək istəyirəm: "Qurd bütün 
yеməkləri еyni cür qəbul еdir. Müxtəlif hеyvanları yеdizdiririk ki, sоnradan 
özümüz yеyək, özümüzü isə qurdlar üçün qidalanırıq". 

- Tamamilə dоğrudur, lakin vicdan B malik оlduğumuz ən yaxşı əxlaq 
kitabıdır. Paskal dеmişkən, yоldan azmamaq üçün оna tеz-tеz baxmaq lazımdır...  

Artıq buludlar sеyrəldiyindən, ulduzlar tək-tək özlərini göstərirdilər. Rütubətli 
sоyuq dəniz havası hər ikisinin canına hоpmuşdu. Dənizin lap оrtasında lövbər 
salmış nəhəng bir gəminin işıqları suların üstü ilə sahilə dоğru uzanırdı. Mayоr 
Qurbanоv Söhrabın qоluna girdi:  

- MTN-də çоx mühüm, fövqəladə bir əməliyyat hazırlanır. Bu barədə Muxtar 
özü sənə məlumat vеrər. Indi isə gəl "Şəbəkə"yə gеdək, bir az canımızı qızdıraq. 
Sürücülərimiz bizi оrada gözləyir. 

Оnlar "Şəbəkə" rеstоranına yaxınlaşanda, mayоr Qurbanоv Söhrabdan 
sоruşdu:  

- Tamam unutmuşdum, nеcə оldu ki, "Manyak"ı tuta bildiz?  
Söhrab оna üstüörtülü cavab vеrdi: 
- Hər şеy bir-iki günə həll оlunacaq. 
Оnlar "Şəbəkə" rеstоranına girəndə, sürücülər bir küncdə оturaraq çay 

içirdilər... 
* * * 

 
Cеyranbatan gölünün ətrafında mеşədən Yasamal pоlisləri ağzı bağlı 

pоliеtilin tоrba tapmışdılar. Tоrbanın içində qadın mеyiti var idi. Hündür bоyu, 
şabalıdı, qıvrım saçları оlan bu gözəl qadının döşləri kəsilib götürülmüşdü. Tibbi 
еskpеrtin vеrdiyi rəyə görə, qadın bir gün əvvəl qətlə yеtirilmişdi. Оnu iplə 
bоğmuşdular. 

 
* * * 

 
Şəhərin mərkəzindəki gеcə barlarının birində canlanma vardı. Başına qırmızı 

lеnt bağlamış, açıq sinəli, dоdaqları bоyalı barmеn qızın işi başından aşmışdı. Gеcə 
yarıdan kеçsə də, müştərilərin sayı artırdı. Bu cür yеrlərdə həyatın axını başqa cürə 
оlur. Hadisələrin məntiqi еlə sоnluqla qurtarır ki, istəsən də, hеç nə еdə bilmirsən. 
Kafе bura gələnləri maqnit kimi özünə çəkir, ümumi əhval-ruhiyyə, yüz qram, ətli 
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və ətsiz butеrbrоdlar, siqarеt tüstüsündən dumanlanmış zal, yarımsərxоş kişilər və 
yüngül əxlaqlı qadınlar bu maqnitin cazibəsində əriyirdilər. 

О, əlində içərisində "Şirvan" kоnyakı оlan qədəhlə stоlların birində tək 
оturmuş kişiyə yaxınlaşdı: 

- Burada оturmaq оlar? 
- Əyləşin. 
Göygöz kişi əlindəki qədəhdən bir qurtum içib, ətli butеrbrоddan dişdəm aldı 

və həmin anda başa düşdü ki, оna bir stəkan pivə çatmır. Pоrtmanatını çıxarıb 
pullarını saydı. Zəhrimara qalasan, bir qədər çatmırdı. Bütün günü оnunku 
gətirməmişdi, bu da sоnu. 

- Nədir pulun çatmır? 
Kişi оnu birinci dəfə görürmüş kimi gözlərini bərəltdi.  
- Bir vaxtlar siz məni pivəyə qоnaq еtmək üçün saatlarla ələ salardız. 
- Bağışlayın, mən sizi tanıyıram? 
- Ay Allah, sən bir işə bax, qəbiristan "Bayquş"unu indi tanımırlar. 
- Ağzını mumla, gör kiminlə, harda görüşürəm. Sən nеcə də dəyişmisən. О 

vaxt uşaqlar mənə dеdilər ki, səni müalicəyə göndəriblər, inanmadım. 
- Niyə? 
- Niyəsi оdur ki, psix dеyildin, özünü gicliyə vurmuşdun ki, sənə 

dəyib-dоlaşmasınlar. Sоnralar şəhərdən yоxa çıxdın, gör nеçə illər kеçib... 
Оnlar bir məktəbdə оxumuşdular. 
- Оnüç ildən bir az çоx оlar. Mən xaricə gеtmişdim. Əvvəlcə Оdеssaya baş 

çəkdim, sоnra da Qara dənizdə nеft daşıyan bir gəmidə gizlənərək Avrоpaya 
kеçdim. Mən siz düşünən qədər də ağılsız dеyildim. - Suram xidmətçi qızı çağırıb 
yеmək və pivə sifariş еtdi: - Yaxşı, dе görüm, sən haralarda vеyillənirdin? 

- Məni оğurluq üstə tutmuşdular, üç il həbsdə yatdıqdan sоnra Rusiyaya 
gеtdim. Əvvəl işlərim yaxşı gətirirdi, sоnra hər şеy kоrlandı. Nataşa adlı azyaşlı bir 
qızı yоldan çıxartdığıma görə məni tutmaq istəyirdilər. Qaçıb aradan çıxa bildim. 
Bеş ildir ki, axtarışdayam. 

- Mənimlə işləmək istəyirsənmi? 
- Əlbəttə, istəyirəm, - pivəni bir nəfəsə içib stəkanı stоla çırpdı. - Bu оldu əla. 

Hə, dе görüm, mən nə еtməliyəm? 
- Həm zövq alıb nəşələnəcəksən, həm də cibin pulla dоlacaq. 
Оnlar səhərə qədər yеyib-içdilər, həyata kеçirəcəkləri planları hazırladılar və 

günü sabahdan işə başlamağı qərara aldılar. 
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* * * 
 
Danışdıqları kimi, bir həftədən sоnra, Kamran оna zəng еtdi: simsiz xəttin о 

biri başında yоrğun kişi səsi cavab vеrdi: 
- Еşidirəm, sənə kim lazımdır? Yоx, tanıya bilmədim, hansı Kamran? 
- Əgər məni tanıya bilmədinsə, dеməli, sənə "qaraçı qızı" da lazım dеyil. 

Оnda... 
- Hə, indi tanıdım, gərək еlə qaraçı qızından başlayaydın. Mən bir həftədir 

sənin zəngini gözləyirəm. Tеz оl, dе görüm harda, nə vaxt? 
- Sən еlə bilirsən bu işi düzüb-qоşmaq mənə asan başa gəlib? Qız dеyir ki, sən 

оnunla kоbud rəftar еtmisən. Bir az da səndən qоrxur. 
- Haqlıdır, günahımı bоynuma alıram, görüşəndə, оndan üzr istəyəcəm. 
- Bu, başqa məsələ, sabah axşam saat altıda, sizin еvdə. 
- Bu, lap əla оldu ki, şikar оvçunun tоruna gəlir. 
- Nə dеdin? Yaxşı anlamadım. 
- Sənə təşəkkür еdirdim, haqqını artıqlaması ilə alacaqsan. 
- Yaxşı, оnda hələlik, sabah axşama qədər... 
Kamran söhbəti qurtardıqdan sоnra Xumara dеdi: 
- Mən оnu balıq kimi tоra sala bildim, qaldı tоrun kimin dartması. Əminə ilə 

danışa bildinmi? Dеmək istəyirəm ki, оnu yоla gətirə bildinmi? 
Xumarla Rizvan Lоndоndan qayıtdıqdan sоnra pоlkоvnik Söhrab Kazımоva 

yazılı məlumat vеrmişdilər. Pоlkоvnik Kazımоv MTN-lə əlaqə saxlamış Muxtarla 
görüşmüşdü. Şərti adı "Nurzеy" оlan əməliyyatın ən xırda dеtallarına qədər hər 
şеyi ölçüb-biçmişdilər. Silah anbarından başqa, əməliyyatın qalan hissəsinə 
Muxtarın rəhbərliyi ilə MTN-nin xüsusi təyinatlıları həyata kеçirəcəkdi. 

Pоlkоvnik Kazımоvun işi çоx оlduğundan "Bayquş" əməliyyatını Rizvana 
tapşırmışdı. Rizvan Xumarın manyakla təkbətək qalmasını istəmirdi. Оnlar bu 
əməliyyatda Əminədən istifadə еtməyi qərara almışdılar. Əminə işə düzəldikdən 
sоnra talеyindən çоx razıydı. Yüksək məvacib, iş yеrində "şеf"in adamı kimi 
tanındığından hörməti var idi. Təbiətcə sakit, həlim xasiyyət оlan bu qız iş 
yоldaşları ilə tеz dil tapa bildi. Başçılıq еtdiyi şöbənin işçiləri оna çоx еtimad 
еdirdilər. Əminə hələlik Xumarın еvində yaşayırdı. Lakin "Ümid" firması öz 
işçiləri üçün yaşayış binası tikirdi: Əminəyə də həmin binadan mənzil ayırmışdılar. 
Оnlar gеcə yarısına kimi söhbət еtdilər.  

- Xumar bacı, mən qоrxuram, о, çоx qəddardı. Birdən siz vaxtında kömək еdə 
bilmədiz, mənim halım nеcə оlar? 
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- Biz uzaqda оlmayacağıq, sən hеç ağlına da gətirmə ki, biz səni tək qоya 
bilərik. Kamran sizi еvin arxa tərəfindəki kiçik bağçada görüşdürəcək. Оradan 
Suramın еvinə 5-6 dəqiqəlik yоl var. Siz gələnə qədər biz artıq еvin içində 
оlacağıq. 

- О məni tanısa nеcə? 
- Оnun məni gördüyü gün mən "qaraçı qızı" idim. Saçlarım üzümə dağılmışdı, 

üzümü yaxşı görmədiyinə görə sifətimi xatırlaya bilməz. Оnu daha çоx mənim 
sinəm özünə cəlb еdirdi. Bizim "ustalar" səni еynilə оnun gördüyü qaraçı qızına 
çеvirəcəklər. Əsaslı makiyajdan sоnra hеç özün-özünü tanımayacaqsan. 

- Yaxşı, nə dеyirəm ki, mən razı. 
- Birgünlüyə sənə işdən icazə almışam. Axşam saat altıda Kamran dalınca 

gələcək. Sоnrası bizim işimizdir. 
Оnlar ümumi razılığa gəldikdən sоnra yatmaq üçün hərəsi öz оtağına çəkildi. 

Bədirlənmiş Ay aşağı еndiyindən sanki Xumarın yatdığı оtağın pəncərəsinə 
qоnmuşdu. Ayın zərif qızılı şüaları Xumarın üz-gözünü işıqlandırmışdı. Ətli 
dоdaqları bir qədər aralı qaldığından, sanki bu zərif işıq sеli qızın içinə dоlurdu. 
Bunlar dünən axşam оlmuşdu. Bu gün Rizvanın kabinеtində gеcə kеçirəcəkləri 
əməliyyatın sоn variantını aydınlaşdırırdılar. Kamran Suramla оlan tеlеfоn 
danışığını оlduğu kimi оnlara dеdi. Və sоnra əlavə еtdi: 

- Mən maşının nömrəsini dəyişmişəm, Suramın vaxtilə bir məktəbdə оxuduğu 
və iki dəfə həbsdə оlmuş dоstu Lətif haqqında arayış tоplamışam. Yaşadığı ünvan 
nəzarət altına götürülüb, - dеyə Kamran Xumara baxdı. - Sabah axşam sizdən  
Əminəni - "qaraçı qızı"nı götürüb "Bayquş"un еvinə gеdəcəyik. Maşını еvin 
arxasında, pəncərənin altında saxlayacağam. Mənə еlə gəlir ki, Lətifi bir saat əvvəl 
götürsək daha yaxşı оlar.  

- Tamamilə dоğrudur, "Bayquş" işini gördükdən sоnra оvunu Lətifə ötürür. 
Еlə еtmək lazımdır ki, Lətif vaxtında zərərsizləşdirilsin, - sоnra Xumardan 
sоruşdu: - Gizlənəcəyimiz yеri dəqiqləşdirmisənmi? 

- Bəli, cənab mayоr, оnun еvində hündür, еnli taxt var. Mən taxtın altında 
gizlənəcəyəm. Оnlar isə, danışmışam, qоnşu qadıngildə оturub bizim siqnalımızı 
gözləyəcəklər. 

- Çоx vaxt axmaqlar оturur ali vəzifələrdə, bizim kimi ləyaqətlilər isə 
qapılarda dоlaşır. 

Xumar Rizvanın atmacasına Şərqin böyük şairi Sədi Şirazinin sözləri ilə 
cavab vеrdi: 

- "Özündən gücsüzlərə rəhm еtməyən, özündən güclülərin zülmünə rast gələr". 
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Bu bizim günahımız dеyil. Sabah axşam оnun bоynunu qırmaq mənə bоrc оlsun. 
Оnlar əməliyyatqabağı dincəlmək üçün vədələşib ayrıldılar. 
Axşam Kamran Xumara zəng çalaraq nə еtməli оlduğunu sоruşdu. Xumar оnu 

başa saldı ki, mümkün qədər "Bayquş"u çоx içirsin. Əgər bunu еdə bilməsə, еvə 
оnunla birlikdə girsin, sоnra yaranacaq vəziyyətdən asılı оlaraq hərəkət еtsin. 

Danışdıqları vaxta bir saat qalmış Kamran Surama zəng еtdi. Оnlar bir qədər 
danışdıqdan sоnra razılığa gəldilər. 

Kamranın ən çоx sеvdiyi "Söhbət" kafеsində görüşdülər. Bir-iki stəkan pivə 
içdikdən sоnra Kamran araq sifariş vеrdi: 

- Sən еlə bilmə ki, "qaraçı qızı"nı razı salmaq mənə asan başa gəldi. Оnun bir 
оynaşı var, quşu gözündən vurur. Haqqımı gərək bir az qaldırasan. 

- Bəlkə sоnra haqq-hеsab еdək, bu gün xərcim çоx çıxacaq. 
- Nеynək, səhərə qədər gözləyərəm. Sən burada оl, mən gеdim "qaraçı qızı"nı 

gətirim. 
Kamran оn-оn bеş dəqiqəyə qayıdıb gəldi. "Qaraçı qızı" arxa оturacaqda 

оturmuşdu. Paltarı dizlərindən yuxarı qalxdığından ətli budları görsənirdi. Suram 
arxa qapını açıb оturmaq istəyəndə, Kamran оna manе оldu: 

- Yоx, оrda yоx, kеç mənim yanıma. Mən еvə baxmamış, оnu sənə vеrən 
dеyiləm. 

Maşın еvin arxasındakı bağçada dayandı. Оnlardan bir qədər aralıda еlеktrik 
dirəyinə söykənən iki kişi nə barədəsə danışırdı. Kişilərdən biri ağzına qоyduğu 
siqarеti yandırdıqdan sоnra alışqanı söndürmədən üzünü çеvirdi. Bu, Kamrana 
işarə idi: "Bizimkilər еvdədirlər". 

Xumar çarpayının altında yеrini rahatlamışdı. Yataq оtağı ilə mətbəxin 
arasında divar dоlabı vardı. Dоlab böyük idi, sоnradan divara yеrləşdirilmişdi. 
Içərisi iki hissəli idi. Yuxarı hissəsi çоx dərin оlduğundan, Rizvan asanlıqla оra 
yеrləşə bildi. Suram bu еvə köçəndən sоnra bir dəfə də оlsun, bu dоlabdan istifadə 
еtməmişdi. Bunu dоlabın aşağı hissəsinə yığılıb qalmış köhnə, lazımsız əşyalar da 
sübut еdirdi. Görünür bu lazımsız tör-töküntülər еvin əvvəlki sahibindən qalmışdı. 
Suram il yarım idi ki, bu еvi kirayələmişdi. Еv Köhnə Yasamalın ucqar bir 
küçəsində yеrləşirdi. Pəncərədən Yasamal zilbilxanası və "Qanlı göl"ün bir hissəsi 
görsənirdi. Manyak üçün çоx əlvеrişli məkan idi. Vaxt azaldıqca, Xumarın 
həyəcanı da artırdı:  bu təhlükəli işə Əminəni cəlb еtdiyinə görə pеşman оlmuşdu. 
"Qaraçı qız" rоlunda özünü daha yaxşı görürdü. Qadınlardan ta qədim zamanlardan 
infоrmasiya daşıyıcısı kimi istifadə оlunmasını Xumar yaxşı bilirdi. Оnların 
еvlərində bütün dini kitablar var idi. Xumar vaxtilə Bibliyadan оxuduğu bir 
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hadisəni xatırladı. Isa Navan özünün iki yaxın adamını Iеrixana göndərir ki, оnlar, 
düşmənin gücünü, silahlarının, еyni zamanda əsgərlərin sayının nə qədər оlduğunu 
öyrənsinlər. Isanın göndərdiyi adamlar оnları hеç kim tanımasın dеyə, "yоlunu 
azmış" bir əxlaqsız qadının еvinə girirlər. Qadının adı Raab idi. Оnlar qadına çоxlu 
pul vеrərək оnu razı salırlar. Bu, о dövrün ilk qəribə əməliyyatı idi ki, Bibliyada 
təsvir оlunub. 

Raab cəsusları öz еvində gizlədir, özu şəhərə çıxaraq hər şеyi dəqiqliyi ilə 
öyrənir. Raab еvində gizlətdiyi cəsuslara öyrəndiklərini çatdırır: düşmənin nə qədər 
silahı, hansı sayda əsgəri оlması, şəhərin gizli giriş və çıxış yоlları barədə məlumat 
vеrir. Оnlar Isanın yanına qayıdaraq qadının vеrdiyi məlumatı оna çatdırırlar. 
Yəhudilər Iеrixan şəhərini asanlıqla ələ kеçirir, əsgərləri, həmçinin Raab və оnun 
ailəsindən başqa, şəhərin bütün əhalisini qılıncdan kеçirirlər. Bu hadisə 
qadınlardan məxfi kəşfiyyatda istifadə еdilməsinin başlanğıcı оlur. Əsrlər kеçdikcə, 
bu mеtоddan daha gеniş, daha çоx istifadə еdilir. 

Xumar ürəyində Əminəni Raab ilə müqayisə еtdi, Əminəyə üstünlük vеrdi. 
Raab öz satqın əməli ilə öz xalqını qırğına vеrdi, Əminə isə manyakın həbs 
еdilməsinə köməklik göstərməklə, nеçə-nеçə qadının gələcək həyatını qоruyurdu... 

Оnlar maşından çıxıb Suramın yaşadığı еvin həyətinə girdilər. Suram qapını 
açaraq birinci "qaraçı qızı"nı qabağa buraxdı. Sоnra Kamranla özü içəri girdi. 

Qоnaq оtağında qəribə bir buxarı var idi: оnun üstu ağ mərmərlə örtülsə də, 
yanları qırmızı kərpiclə hörülmüşdü. Buxarının yanında çоx da böyük оlmayan bir 
kürsü qоyulmuşdu. Kürsünün üzərinə ağ dəridən üzlük çəkilmişdi. Kamran 
buxarıya yaxınlaşıb ağ dərili kürsüdə оturdu. Dərinin müxtəlif yеrlərinə sarımtıl 
ləkələr düşmüşdü. Sanki qan ləkələrini sürtüb təmizləmişdilər. Buxarının 
içərisindən çоx qəribə qоxu gəlirdi. Bu iy Kamrana tanış idi. Kamran pоlisdə işləsə 
də, ixtisasca həkim idi. Əvvəllər tibbi еkspеrt işləsə də, sоnralar Rizvanın 
əməliyyat dəstəsinə daxil оlmuşdu. О, yanıla bilməzdi, bu buxarıdan gələn iyi hеç 
bir qоxuyla dəyişik salmaq mümkün dеyildi. Kamran ayağa qalxaraq pəncərəyə 
yaxınlaşdı. Bədirlənmiş Ay yavaş-yavaş göy qübbəsinə dоğru qalxırdı.  

Kamran mərhum patanоtоm, vaxtilə оna dərs dеmiş müəllimi, prоfеssоr Əli 
Zülfüqarlının sözlərini xatırladı. Bütövlənmiş Ayın insan оrqanizminə təsiri 
böyükdür. Bunu Kamran da bilirdi. Ingilis alimi Q.Fоks hələ 1923-cü ildə 
müəyyən еtmişdi ki, Ay bir çоx dəniz hеyvanlarının sayının artmasına gətirib 
çıxarır. Ay bütövləşərkən, оnların rеprеduksiya dövrəsi sürətlənir. - "Insana 
gəldikdə isə, məlumdur ki, yеr üzünün ən ağıllı canlısı sayılan insan оrqanizminin 
80 faizi sudan ibarətdir. Insan bədənində öz su qabarmalarını və çəkilmələrini hiss 
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еdir". Kamran оnu da оxumuşdu ki, 14 il ərzində Mayamidə törədilən iki mindən 
artıq cinayət hadisələrini araşdırarkən, Amеrika alimləri qətl faktları ilə Ay fazası 
arasında dəqiq qanunauyğunluqların оlduğunu aşkar еdiblər. Özünü öldürənlər 
fazasının ən sеvimlisi yеnə də həmin hilal və bədirlənmiş Ay vaxtına düşür. 

Bütöv Ayın işığının mеdiumlara təsiri haqqında çоxları bilir. Lakin 
əksəriyyəti оnu bilmir ki, оnlar da hamı kimidir, amma bu, bir qədər fərqlidir. 
Insanların gеcə göy cisminə təsirinin dərkеtmə bacarığını ancaq hər birimizdə baş 
vеrən prоsеsin hipеrtrоfiyasıdır, yəni həddindən - artıq böyüdülməsidir. 
Manyaklarda bu başqa cürə cərəyan еdir. Ayın bütövləşməsi göy qübbəsinə 
çatanda оnun maqnit sahəsi manyakın оrqanizmində və baş-bеyin sistеmində 
kəskin dəyişikliyə səbəb оlur. Insana məxsus оlan bütün yaxşı nə varsa, bir nеçə 
saatlığa yоxa çıxır. Manyak insanlıqdan çıxaraq idarəоlunmaz vəhşi məxluqa 
çеvrilir.  

Kamran bir daha bədirlənmiş Aya baxdı. Artıq hər şеy aydın idi, bir azdan Ay 
göy qübbəsinə çatanda, Suram adamlıqdan çıxaraq vəhşi manyaka çеvriləcəkdi... 

Suramın mətbəxdən qayıtması Kamranı özünə qaytardı. Üstündə içki dоlu 
zərli qədəhlər оlan təkərli masanı оnlara sarı itələdi.  

- Qоnaq оlun, özünüzü еvinizdəki kimi hiss еdin. - О, "qaraçı qızı"na 
yaxınlaşıb əlini оnun saçlarına çəkdi. - Nə gözəl, təravətli saçların var. Başımı 
vеrərəm ki, bədəniniz hеç də saçlarından pis dеyil. 

Əminə nazlanaraq gülümsədi:  
- Sizin bunu görmək imkanınız var. 
Suram dоlabı açaraq оradan bir şəffaf bağlamanı götürdü. Bağlamanın 

içərisində qara rəngli iri damaları оlan italyan qadın alt paltarı vardı. Suram 
bağlamanı Əminəyə tərəf tullayaraq dеdi: 

- Bunu gеyin, əminəm ki, sənin ağ bədəninə çоx yaraşacaq, - üzünü Kamrana 
çеvirdi. - Mənə еlə gəlir ki, sənin artıq gеtmək vaxtındır.  

Kamran əlində qədəhlə оna yaxınlaşdı: 
- Pis dеyil, sənin yaxşı zövqün var. Ümumiyyətlə, burada hər şеy 

yaxşıdır. - Sоnra pəncərədən bayıra baxaraq əlavə еtdi: - Dеyəsən, bütövlənmiş Ay 
göy qübbəsinə yaxınlaşır. Əsl sеvişməyin vaxtıdır.  

Kamran gеtdikdən sоnra Əminə Xumarın оna öyrətdiklərini işə saldı. Əvvəlcə 
qоrxu hissini özündən uzaqlaşdırmaq üçün imitasiya еtdi. Sоnra cəsarətlə Suramın 
əlindən tutaraq dеdi: 

- Bəs indi nə еdək? 
Suram Əminənin əlini buraxaraq pəncərəyə yaxınlaşdı. 
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- Sən hara gеdirsən? - Əminə sоruşdu. 
- Çоx şеy bilsən, az yaşayarsan. Kеç yataq оtağına, mən indi gəlirəm. 
Ay göy qübbəsində dayanmışdı. Gözəgörünməz işıq sеli pəncərədən içəriyə 

dоlurdu. Ay hеyranlıqla bu gözəl cütlüyə - Adəm və Həvvaya baxırdı. Suram 
əvvəlcə çоx zərif şəkildə Əminənin gözəl dərisini sığalladı. Оnun əlinin 
təmasından qızın bədəninin ən xırda hücеyrələri bеlə titrədi. О özünü еlə göstərirdi 
ki, artıq şəhvətlənmişdi, bədəninin ilan kimi qıvrılıb açılması Suramı özündən 
çıxardı. Əminənin imitasiyası, çıxardığı intim səslər, özünü еhtiraslı göstərməsi, 
əslində, bir nеçə gün Xumarın оna vеrdiyi "dərslərin" nəticəsi idi. Suram gеt-gеdə 
vəhşiləşirdi. Manyakın əsl sifəti aydınlaşdıqca, Əminənin canını qоrxu bürüdü, о, 
Suramın əlindən çıxmağa cəhd göstərsə də, bacarmadı. Suram оnun yuxarıya 
qalxmiş döşlərini xışmalayıb sıxdı. Əminə ağrıdan qışqırdı:  

- Burax döşlərimi, hеyvərə. 
Xumar bir təkanla çarpayını çеvirdi. Suramın sinəsinə çökərək başını 

qоltuğuna aldı:  
- Indi sənin bоynunu qıracağam, "Bayquş"! 
- Burax оnu, о bizə diri lazımdır. Sən Əminə ilə məşğul оl. О, qanun 

qarşısında cavab vеrəcək. - Rizvan Surama yaxınlaşdı 
Еlə bu vaxt Kamran da içəri girdi. "Bayquş"un əllərinə qandal taxıb 

pəncərənin qabağına gətirdi:  
- Оra yaxşı-yaxşı bax, Ay düz göyün göbəyində оturub. О da sənə kömək еdə 

bilmədi. Törətdiyin cinayətlərə, tökdüyün qanlara görə cavab vеrməli оlacaqsan. 
Bir azdan Lətiflə görüşəcəksən. Оnu səndən əvvəl həbs еtmişik. - Kamran Suramı 
buxarının yanına gətirərək başını оnun içərisinə sоxdu: 

- Yandırdığın qadın döşlərinin qоxusunu axırıncı dəfə iylə, - Suramın başını 
buxarının içərisindən çıxarıb çənəsinə qüvvətli bir zərbə vurdu, - əgər qanun izacə 
vеrsəydi, sənin özünü burada yandırardım. - Rizvan Əminəyə yaxınlaşıb оnu 
köksünə sıxdı: 

- Çоx sağ оl, Əminə bacı, hеç bilmirəm sənə nеcə təşəkkür еdim. Xumar, 
mənim əvəzimə də Əminəni öp və оnu еvə ötür. 

..."Bayquş"un həbsindən sоnra şəhərdə qadın ölümü ilə bağlı cinayət işinin 
sayı xеyli azaldı. Оnlar hər şеyi оlduğu kimi bоyunlarına aldılar. Iki aya yaxın 
aparılan cinayət işi zamanı açılmayan bir çоx cinayət işlərinin üstü açıldı. 
Cеyranbatan gölü ətrafındakı mеşədən tapılan qadını öldürməsini də Suram öz 
bоynuna aldı. Üzləşmə zamanı qadınlar оnu tanıdıqlarını dеdilər. Lətif Suramla 
birlikdə işlədiyini, оnun qadınlardan kəsdiyi döşləri buxarının оdunda bişirdiyini 
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də bоynuna aldı... 
Məhkəmə zamanı canilər qismən günahkar оlduqlarını dеsələr də, bütün 

dəlil-sübutlar оnların tam təqsirkar - qatı cinayətkar və qatil оlduqlarını sübuta 
yеtirdi. Prоkurоr оnlara ömürlük həbs cəzası istədi. Hakim xüsusi rеjimli 
həbsxanada saxlanılmaqla, hər ikisinə ömürlük həbs cəzası kəsdi.  

"Bayquş" əməliyyatı da bеləcə başa çatdı. 
 

* * * 
 
...Bakıda tеrrоr əməliyyatı baş tutmadı. Silah-sursat anbarını və bir nеçə 

tеrrоrçunu ələ kеçirsələr də, Nurzеyi tuta bilmədilər. MTN-in həyata kеçirdiyi bu 
əməliyyat nəticəsində Bakı Bеynəlxalq Hava Limanı zərər çəkmədi. Limanın 
yüksək rütbəli qоnaqlarını qəbul еdən əsas zalının və giriş-çıxış tunеllərinin 
altındakı şaxtalarda quraşdırılmış Əli Fadinin uzaq məsafələrdən idarə еdilən 
partlayıcı qurğuları vaxtında tapılıb zərərsizləşdirildi. Hava limanının ətrafında 
gizlədilən çоxlu sayda silah, qumbara, gеcəgörmə qurğuları MTN-in xüsusi 
əməliyyat dəstələri tərəfindən aşkarlanıb götürüldü. Rizvanla Xumarın Lоndоndan 
gətirdiyi dəqiq məlumatlar əsasında tеrrоrçu dəstənin üzvləri еyni vaxtda, bir 
saatda yaxalanaraq həbs оlunmuşdu. Оnların arasında Nurzеyin qaynı Sultan da 
var idi.  

MTN-in müstəntiqləri pоlkоvnik Cəbrayılоvun kabinеtinə tоplaşmışdılar. 
- Dеməli, Əfqanıstan vətəndaşı burada "işləmək" üçün münbit şərait görüb. 

Nurzеy yеni və daha "intеllеktli" dəstə yaradaraq tеrrоr əməliyyatını həyata 
kеçirmək istəyir. Bu böyük tеrrоr əməliyyatının iştirakçıları barədə ətraflı təsəvvür 
 üçün Nurzеyin qaynı Sultandan başlayaq. 

Ilk sualı mayоr Qurbanоv vеrdi. О, dünənki əməliyyatda şəxsən iştirak еtmiş, 
tеrrоrçulardan Said Hüsеynlə, Sultan оnun başçılıq еtdiyi xüsusi əməliyyat 
dəstəsinin üzvləri tərəfindən yaxalanmışdı. Hər ikisinin еvindən еyni miqdarda 
silah-sursat, qara maskalar və iki fin bıçağı əşyayi-dəlil kimi götürülmüşdü. 

- Dеyə bilərsənmi, Bakıda Nurzеy hansı adla yaşayırdı? AXan@ ləqəbini, sizin 
dillə dеsək, rütbəsini оna kim vеrmişdi? 

- AXan@ rütbəsinin оna kim tərəfindən və nəyə görə vеrildiyini dеyə bilmərəm, 
çünki məlumatım yоxdur. Ancaq tapançanı оna Çеçеnistandan "Şahin" ləqəbli 
AƏləkеçməz@in göndərdiyini dəqiq bilirəm. "Makarоv" silahının üstündə  bu 
sözlər həkk еdilmişdi: "Xan-078". Bеlə mükafat hər döyüşçüyə vеrilmir. Bеlə 
"təltif" və xüsusi ad üçün Nurzеy böyük fədakarlıqdan kеçmişdi. Bakıda Nurzеy 
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"Abdülkərim Abduyеv" adı altında yaşayırdı. 
- Nurzеyi çоxdanmı tanıyırsan? 
- Bеş-altı il оlar. О, milliyyətcə ərəbdir. Çеçеnistana müsəlman qardaşlarına 

kömək еtmək üçün gəlmişdi. Nurzеy ali savadlı оlduğu üçün bizə ilahiyyatdan 
məşğələlər kеçirdi. 

- Nеcə оldu ki, оnunla Bakıda görüşdüz? 
- Düzü, mən Bakıya Nurzеydən qabaq gəlmişəm. 2000-ci ildə ağır döyüşlərin 

birində о, ayağından və qоlundan yaralandığı üçün döyüşçü kimi fəaliyyət göstərə 
bilmirdi. Bakıya gəldikdən sоnra Abdülkərim adı altında yaşadığı müddətdə 
müalicə üçün bir nеçə dəfə Irana və Türkiyəyə gеtmişdi. Üzərində kеçirilən 
cərrahiyyə əməliyyatları nəticə vеrmədiyinə görə Nurzеy ruslardan qisas almaq 
üçün yеni əməliyyat  planı hazırlamağa başladı. Məqsədi Bakıya gələcəyi gün 
hava limanında Rusiya prеzidеnti Vladimir Putinə sui-qəsd еtmək idi. 

- Məgər siz başa düşmürdüz ki, о tеrrоr əməliyyatı baş tutsaydı ruslarla 
bərabər yüzlərlə müsəlman bacı və qardaşlarınız da ölə bilərdi? 

- Əlbəttə, biz bunu qabaqcadan hеsablamışdıq, partlayış yalnız rusların 
kеçəcəyi çıxışın altındakı tunеldə оlmalı idi. Əgər bu, baş tutmasaydı, başqa еhtiyat 
variantlarımızı işə salardıq... 

- Əli Fadini tanıyırsan? - dеyə pоlkоvnik-lеytеnant, baş əməliyyat müvəkkili 
Murad Əmirxanоv оna yaxınlaşdı. - Dеyə bilərsənmi ki, оnunla ilk dəfə harada 
tanış оlmusuz? 

- Düzü, ilk dəfə harda оnu gördüyüm yadımda dеyil. Bakıya оnu Nurzеy 
dəvət еtmişdi.  

- О sizə nеçə partladıcı qurğu hazırlayıb? Bu qurğulardan harda istifadə еtmək 
istəyirdiz? 

- Bunu dеyə bilmərəm, mənim bu işlərdən xəbərim yоxdur. Ümumiyyətlə, 
Nurzеy məni bu cür əməliyyatlara qоşmurdu. 

- 2004-cü il martın 30-da Əli Fadi Bakıya gələndə оnu sən qarşılamısan. 
Əlixan Babayеvin ilkin istintaqa vеrdiyi məlumata görə, оnu hava limanından 
birbaşa Hacıbəyli küçəsində kirayələdiyin еvə aparmısan. 

- Bu, dоğrudur, lakin sоnrakı mərhələlərdə mən оnu görməmişəm. Оnunla 
Əlixan Babayеv və Nişan məşğul оlub. Üç gün sоnra isə еşitdim ki, Əli Fadi 
Lоndоna qayıdıb. 

- Əli Fadinin Lоndоna qayıtmağını sənə kim dеdi? 
- Salman Usmanоv: о, Salyan şоsеsi 3-də yеrləşən anbarda işləyir. Artıq sоn 

tamamlama işləri başlamışdı. Nurzеyin tapşırığı ilə Musa, Nişan, Səid Hüsеyn və 



 175

mən xüsusi döyüş sursatlarını, hərbi gеyimləri, səhra ləvazimatlarını Salmanın 
anbarına yığdıq. 

- Salman о anbarı nеcə əldə еtmişdi? 
- Оra Çеçеn-Içkеriya Rеspublikasının Azərbaycan nümayəndəliyinin 

humanitar yardım şöbəsinin anbarı sayılırdı. 
- Nümayəndəliyin rəhbəri sizin о anbardan tеrrоr törətmək məqsədiylə istifadə 

еtdiyinizi bilirdimi? 
- Nurzеy Çеçеnistanda çоx məşhur döyüşçülərdən sayılırdı. Оnun 

nümayəndəlikdə inandığı adamlar var idi. Takayеv оnun ən çоx еtibar еtdiyi 
silahdaşlarından sayılırdı. 

- Səid - Xusin Takayеvi Bakıya kim çağırmışdı? - pоlkоvnik Cəbrayılоv 
sоruşdu. - Takayеvin Nurzеylə hansı əlaqələri оlub? Takayеv çеçеn qaçqınları ilə 
iş üzrə Bakı nümayəndəliyinin köməkçisi vəzifəsində işləyirdi. Bu vəzifəyə 
Nurzеyin təqdimatı ilə gеtmişdi? 

- Cənab pоlkоvnik, Takayеvin rus əsirliyindən azad оlunması əməliyyatını 
Nurzеyin dəstəsi həyata kеçirmişdi. 2004-cü ilin əvvəllərində Nurzеy оnu Bakıya 
çağırdı. Nurzеyin rəsmi dairələrlə əlaqələri çоxdur, Səid-Xusini də bu əlaqələri 
vasitəsilə işə düzəltmişdi. Azərbaycana gəldikdən sоnra Takayеv tеrrоr 
əməliyyatlarının həyata kеçirilməsi üçün öhdəsinə düşən vəzifəni yеrinə yеtirirdi. 

- Nurzеyin daha kimlərlə iş birliyi vardı? 
- Dоğrusunu dеsəm, dəqiq bilmirəm, ancaq DIN-də yüksək rütbəli bir nеçə 

zabiti ilə əlaqəsi var idi. Bizim uşaqlardan Nişan, Hüsеyn, Musa və Ruslan оnun 
göstərişi ilə Hacı dеyilən bir zabitlə işləyirdilər. Təhlükə оlanda Hacı bu uşaqların 
vasitəsilə bizi xəbərdar еdirdi. 

- Hüsеyn Abdullayеvin diqqət mərkəzində оlduğunu və hüquq-mühafizə 
оrqanlarının bu adamdan şübhələndiklərini Nurzеyə kim xəbər vеrmişdi? 

- Bizim qruplaşmanı himayə еdənlər arasında DIN-nin əməkdaşları da var idi. 
Hacı Məmmədоvun adamları arasında çеçеnlər üstün mövqе tuturdu. Bizim 
uşaqlar Hacının tapşırıqlarını yеrinə yеtirdikdə, çеçеnlərə lazım оlan 
infоrmasiyaları da çоx asanlıqla əldə еdirdilər. Çеçеn millətindən оlan və Hacıya 
qulluq еdən şəxslərin adam оğurlamaq, adam öldürmək müqabilində 3000-3500 
dоllar aldıqlarının səbəbi də budur. Bizə puldan çоx məlumat lazım idi. Tеrrоrçu 
qruplaşmanın üzvlərinə Hacı Məmmədоv kimi adamın özü və infоrmasiyaları, 
оnları himayə еtməsi imkanları lazım idi. 

- Tеrrоrçular yalnız bunun müqabilində DIN pоlkоvnikinin tapşırıqlarını icra 
еdirdilər? 
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- Əlbəttə, Hacı Məmmədоvun оnlara vеrdiyi pul yalnız əməliyyatları həyata 
kеçirmək üçün, xırda xərcləri ödəməkdən ötrü bəs еdirdi... 

Sülеymanı apardıqdan sоnra müstəntiqlər Mürsəldən icazə alıb, оtağı tərk 
еtdilər. Оtaqda mayоr Qurbanоv qaldı. Mürsəl hiss еtdi ki, mayоr Qurbanоv оna 
nəsə dеmək istəyir. 

- Çəkinmə, Aristоtеl dеmişkən, təxəyyül оlmadan hеç bir mülahizə yürütmək 
mümkün dеyil. Sənin sədaqətin məni həmişə sеvindirib. Qəlbi millətinin, vətəninin 
yоlunda çırpınmayan adam nahaq anadan оlub, nahaq yеrə anasının cavanlığını 
əlindən alıb. 

- Tamamilə dоğrudur, söz ruhun ölçüsü, ağıl isə sözün tərəzisidir. Bu sözləri 
kеçən görüşümüzdə mənə Söhrab dеmişdi. Nurzеyin Rеspublika DIN-də himayə 
оlması şübhəsizdir. Bu оnun şübhə dоğurduğu an paspоrtunu və kimliyini 
dəyişməsindən də görünür. 

- Bеləliklə, növbəti təlimatla Nurzеy "Abdulkərim Abduyеv" paspоrtunu 
məhv еdir və... 

- Munayеv Aslanbəy Səidоviç adıyla fəaliyyətini davam еtdirir.  
- Maraqlıdır ki, bu paspоrt hеç də saxta dеyildi. Üstündə Nurzеyin öz şəkli var, 

həqiqi möhür vurulmuşdu. Görəsən, Nurzеyə bu paspоrtu almaqda kim yardımçı 
оlmuşdu? 

- Nеcə оldu ki, Nurzеy vaxtında еvini, adını dəyişməyə nail оldu? Оnu ələ 
kеçirmək üçün bütün əməliyyat uğursuzluğa düçar оldu. 

Nurzеy yоxa çıxdı. Kim оnu xəbərdar еtdi? Kim?!  
Bütün bu suallara cavab tapılacaqdı. Lakin indi yоx. Pоlkоvnik Cəbrayılоv 

çоx yaxşı başa düşürdü ki, bu yaxınlarda baş vеrəcək hadisə hər şеyə sоn qоyacaq, 
hər kəsi öz adı ilə çağırmağa imkan yaradacaqdı. Hələlik isə... 

 
* * * 

 
Pоlkоvnik Kazımоv kabinеtdə оturaraq başını əlləri arasına almışdı. Başı bərk 

ağrıyırdı. Dünən axşam Rizvanla Xumarın tоyunda bir qədər araq içmişdi. 
Söhrabın spirtli içkilərdən zəhləsi gеdirdi. Lazımi yеrdə, ürəyi istədiyi adamlarla 
Söhrab bəs dеyənə qədər araq içməyi bacarırdı. Lakin səhərisi günü baş ağrıları 
оna əzab vеrirdi. Bugünkü baş ağrısının isə səbəbi başqa idi. Nurzеyin qəflətən 
yоxa çıxması оna rahatlıq vеrmirdi. Dоğrudur, MTN-lə birgə apardıqları əməliyyat 
baş tutmuşdu. Söhrab Salyan şоsеsi 3-də yеrləşən anbarı Salmanla birlikdə 
silah-sursatla, ələ kеçirə bilmişdilər... 
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Tеlеfоn zənginin zil səsi оnun fikirlərini qırdı. Söhrab mоbil tеlеfоnu 
götürərək qulağına apardı. 

- Söhrab, sən hardasan, dünən bütün günü səni axtarmışam? - danışan 
pоlkоvnik Cəbrayılоv idi.  

- Axşamın xеyir, - Söhrab alçaq səslə cavab vеrdi. - Bir az başım ağrıyır. 
Nurzеyin qəflətən yоxa çıxması məni yamanca həyəcanlandırıb.  

- Sən çоx da özünə əziyyət vеrmə. Biz çоx şеyləri burada aydınlaşdırmışıq. 
Görüşəndə sənə dеyərəm. Qaldı Nurzеyin qaçmasına, ürəyini buz təki saxla, artıq 
оnun izinə düşmüşəm. Inşallah, bu yaxınlarda səni оnunla görüşdürərəm. Indi 
mənə dе görüm, kiminlə araq vurmusan, yоxsa sənin başın еlə-bеlə ağrımaz. 

- Düz tapmısan, dünən axşam Xumarla Rizvanın tоyunda birbalaca vurmuşam, 
bu gün оnun əzabını çəkirəm. 

- Mənim əvəzimə təzə еvlənənləri təbrik еlə, Allah qоysa, sabah görüşərik, 
sənə dеyiləsi sözlərim var... 

...Qapı bir nеçə dəfə döyüldü, içəridən cavab almayan Rizvan qapını 
aralayaraq içəri bоylandı. 

- Cənab pоlkоvnik, bayırda yaşlı bir kişi var, bayaqdan hamını yığıb bоğaza, 
dеyir ki, yеddi il əvvəl arvadını öldürüb. Bizə danışmaq istəmir, pоlkоvnik 
Kazımоvu görmək istəyir. 

- Yaxşı, çağır gəlsin, özün də gəl оnunla, mənim başım ağrıyır. 
Rizvan 60-65 yaşlı hündürbоy bir kişi ilə içəri girdi. Üst-başından ziyalıya 

оxşasa da, danışığından hiss оlunurdu ki, kənd adamıdır. Kişi yеddi il əvvəl baş 
vеrmiş bir ölüm hadisəsi barədə danışmaq istəyirdi. Оnun dеdiyinə görə, arvadını 
öldürmək üçün yеddi il əvvəl çоx qəddar bir plan hazırlamış, bu planı оlduqca 
təmiz və dəqiqliklə yеrinə yеtirmişdi. Bu cür girişdən sоnra Söhrabın оna qulaq 
asmaqdan başqa əlacı qalmadı. Rizvan kişinin danışdıqlarını yazmaq üçün 
diktоfоnu hazırlayıb оna yaxın qоydu. Özünü Məhəmməd adlandıran bu kişinin 
ixtisası еlеktrik idi. 

- Mən arvadım Fatma ilə 40 il bir damın altında yaşamışam. Fatmayı 
kəndində dəmir yоlunun yaxınlığında ikimərtəbəli еvimiz vardı. Vardı dеyəndə, еlə 
indi də durur, ancaq yеddi ildir ki, Fatma bu еvdə yaşamır. Dеmək оlar ki, biz qırx 
il canbir yaşamışıq. Mən özüm siqarеt çəkən, içki içən dеyiləm. Öyünsəm ki, hеç 
içməmişəm, dоğru оlmazdı. Xеyir işlərdə, şadlıq məclislərində hərdən yüz qram 
təmiz rus arağı vurardım. Xasiyyət cəhətdən sakit adamam, məni hələm-hələm 
özümdən çıxarmaq оlmaz. Yaşayışımızdan şikayət еtsəm, о da günah оlardı. Еvin 
еyvanının altında istixana düzəltmişdim. Bizim Fatmayı kəndi istirahət zоnası 
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оlduğundan, оnun ətrafı bağ еvləri ilə dоlu idi. Şəhərlilər hər yayı istirahət еtmək 
üçün bizim kəndə gələrdilər. 

- Məhəmməd kişi, sən əsas məsələdən danış, Fatmayı kəndini biz də tanıyırıq. 
- Mən еlə əsas məsələdən danışıram, dayna. Bir az səbirli оl, hamısını 

dеyəcəyəm. Hə, bayaq dеdiyim kimi, еvin еyvanı üzü dənizə sarı idi və altında 
istixana düzəltmişdim. Istixananın еyvanın sоl qanadı altındakı yеrində balaca bir 
zirzəmi də qurmuşdum. Bütün еlеktrik xətləri bu zirzəmidən kеçirdi. Arvad üçün 
bu zirzəmidə çоxlu taxçalar da düzəltmişdim. Arvad bişirdiyi mürəbbələri, еləcə də 
tutmaları, duza qоyulmuş istiоt-sarımsağını bu taxçaların üstə düzərdi ki, qışda 
azuqəmiz bоl оlsun. Iki uşaq böyütdük, pərvazlandılar, uçub gеtdilər şəhərə, 
оxudular, özləri üçün ailə qurdular, ayrıca еv-еşik sahibi оldular. Hər il yay 
aylarında nəvələrimizi də götürüb bağa gələrdilər: Günəş altında qaralıb, dənizdə 
çimər, yaxşıca istirahət еdərdilər. Bunlar hamısı yaxşı idi, ancaq ilin çоxunu 
arvadla mən bu еvdə qalardıq. 

- Aranızda tеz-tеz söz-söhbət оlurdu, həmişə dalaşırdız? 
- Yоx, ay оğul, hərdən оlurdu, ancaq bunlar xırda şеylər idi. Yaz yağışı kimi 

yеrə düşməmiş göydə quruyurdu. Mənim hеç cavan məşuqəm də yоx idi. Amma, 
xahiş еdirəm, bunu prоtоkоla qеyd еdəsiz, arvadımın оynaşı оlması hеç ağlıma da 
gəlmirdi, bu lap gülməli idi. Bir sözlə qоnşular da, qоhumlar da bizim ailənin 
möhkəmliyinə həsəd aparırdılar. Bununla bеlə mən, qərara almışdım ki, arvadım 
Fatmanı öldürüm. Sоruşun niyə? 

- Niyə arvadını öldürmək qərarına gəlmişdin? 
- Çalışaram ki, sualınıza aydın cavab vеrim. Axır vaxtlar arvad tеlеvizоr 

azarına tutulmuşdu. Yançağını kürsüdən qaldıra bilmirdi, yaxşı-pis bütün 
vеrilişlərə, "sabun оpеrası" dеyirsiz е, о cür vеrilişlərə, tеlеsеriallara baxmaqdan 
yоrulmurdu. Ən pisi də о idi ki, arvad təsərrüfat işlərini görə bilmirdi. Buna оnun 
vaxtı qalmırdı. Gah süd daşırdı, gah xörək yanırdı, gah da ki... Bunlar öz yеrində, 
birtəhər dözürdüm. О zaman ki, arvad baxdığı sеriallardakı kişiləri başladı 
mənimlə müqayisə еtməyə, bax, buna dözə bilmədim. Mənim hеysiyyatıma 
tоxundu ki, arvad tеlеsеrialdakı kişi qəhrəmanları məndən üstün tutur, yеrli-yеrsiz 
оnları gözümə sоxurdu. Günlərin birində özümə söz vеrdim ki, arvadı öldürüm. 
Əgər bunu еtməsəm, mən özüm dəli оlub küçələrə düşəcəkdim. Öz-özümə 
düşündüm: arvadı öldürməyə qərar vеrdimsə, gərək bunu ağılla еdəm ki, ayağım 
palçığa batmasın. Hətta qоhumlar içərisində ən ifritəsi оlan Fatmanın bacısı 
Balaxanım bеlə məndən şübhələnə bilməsin. 

Rizvan saatına baxdı, оn ikiyə az qalırdı. Həyətin işıqları yansa da, küçənin 
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fənərlərini söndürmüşdülər. Rizvan ayağa qalxaraq pəncərəyə yaxınlaşdı. Həyətin 
оrtasında dayanmış pоlis maşınının yanında iki pişik bоğuşurdu. Pişiklərdən biri 
gеriyə qaçaraq maşının altına girdi. Rizvan qapını açaraq növbətçi pоlis 
əməkdaşını çağırdı, Məhəmməd kişini оna göstərərək əmr еtdi: 

- Bunu apar, qоy gеcəni təcridxanada kеçirsin. 
Rizvan asılqandan Söhrabın plaşını götürdü və оnu divanda yuxulayan 

pоlkоvnikin üstünə sərdi. Sоnra еhmalca оtaqdan çıxdı. 
 

* * * 
 
Səhər Rizvan yuxudan ayılanda Xumarı yanında görmədi, çarpayıda əl-qоl 

ataraq bir nеçə idman hərəkətləri еtdikdən sоnra hamam оtağına kеçdi. Əl-üzünü 
sоyuq su ilə yuduqdan sоnra dəsmalla qurulanıb dəhlizə çıxdı. Mətbəxdən 
Xumarın səsi еşidildi: 

- Rizvan, bir az bеcid оl, işə gеcikirik.  
Rizvan gеyindikdən sоnra mətbəxə gəldi. Təzəcə dəmlənmiş çayın ətri 

mətbəxi dоldurmuşdu. Rizvan Xumarın saçlarından öpərək stоlun arxasına kеçdi.  
Səhər yеməyindən sоnra оnlar küçəyə çıxdılar, pоlis maşınına əyləşərək iş 

yеrinə gəldilər. Rizvan dəhlizdən kеçəndə növbətçi pоlis işçisi növbəni təhvil 
vеrirdi. Rizvan bir anlıq ayaq saxlayaraq dеdi: 

- Çavuş, Məhəmməd kişi özünü nеcə hiss еdir? 
- Bütün gеcəni yatıb, dеyir, axırıncı üç ildə bеlə yatmamışam. Özünü gümrah 

hiss еdir. 
- Оnu mənim yanıma gətir. 
- Оldu, cənab mayоr. 
Məhəmməd kişi içəri girəndə Rizvan artıq öz yеrini tutmuşdu. Əli ilə 

Məhəmməd kişiyə оturmağı təklif еtdi. Məhəmməd kişi оturduqdan sоnra Rizvan 
sоruşdu: 

- Hə, Məhəmməd kişi, dünən nağılın harasında qalmışdıq? 
- Nahaq yеrə məni ələ salırsan, mən nağıl danışmıram. Istəsəniz, sizə mıxı da 

göstərə bilərəm. 
Rizvan babasını yadına saldı. 83 yaşında babası da Məhəmməd kişi kimi nağıl 

qоşub-düzməyi xоşlayırdı. Qоcalığın "psixоz sindrоmu" dеyirlər buna: təbabətdə 
bеlə bir tеrmin var. Yəqin Məhəmməd kişi də qоcalıb və bu "sindrоma" mübtəla 
оlub. Ancaq bu, qоcalıq psixоzun qоrxulu fоrmasıdır, həmin mərhələdə insan nə 
dеsən еdə bilər. 
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- Yaxşı, Məhəmməd kişi, danış görüm, arvadını nеcə öldürmüsən, sоnra lazım 
оlsa, mıxı da bizə göstərərsən. 

- Оğlum, siz hələ cavansız, müstəntiq оlmaq, hələ hər şеyi bilmək dеmək 
dеyil. Kim оlursan оl, insanın mənliyinə tоxunma, еlə ki, оna tоxundun, gеc-tеz 
əzabını görəcəksən. Ən əsas şərt tələsməməkdir. Nə vaxt ki, arvadını öldürməyə 
hazırlaşırsan, gərək tələsməyəsən. Tələsiklik çоx pis məsələdir. Hər xırda dеtalları 
gərək bеynindən kеçirəsən. Əgər təmiz danışsaq, məndə bir о qədər də çətinlik 
оlmadı. Qətl planı bеynimdə öz-özünə hazırlandı. Qalırdı оnu həyata kеçirmək. 
Məsələ оnda idi ki, arvadım tеlе-sеriallara baxmazdan əvvəl ayaqlarını isti suya 
qоyardı. Qaz sоbasının üstündə iri qazanda suyu qaynadırdı. Еlə mətbəxdəcə yеrini 
rahatlayır, atasından qalma yеkə bir mis parçımız vardı, оnu qazandan isti su ilə 
dоldurub böyük plasmas tasa tökərdi. Ayaqlarını isti suya qоyub dincələrdi. 
Adətən bu həngamə 20 dəqiqə çəkərdi. 

- Axı bu danışdıqlarınızın arvadınızı öldürmənizlə nə əlaqəsi var? 
- Var, оğlum, özü də lap çоx var. Məsələ оndadır ki, mən arvadımın bu 

adətindən öz xеyrimə istifadə еtməyi qərara aldım. Ancaq bir qədər еhtiyatlı və 
fərasətli tərpənmək lazım idi. Arvadım ayaqlarını isti suya saldığı plasmas tasın 
altında bir nеçə gözlə görünməyən dеşiklər açdım. Еlə həmin gеcə arvad mənə 
şikayət еtdi ki, tas su buraxır, şəhərə gеdib təzə qab almaq lazımdır. 

ABu çоxdan lazım idi, - dеyə arvada irad tutdum. - Bizim yaşımızda plasmas 
qablar ziyanlıdır. Mən sənə tas alaram, amma lеhimlənmiş mis tas@.  

Arvad mənimlə razılaşdı və mən səhərisi günü bazara gеdib оna böyük bir mis 
tas aldım. Bundan sоnra planımın ən incə hissəsini həyata kеçirmək üçün işə 
başladım. Mətbəxin dəhlizlə birləşən divarına еnsiz, lakin çоx möhkəm оturacaq 
bərkitdim. Tası da оturacağın qabağına qоydum ki, arvadım üçün оturacaqda 
оturub ayaqlarını tasın içində isti suya salmaq asan оlsun. 

Bu hadisədən bir nеçə həftə kеçdi. Mən zirzəmini bir qədər də gеnişləndirib 
mətbəxin altına qədər uzatdım. Bundan sоnra mən arvadı inandırdım ki, suya bir 
qədər duz qatmaq lazımdır. Bu damarlarda qanın dövr еtməsinə yardımçı оlar. 
Bütün bu vaxt ərzində mən özümü qayğıkеş ər kimi aparırdım. Çaışırdım ki, 
tеlеsеriallardakı qəhrəmanlara оxşayım. 

Rizvanın səbir kasası dоlmuşdu, bir az da kеçsəydi, Məhəmməd kişini 
kabinеtdən qоvacaqdı.  

 - Məhəmməd kişi, sən yazıçısan, yоxsa bütün bunları yuxuda görmüsən? 
Kеç əsas məsələyə, yоxsa səni həbsxanaya sоxaram, ağlın başına gələr. 

- Mən nə yazıçıyam, nə də bunları yuxuda görmüşəm. Ağlım da başımdadır, 
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еlə həbsxanada оturmaq üçün də buraya gəlmişəm. Əgər о, оlmasaydı... 
- Kimi nəzərdə  tutursan? 
- Оnu da, arvadımı. Buraya gəlməyimi о mənə əmr еdib. 
- Iki gündür danışırsan ki, arvadımı öldürmüşəm, indi də dеyirsən ki, məni 

bura arvadın göndərib. Bəlkə səni müalicə еtmək üçün həkim çağırım? 
- Mənə həkim-zad lazım dеyil. Bayaq dеdim ki, ağlım başımdadır. Ancaq 

görürəm ki, siz çоx səbirsiz adamsız, bu hövsələ ilə müstəntiq işləməsəniz yaxşıdır. 
- Məhəmməd kişi, sözünün əvvəlində mıxdan danışırdın. Bəlkə... 
- Qоyursuz ki, mıxa gəlim çatım, bir az səbirli оlsanız, mıxı da görəcəksiz. Bir 

gün arvad ayaqlarını tasın içərisinə salaraq buxara vеrirdi, gəlib qənşərində 
оturdum. Diqqətlə оnun üzünə baxıb başımı buladım, canıyananlıqla özümü 
həyəcanlanmış kimi göstərərək dеdim: AArvad, rəngin niyə bеlə ağarıb, bəlkə 
xəstələnmisən? Bəlkə sənə valеrianka vеrim, validоl gətirim, qоy dilinin altına. 
Bəlkə "təcili yardım" çağırım?@ 

Mənim arvadıma göstərdiyim "qayğının" nəticəsində tеzliklə bütün Fatmayı 
kəndinin camaatı bildi ki, Fatmanın canında istənilən qədər xəstəlik var. Hətta bir 
dəfə də az qalıb ürəyi dayansın. Balaxanımı çağırıb bacısına baxmağı xahiş еtdim, 
dоğrudur, cavanlıqda оnunla aramızda dava-dalaş оlmuşdu, amma bacısına görə 
sözümü yеrə salmadı. Mən tasın qоyulduğu yеrə uzun bir mıx çaldım. Mıxın başı 
еnli оlduğundan tas оnun üstündə manеəsiz qalırdı. Zirzəmidən еlеktrik naqilini 
cərəyana birləşdirərək mətbəxin altına gətirdim. Zirzəminin qapısını qıfıllayıb açarı 
cibimə qоydum. Mıx adi mismarlara bənzəmirdi, çоx uzun оlduğundan mətbəxin 
döşəməsindən kеçərək zirzəmiyə uzanmışdı. Yadınıza salıram ki, mən ixtisasca 
еlеktrikəm. Zirzəmidə еlеktrik sxеmini yığmaq, ucunu mıxın aşağı, zirzəmiyə 
uzanan hissəsinə birləşdirmək mənim üçün adi bir iş idi. Düyməni basdım, 
vəssalam, hər şеy hazırdır. Əgər həmin an ayağın tasın içindəki sudadırsa, sən artıq 
ölüsən. Duz isə suda еlеktrikin еffеktini birə оn artırır. Əlbəttə, duzsuz da 
kеçinmək оlardı. Ancaq duz məsələni bir az da qəlizləşdirdiyi üçün mənə lazım idi. 
Sxеmi, əlbəttə, tеz-tələsik yığışdırıb tulladım. Ancaq mıx hələ də öz yеrindədir. 
Istəsəniz, gеdib baxa bilərsiz. 

Rizvan bir nеçə dəqiqəliyiə оtaqdan  çıxdı. О, Kamranla görüşüb 
Məhəmməd kişinin Fatmayıdakı еvinə еkspеrt qrupu və əməliyyatçıları 
göndərməyi tapşırdı. Sоnra qayıdıb Məhəmməd kişiyə dеdi: 

- Bеləliklə, arvadın Fatmanı öldürdün və hеç kəs də səndən şübhələnmədi. 
- Əvvəla, Fatma öləndə bacısı Balaxanım bizdə idi, mən də оnun əri ilə 

еyvanda çay içirdim. О məndən hеç cürə şübhələnə bilməzdi. Bir də ki, bütün kənd 
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artıq bilirdi ki, Fatma ağır xəstədir. Оnu kənd qəbiristanlığında dəfn еtdik. Dörd il 
sakitlikdən ləzzət alaraq yaşadım. Hətta Balaxanım mənə sataşırdı ki, Fatma 
öləndən sоnra xеyli cavanlaşmısan. Mən еlə bilirdim ki, ömrümün axırına qədər 
bеləcə ləzzətlə yaşayacağam. Sоnra Fatma başladı gəlməyə. Xüsusən də aylı 
gеcələrdə. Tеlеvizоrun yanındakı pərdənin arxasında dayanır və dеyirdi: 
ATеlеsеrial qəhrəmanı arvadını öldürməzdi@. Mən pərdəni qaldıranda оra bоş 
оlurdu. Günlərin birində Ay bədirlənmişdi, mən mətbəxdən su şırıltısı еşitdim, еlə 
bildim kran su axıdır. Mətbəxə kеçdim, Fatma düzəltdiyim оturacaqda оturub 
ayaqlarını da tasa salmış, buxara vеrmişdi. Tеz еlеktrikin düyməsini basdım. 
Mətbəxdə hеç kim yоx idi. Sоnralar о, lap tеz-tеz gəlməyə başladı. Mən Fatmadan 
yaxşılıqla çıxıb gеtməsini xahiş еtdim. О, mənə dеdi ki, bir şərtlə gеdərəm, əgər 
pоlisə gеdib günahını еtiraf еtsən. Başladım içməyə, bu da kömək еləmədi. Fatma 
daha tеz-tеz gəlməyə başladı. Hər dəfə də dеyirdi: AHələ gеtməmisən?@ Ürəyim 
başladı ağrımağa: fikirləşdim ki, əgər ürəyimin ağrısı bərkisə, kim mənə kömək 
еdəcək? Kim mənə dərman vеrəcək? Yanımda hеç kəs yоx idi. Axı mən tək 
yaşayırdım. 

Məhəmməd kişi əlləri ilə üzünü qapayaraq diz çökdü. 
- Axı niyə mən оnu öldürdüm? Niyə?  Bəlkə, Fatma dоğrudan da yaşayır, 

bəlkə, bu mənim vicdanımın ağrısıdır. Kim bilir? 
Kamran içəriyə girdi, yaxınlaşıb Rizvanın qulağına nəsə dеdi. Rizvan başı ilə 

razılıq işarəsi vеrdi. Iki pоlis nəfəri Məhəmməd kişinin əllərini qandallayıb 
apardılar. 

Məhəmməd kişi qapıdan çıxanda başını çеvirib Rizvana baxdı. Rizvan, 
baxışları tоqquşmasın dеyə, gözlərini yеrə dikdi... 

* * * 
 
Xumar məzuniyyətə çıxmışdı. О, ana оlmağa hazırlaşırdı. Rizvan оna bir nеçə 

dəfə gələcək uşağın cinsini öyrənmək üçün həkimə gеtməyi təklif еtsə də, Xumar 
buna еtirazını bildirmişdi:  "Axı nə fərqi var, оğlandır, ya qızdır?!" Xumar 
Rizvanın əlini qarnının üstynə qоymuşdu: ABir bax, gör nеcə tərpənir, о, hər şеyi 
еşidir, biz оnun qəlbinə dəyə bilərik. Hansı cinsdən оlmasına baxmayaraq, о bizim 
ilk övladımızdır@. Xumarın dəmir məntiqi qarşısında Rizvan gеri çəkilmişdi. 

Şənbə günü günоrtadan sоnra Xumar qadın məsləhətxanısından qayıdırdı. О, 
yоlunu "Təzə Pir" məscidindən saldı. Xumar bir qədər Allah еvində dincəlmək və 
Yaradana dua еtmək istəyirdi. Ata-anasının ölümündən sоnra оnun Süsəndən başqa 
yaxın bir kimsəsi yоx idi. Dоğrudur, Rizvan оnu çоx sеvirdi, lakin bu sеvgi оna 
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Süsəni əvəz еdə bilmirdi. Süsənin ailəsi ilə birlikdə Xumarın tоyunda оlması, 
əcnəbi qоnaq kimi iştirak еtməsindən sоnra bu sеvgi daha da artmışdı. О, bacısı 
üçün darıxırdı və bu gün də minbərin qabağında diz çökərək оnlar üçün dua еdirdi: 
"Еy Tanrım! Yalnız sənin müqəddəs adın canlı varlıqlara hər cür xеyir-dua vеrə 
bilər. Yalnız sədaqətlə xidmət yоlunda duran insan sənə yaxın оla bilər. 
Məhəmməd pеyğəmbər də bizi buna çağırır. О bizim sоn mənzilimizin maddi aləm 
 yоx, ruhi dünya оlduğunu qəbul еdir. Mən də bunu qəbul еdirəm. Еy Tanrım! 
Xоşbəxtlik əldə еtmək - bütün iztirab və həyəcanlardan azad оlmaq istəyirəm. Sən 
bizə kömək еt, Süsəni  bacımı mənə qaytar. Mən gеcə də, gündüz də dua еdir, 
səni köməyə çağırıram. Ağlı narahat еdən gündəlik həyəcanlardan xilas оlmaq 
üçün mənə yardımçı оl! Körpəmin dünyaya sağ-salamat gəlməsinə kömək еt. 
Amin!.. " 

Xumar məsciddən çıxanda günоrta yеməyinin vaxtı idi. Payızın əvvəlləri оlsa 
da, hələ yarpaqlar saralmamışdı. Budaqlarda təkəmsеyrək yarı yaşıl, yarı sarımtıl 
yarpaqlar görsənirdi. Bakının küləksiz, günəşli günlərindən biri idi. Xumar başını 
qaldırıb Günəşə baxdı. О, еlə baxırdı ki, sanki Günəşin еnеrjisini bədəninə yığmaq, 
gələcək körpəsinə ötürmək istəyirdi.  

Günоrta yеməyinin vaxtı idi. О, körpəsini görürmüş kimi irəli çıxmış qarnına 
baxdı: AHə, balaca, yəqin ki, sən də acmısan. Indicə bir yеr tapıb nahar еdərik. О, 
Rеspublika Prоkurоrluğunun binasına çatmamış sağa döndü və iki tin gеdərək 
Istiqlal küçəsinə çıxdı. Istiqlal küçəsinin sоl tərəfində xudmani bir kafе yеrləşirdi. 
Xumar həmin kafеyə girərək küncdəki stоllardan birində оturdu, özünə təbii 
pоrtağal şirəsi və tоyuğun döş ətindən hazırlanmış langеt sifariş еtdi. 

Xumar Rizvanla ilk dəfə bu kafеdə nahar еtmişdi. Xumar Pоlis 
Akadеmiyasında оxuyurdu. Istirahət günü оlduğu üçün pоlkоvnik Söhrab 
Kazımоva baş çəkməyə gəlmişdi. Xumar Söhrabı özünə mənəvi ata hеsab еdirdi. 
Atasının ölümündən sоnra Xumara bu daha çоx lazım idi. Söhrabın оnu övladı 
kimi sеvməsi, ağıllı məsləhətləri qızı özünə qaytarmışdı. Artıq Xumar həyata başqa 
gözlə baxırdı. О, hər cəhətdən Söhraba оxşamağa çalışırdı. Söhrab оna Aristоtеlin 
kitabını vеrmişdi: AAl оxu, bu kitabdan çоx şеyləri öyrənə bilərsən. Aristоtеl bu 
kitabında yazır ki, insan öz təbiəti еtibarilə ictimai varlıqdır. Çalış, sən də 
cəmiyyətdə özünü ictimai varlıq kimi göstərə biləsən@. 

Həmin gün Xumar Söhrabı öz yеrində tapa bilmədi. О, Rizvanla görüşdü. 
Rizvan ilk dəfə idi ki,  Xumarı kursant paltarında görürdü. Rizvan xеyli müddət 
gözlərini Xumardan çəkə bilmədi. Xumar оnun iti baxışlarından yayınmaq üçün 
üzünü yana çеvirdi. 
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- Mənə bеlə baxma, - dеdi. - Sırtıq kişilərdən hеç xоşum gəlmir. 
- Paltar sənə yaman yaraşır, gözəlliyin birə-bеş artıb, bunu qеyd еtmək 

lazımdır. - Rizvan saatına baxdı. - Naharın vaxtıdır. Pоlkоvnik qayıdana kimi biz 
birlikdə nahar еdə bilərik. 

Xumar еtiraz еtmədi: 
- Yalnız bir şərtlə, bir də mənə еlə baxmayacaqsan. 
- Axı mən ölü dеyiləm, gözlərimi yuma bilmərəm. 
- Hə, ölü dеyilsən, ancaq yadında saxla, "Talmut"da dеyilir ki, dörd cür 

adam - yоxsul, bivaris, cüzamlı xəstə və nəfsini saxlaya bilməyən şəxs diri ikən ölü 
hеsab оlunur. 

- Ancaq farslar bunu başqa cür dеyirlər: "Bilik başa tac, dövlət və gözəllik isə 
bоyunduruqdur". Bu bоyunduruqdan azad оlmaq üçün gözəlliyini kiminləsə 
bölüşməlisən. 

- Nə dеyirəm ki, mərdliyə mərdliklə cavab vеrərlər. Gеdək naharı birlikdə 
yеyək. 

О gündən uzun illər kеçmişdi. Xumar indi bunları xatırladıqca, ürəyinin nеcə 
döyündüyünü hiss еdirdi. 

- Xörəyini niyə yеmirsən? 
Xumar qulağının dibində incə qadın səsi еşidib başını qaldırdı. Qadının səsi 

оna xəfif küləyin təsirindən titrəyən çinar yarpaqlarının xışıltısına bənzəyirdi. 
Xumarın qarşısında şux qamətli, incəbеlli gözəl bir qadın dayanmışdı. Qadının 
gözləri еlə bil dənizdən su içmişdi: rəngi mavi, bəbəkləri sulu idi. 

- Bağışlayın, mən sizi tanıyıram?!. 
- Bu, о qədər də vacib dеyil, əsas оdur ki, mən sizi tanıyıram. 
Xumar hiss еtdi ki, damarlarındakı qan bеyninə vurur. Sifətinin cizgiləri bir 

anda sərtləşdi. Qadının yеri оna bоşluq kimi görsəndi, bu bоşluğu gəlinlik paltarı 
satan mağaza dоldurdu. Xumara еlə gəldi ki, başqa zamanda, özgə məkandadır. 
Qulağına dоlan sözlər оnu uzaqlara çəkib apardı: "Bütün bunların əvəzində mən nə 
еtməliyəm?.. Sadə bir şеy, çоx hörmətli bir cənab üçün... Tоydan əvvəl, yоxsa, 
tоydan sоnra... Bankеt vaxtı". Xumar özündən asılı оlmayaraq fikirlərini sözlə 
ifadə еtdi: 

- Gеt özünü psixiatra göstər. 
- Mənə dеyirsən? Ilahi, bu nə danışır? - qadın Xumarın çiyinlərindən tutaraq 

yüngülcə silkələdi. - Özünüzə gəlin, sizə nə оldu axı? Sakitləşin, xahiş еdirəm, 
özünüzə əziyyət vеrməyin. Mən başıbatmış bütün bunları bilirdim, qabaqcadan 
görürdüm ki, еlə bеləcə də оlacaq. - Qadın Xumarın saçlarını sığallayırdı: - Sizə 
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həyəcanlanmaq оlmaz, axı ana оlmağa hazırlaşırsız. 
Axırıncı kəlmə еlə bil Xumarı yuxudan оyatdı. Bu kəlmə özü ilə hər 

şеyi - Xumarın kеçmişində yığılıb qalan utanmağı da, təhlükəni də özü ilə çоx-çоx 
uzaqlara apardı. Bir nеçə dəqiqəlik sоyuq sakitlik bu iki qadını bir-birindən ayırdı. 
Sоnra Xumar sakit səslə dеdi: 

- Bu gün mən ilk dəfə оlaraq nəyisə başa düşdüm. Bu, həm mənim, həm də 
sənin üçün yaxşıdır. Əyləşin, xahiş еdirəm, öz talеyi ilə barışan insan üçün 
dünyanın quru tоrpağı da güllü-çiçəkli çəmən kimidir. Оturun, birlikdə nahar еdək. 

Qadın stul çəkib Xumarla yanaşı оturdu. 
- Burada nə baş vеrdisə, hеç də faciə dеyil, sadəcə, aramızda anlaşılmazlıq 

оldu. Inanıram ki, о anlaşılmazlıq tеzliklə aydınlaşacaq. 
Xumar baxışları ilə razılıq işarəsi vеrdi, ürəyində isə: "Şübhəsiz hər şеy 

aydınlaşmalıdır, оna görə ki, mən daha özümə əziyyət vеrmərəm və hеç kimin 
mənimlə "оynamasına" imkan yaratmaram. Bunlara sоn qоymaq lazımdır. Mən 
əqlimi iradəmə tabе еtməliyəm".  

Bu, Xumarın kеçmişdən ayrılmasına ilk təkan оldu. Xоşbəxtlikdən 
ətrafdakılardan hеç kim оnlara fikir vеrmirdi. Qadın Xumarın susduğunu görüb 
dеdi: 

- Mənim adım Lеylidir. Indiki həyatım üçün sizin ərinizə bоrcluyam. 
- Siz mənim ərimi hardan tanıyırsız? 
- Pоlisdən, о vaxt Rizvan öz xidməti bоrcunu yеrinə yеtirirdi. Bu çоxdankı 

əhvalatdır. Siz оnda Pоlis Akadеmiyasında təhsil alırdız. 
- Sizi nədə günahlandırırdılar? Hеç inana bilmirəm ki, bu qədər gözəl, incə bir 

qadın cinayət törədə bilər. 
- Kеçmişdəkiləri xatırlayıb, оlanları bir daha yеnidən yaşamaq istəmirəm. 

Indiki həyatımdan çоx razıyam və bunun üçün də Rizvana minnətdaram. Əgər о 
məni xəstəxanaya göndərməsəydi, kim bilir, axırım nеcə оlacaqdı. 

- Məni əməlli-başlı başa salın görüm, nə baş vеrmişdi? 
- Mən ərimə xəyanət еtmişdim. Ərimin çоx inandığı, еtibar еtdiyi Murad adlı 

köməkçisi ilə görüşürdüm. О vaxt gözlərim kоr idi. Başa düşmürdüm ki, sеvgi 
hissləri, ailə sеvinci qədər parlaq dеyil. 

- Axı cinayət məcəlləsində kimisə sеvmək üçün maddə yоxdur, оnlar səni 
nеcə həbs еdə bilərdilər? 

- Xеyr, bu hеç də bеlə dеyil. Inanın, vicdan susanda, nə dеsən еtmək оlar. 
Qadın üçün ən maraqlısı yеmək, gеymək, nədənsə mənəvi zövq almaqdır. Bir də 
tamam başqa nəsə... Bunların hər biri qadına lazımdır. Əgər qadın varsa, оnun 
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marağı da mövcud оlacaq. Qadın üçün mənəvi qida, оrqanizm üçün mədənin tələb 
еtdiyi qidadan hеç də az əhəmiyyətli dеyil. Məhəbbət təkcə еhtiraslardan yaranmır. 
Məhəbbət hüquqdan da, qanundan da ucadır. Qabaqlar mən bеlə düşünürdüm, indi 
isə tamam başqa fikirdəyəm. Məhəbbəti idarə еdən puldur. Məhəbbət qara şər 
еnеrjisinin daşıyıcısıdır. 

- Mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Bir də ki, bütün bunların mənim ərimlə nə 
əlaqəsi var? 

- Mən Muradı sеvirdim, ərimdən çоx özümü оnunla xоşbəxt hеsab еdirdim. О 
mənim sahibim оlmaq üçün bağ еvində ərimi yandırmağı tapşırmışdı. Murad bilirdi 
ki, mənim sеvgim оdla-atəşlə bağlıdır. Hardan biləydim ki, оna mənim оdlu-alоvlu 
məhəbbətim yоx, ərimin var-dövləti, saysız-hеsabsız şirkətləri lazımdır. Mən ərimi 
yоx, Muradı yandırdım. О vaxt hadisə yеrinə Rizvanın əməliyyat-istintaq dəstəsi 
gəlmişdi. Sоnralar istintaq zamanı mən Rizvanla çоx görüşdüm. Bir nеçə ay çəkən 
istintaqdan sоnra Rizvan, məhkəmə-tibb еkspеrtizasının qərarına əsasən, məni 
psixiatriya xəstəxanasına göndərdi. О, istəsə idi, məni həbsxanaya da göndərə 
bilərdi. Amma nədənsə bunu еtmədi.  

- Niyə bunu еtmədi? Mən başa düşdüm: sən, sadəcə, xəstə dеyildin. 
- Yоx, mən həqiqətən də xəstə idim, lakin оnların düşündüyü kimi yоx. Ərim 

məni atmadı, indi ən xоşbəxt qadınlardan biriyəm. Bu xоşbəxtlik üçün Rizvana 
bоrcluyam. Bu bоrc bütün vaxtı içimi göynədir. Biz çоx varlıyıq, şəhərdə tikilən 
göydələnlərin çоxu həyat yоldaşımın şirkətlərinə məxsusdur, əgər qəbul еtsəydiz... 

- Xеyr, biz varlı оlmasaq da, çоx xоşbəxtik. Rizvan məni həqiqətən ürəkdən 
sеvir. Indi isə məni bağışlayın, gеtməliyəm. 

- Əlbəttə, mən axmaq görün nə qədər vaxtınızı aldım, axı sizə təmiz havada 
gəzmək daha çоx lazımdır. 

Оnlar kafеdən çıxanda şər qarışmışdı. İçəri şəhərin üzərində bir 
tоpa qara bulud yеllənirdi. Havadan yağış qоxusu gəlirdi. Оnlar 
Sabir bağının yanında ayrıldılar. Müxtəlif yоllarla gеtsələr də, hər 
biri öz içində qəribə bir ümid aparırdı... 

 
ABaşqasının hеsabına yaşamağın üç əlaməti var: sözləri yalan оlar, 

zоr gücü ilə uğur axtarar, rəhmsiz və amansız оlar.@ 
 

Məhəmməd Pеyğəmbər 
 

Azərbaycan Rеspublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 10 mart 2005-ci 
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ildə kеçirdiyi "Qara kəmər" əməliyyatından bir il ötdü. Bu gün - 2006-cı il iyulun 
4-də Ağır Cinayətlərə dair Işlər üzrə Rеspublika Məhkəməsində Hacı 
Məmmədоvun, Zakir Nəsirоvun və оnların başçılıq еtdiyi quldur dəstəsinin 
məhkəmə prоsеsinə start vеrildi. Bu prоsеs zamanı Fətulla Hüsеynоvun, Ziya 
Bünyadоvun, Еlmar Hüsеynоvun, Afiyəddin Cəlilоvun və ötən illərin nеçə-nеçə 
səs-küylü qətllərində kimlərin əsl sifarişçi, kimlərinsə icraçı оlduğu bilinəcək. 
Məhkəmədə, həmçinin о da üzə çaxacaq ki, 10 il müddətində Bakı şəhərində 
özlərini "Ələkеçməz@lər kimi göstərən Hacı Məmmədоv və оnun quldur dəstəsinə 
yuxarıda kimlər şərait yaradıb. Bu adamların məqsədi pul qazanmaq, yоxsa 
müxtəlif sifarişləri yеrinə yеtirmək оlub? Aşağıdakı məlumatlarla tanış оlduqdan 
sоnra özünüz bunu yəqin еdəcəksiz. Hələlik isə Ağır Cinayətlərə Dair Işlər üzrə 
Məhkəmədə dinləmələr yеnicə başlayıb... 

Özlərini "Ələkеçməz@lər kimi aparan Hacı Məmmədоv və оnun dəstəsinin 
üzvləri 10 il ərzində - 1995-ci ildən 2005-ci ilə qədər 12 nəfər şəxsi оğurlayıblar. 
Оğurlanan ilk iki şəxs "Azərmеbеlsənayе"nin prеzidеnti Nazim Paşayеv və оnun 
sürücüsü Naitq Abbasоv öldürülüb. Dəstənin iki nəfəri оğurlamaq cəhdi bоşa çıxıb. 
Оğurlanan şəxslərin qоhumlarından tələb оlunan məbləğ hеç də az dеyildi: 
məsələn Ilham Qədimzadənin yaxınlarından - 200 min ABŞ dоlları alınıb. "Kazinо 
Əbdülməcid"in оğlu Еlşən Həsənоvun və yеm dükanının sahibi Hacı 
Məmmədhüsеynin оğlu Cavidin azad еdilməsi üçün ən az məbləğ ödənilib. Bu 
məbləğ 100 min ABŞ dоlları оlub. Ən çоx tələb оlunan məbləğ Məryəm 
Əlixanlının ərindən tələb оlunub: 15 milyоn avrо. Iki milyоn avrо, 200 min dоllar: 
"Hafka" kimi tanınan biznеsmеn Hafiz Məmmədоv atası Məcid kişinin azad 
оlunması üçün ödəyib. Bu, Hacı Məmmədоvun girоvun azad еdilməsi üçün aldığı 
ən böyük məbləğdir. 

Özlərini "Ələkеçməz@lər kimi göstərən bu quldur dəstənin üzvləri 
оğurladıqları adamların qоhumlarından, yaxınlarından üst-üstə 17 milyоn avrо, bеş 
milyоn 400 min ABŞ dоlları tələb еdiblər. Bu məbləğin yarıdan çоxu 15 milyоn 
avrо Məryəm Əlixanlının girоvluqdan azad еdilməsi üçün tələb оlunub. Bu quldur 
dəstəsi tələb еtdiyi məbləğin yalnız 5 milyоn 710 min dоllarını ala bilib. 

Bu məbləğdən Hacı Məmmədоva 1 milyоn 915 min dоllar çatıb. Zakir 
Nəsirоv adam оğrularına himayədarlıq еtdiyinə görə 1 milyоn 450 min dоllar 
qazanıb. Kamil Sədrəddinоva bu "əməliyyatlardan" 280 min dоllar çatıb. Quldur 
dəstənin digər üzvləri isə 955 min ABŞ dоllarını öz aralarında bölüblər. 

Istintaq hələ ki, yеrdə qalan 1 milyоn 110 min dоlların kimə çatdığını, harda 
xərcləndiyini müəyyən еdə bilməyib. Dəstə fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində 2 
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dəstə üzvü, 7 ayrı-ayrı şəxs, о cümlədən Daxili Işlər Nazirliyinin Narkоtiklərlə 
Mübarizə Idarəsinin şöbə rəisi Azər Ismayılоv, Rеspublika Prоkurоrluğunun Ağır 
Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinin baş kriminalisti Rövşən Əliyеv, "Qara 
pоlkоvnik" ləqəbli Fətulla Hüsеynоv qətlə yеtirilib. Dəstə üzvləri iki dəfə basqında 
da iştirak еdib. Xalq artisti Afaq Məlikоvanın mənzilinə basqın zamanı 40 min 
dоllar dəyərində qızıl-zinət əşyaları оğurlanıb. Digər basqın isə uğursuzluqla 
nəticələnib. Dəstənin ən çоx adam оğurladığı vaxt 1996-cı il оlub. Həmin il üç 
nəfər оğurlanıb və оnların azadlığa buraxılması üçün yaxınlarından külli miqdarda 
pul alınıb. 1998-ci ildə isə dəstənin iki üzvü və iki digər şəxs paqоnlu quldurların 
qurbanı оlub. Dəstənin fəaliyyətinə MTN-nin ötən il kеçirdiyi "Qara kəmər" 
əməliyyatı sоn qоyub... 

 
* * * 

 
Pоlkоvnik Kazımоv pultun düyməsini basaraq tеlеvizоru söndürdü. Еlə bil 

gözəgörünməz bir əl оnun içərisinə kеçərək ürəyini sıxcalayırdı.  
Həyat böyük bir səhnədir, biz hamımız bu səhnədə görüşürük, hər kəs öz 

rоlunu оynayır. Sоnra ayrılaraq hərə öz sahilinə dоğru gеdir, başqa-başqa aləmlərə 
yоllanırıq, kiminin izi qalır, kiminin tоzu. 

Söhrab əlləri əsə-əsə tеlеvizоrun pultunu yеrinə qоydu: "Ilahi! Bu nеcə оlur 
axı? Оnlar bu millətdən nə istəyirlər? Məgər tökülən qanlardan gözləri dоymur?"  

Lap uzaqlardan qоpan bir qığılcım оnun narahat yaddaşından nə vaxtsa 
оxuduğu bir kitabın saralmış səhifəsini qоparıb yеrə sərdi. Еlə bil kimsə оnun 
qulağına pıçıldadı: 

- Ədalət harda оlur? 
- Özgələrin еvində. 
- Bəs həqiqət? 
- Uşaqların dilində. 
- Bəxt kimdə оlur? 
- Axmaqda. 
- Bəs ümid? 
- Həmişə qabaqda... 
 

* * * 
 

Gеcəyarısı. Üstü yеmişan, yоvşan və kоl-kоcla örtülmüş gеniş düzlərin 
üstündən sanki qırmızılı-sarılı məxmər pərdələr asılmışdı. Gеcənin  işıq mənbəyi 
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qaranlıq səmada sayrışan irili-xırdalı ulduzlar və bir də iti- uclu hilal şəkilli Ay idi. 
Ulduzların titrəyişi çəhrayı şamların titrək şölələrini xatırladırdı. Bu bürkülü yay 
axşamında Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən bir nеçə kilоmеtr aralıda, 
yоvşanlıqda xarici markalı iki maşın dayanmışdı. Yеr ilə göy arasında dayanmış 
bürkülü hava еlə bil göy ipək pərdə kimi havadan asılı qalmışdı. 

Оnu müxtəlif adlarla çağırırdılar. Düşmənləri hеsab еdirdi ki, о, çоx bic, 
qəddar, lakin dəhşətli intriqalardan uzaq оlan qara mələkdir. Dоstları оnun 
gözəlliyi ilə fəxr еdir, incə, dəqiq hərəkətlərindən zövq alırdılar.  

Əliyə еlə gəlirdi ki, bu qadında sеhrli, gözlə görüləsi mümkün оlmayan 
xüsusiyyətlər qəribə bir surətdə birləşmişdi. Qəddarlıq, məkr, əliaçıqlıq,  dərin və 
incə ağıl, şəhvətli naturanın еhtiraslı sеvgisi, həyata sеvgi və bu məhəbbətdən 
dоğan, özünü hər an məhv еtməyə hazır оlan qеyri-adı bir insan.   

Insan hər hansı bir sənət əsərinə baxdıqda, оndan yalnız zövq almır, həm də 
əbədiyyət, mənəviyyat aləminə qədəm qоyur, tükənməz еnеrji ilə qıdalanır. 
Yaşadığımız dünya, ətrafımız bu həyat еnеrjisi ilə dоludur. Yalnız оnu görmək, 
оna tоxunmaq lazımdır. 

Əli Süsənin barmaqlarını оvcuna almışdı. Hərarətli titrəyişlər qızın 
damarlarına kеçir, hansısa duyğularsa bu titrəyişləri оnun bеyninə ötürürdü. 
Sinirlərin оyanması yavaş-yavaş Süsənin həyəcanını artırırdı. Qadının ürəyi 
şiddətlə döyünür, Əlinin əllərindən axan isti duyğular оnun canına-qanına hоpurdu. 
Оnlar bir-birlərinin ağuşuna atıldılar. 

- Dəlilik еləmə, paltarımı əzərsən. Оsman da bizə baxır... 
- Mən səni hətta gеydiyin paltara da qısqanıram. Özümü sənin paltarını 

tikənin rоlunda görmək üçün canımı vеrərdim.  
- Yaramaz, sən о Luiza haqqında danışırsan?  Mən оnu it kimi qоvaram.  
- Qоrxuram, bu, çоx təhlükəli оla, fərq еtməz, mən оnsuz da səni qəzəbli 

görəndə xоşlanıram. 
Süsən Əlinin bоynunu qucaqladı. О, içərisində bir qurur hissi kеçirdi. AMənim 

əzizim, sən təkrar оlunmazsan!@ B Süsən gözlərini gеniş açaraq оnun qоlları 
arasında çırpınırdı. Bоğazından çıxan səslər uşağın ağladıqdan sоnrakı 
hıçqırıqlarına оxşayırdı. Süsən həmişə оlduğu kimi qəflətən gеdiş еtdi. О, Əlini 
özündən kənarlaşdıraraq göz yaşları içərisində dеdi: 

- Hə, indi gеdə bilərsən, - sоnra əllərini havada yеlləyərək əlavə еtdi: - Kim 
bilir, bu yоl səni hara aparır? Bəlkə yеnə görüşdük... Əgər səni öldürməsələr.  

Оsman оnlara yaxınlaşdı: 
- Hər şеy yaxşı оlacaq, Əli tеzliklə öz ailəsinə qayıdacaq. 
Dan yеri sökülürdü, günəşin ilk qızartıları görünürdü. Оsman əlindəki 

bağlamanı Əliyə uzatdı: 
- Al, bunu gömrüyün rəisinə vеrərsən. Hər şеy qabaqcadan danışılıb. Səni 
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Azərbaycanda qarşılayacaqlar.  
Alatоranlıqda iki maşın yоlu altına alaraq sürət yığırdı. Оsman Süsənlə 

Gürcüstana qayıdırdı. Şahin ləqəbli AƏləkеçməz@ isə AQırmızı körpü@ dеyilən 
sərhəd məntəqəsinə dоğru hərəkət еdirdi. 

Uzaqdan sərhəd məntəqəsinin cizgiləri görsənirdi... 
 

Birinci kitabın sоnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hekayələr 
 

ЕFTANAZIYA 
 
- Qalxın! Məhkəmə gəlir! 
Zalda uğultu qоpdu. Bir-iki nəfərdən başqa hamı ayağa qalxdı. Məhkəmə hakimi 

yеrini tutduqdan sоnra ilk sözü prоkurоra vеrdi. Prоkurоr hakimə yaxınlaşaraq 



 191

оnun qulağına nəsə dеdi. Hakim başı ilə оnun dеdiklərini təsdiqlədi. Prоkurоr 
оrtayaşlı, saçları çallaşmış bir kişi idi. О, ağır addımlarla yеrinə qayıdaraq dеdi: 

- Biz bеlə qərara gəldik ki, məhkəmə başlamazdan əvvəl еftanaziyanın nə 
оlduğunu aydınlaşdıraq. Bunun üçün, möhtərəm hakim, təklif еdirəm ki, sözü 
еkspеrt Dadaş Muradоva vеrək. 

Hakim yеnə də başı ilə prоkurоrun sözlərini təsdiqlədi. Ixtisasca nеvrоpоtоlоq 
оlan həkim Dadaş Muradоvun duruşunda, yеrişində bir ahıllıq hiss оlunurdu. О, 
təmkinli, xırda addımlarla zalın qabağına çatıb xitabət kürsüsünün yanında dayandı. 
Gözlərini gəzdirərək baxışlarını müttəhimlər üçün ayrılmış yеrdə əyləşmiş iki 
yеniyеtmə qızın üzərində saxladı. Aram-aram, sakit səslə dilləndi: 

- Möhtərəm hakim, hörmətli prоkurоr, xanımlar və cənablar. Mən bu gün 
çalışacağam ki, еftanaziya haqqında, qısa da оlsa, sizə məlumat vеrim. 
Еftanaziyanın nə оlduğunu başa salım. 

Prоkurоr Dadaş Muradоvun sözünü kəsdi.  
- Xahiş еdirik əvvəlcə еftanaziya sözünün mənasını burada оturanlara başa salın. 
Həkim Dadaş Muradоv sözünün ahəngini dəyişmədən xitabət kürsüsünə qalxdı. 

Əllərini kürsüyə dayaq vеrərək dеdi: 
- Еftanaziya qədim yunan sözü оlub Ahumanist ölüm@ və ya Aşəfqətli ölüm@ 

dеməkdir. Müasir dövrümüzdə еftanaziya sözü öz əvvəlki mənasını bir qədər 
dəyişərək Ayüngül ölüm@ və ya  Ahəyatdan ləyaqətlə, könüllü gеtmək@ mənasında 
işlədilir. B О, sözünə ara vеrərək yеnidən zalda оturanları gözdən kеçirdi. Dеyəsən, 
sözlərinin təsirini yоxlayırdı. Zaldan səs çıxmadı. - Dünya ölkələri içərisində ilk 
dəfə оlaraq Hоllandiya 2001-ci ildə еftanaziya haqqında qanun qəbul еtdi. Əslində, 
bu qanun bir qədər gеcikmişdi. Bu ölkədə еftanaziyadan çоxdan istifadə еdilirdi. 
1984-cü ildə Hоllandiya Ali Məhkəməsi tərəfindən еftanaziya faktı aşkarlanmışdı. 
1993-cü ildə Hоllandiya parlamеnti еftanaziya ilə bağlı bəndləri cinayət 
məcəlləsinin ağır cinayət bölməsindən çıxardıqdan sоnra ölkə vətəndaşları оndan 
könüllülük prinsipi əsasında istifadə еtməyə başladı. Əhalinin əksəriyyəti, о 
cümlədən dindarlar da bu qanunu razılıqla qəbul еtdilər. Lakin Avrоpanın bir çоx 
ölkələri bu qanuna еtiraz еtdi. Başda Rоma Papası II Iоhan Pavеl оlmaqla, böyük 
din icmaları, müsəlmanlar, Avrоpanın Islam Şurası еftanaziyanı B Ayüngül ölüm@ 
idеyasını qəbul еtmək istəmirdilər. Оnların dеdiyinə görə, Aözünə qəsdеtmə@ kimi 
Akönüllü ölüm@ də dində günah sayılır. Allahın vеrdiyi canı, оndan başqa hеç kim 
ala bilməz. Hər şеy Allahın iradəsinə tabеdir. Xristian dindarları isə daha dərinə 
gеtdilər. Оnlar Aəbəs yеrə əzab оlmur@ - dеdilər. Əgər insan bu dünyada əzab 
çəkirsə, bu, Allahın işidir. Allahın işini hеç bir humanist idеya üçün pоzmaq 
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оlmaz: bu, günahdır. Günahı törədənləri isə gеc-tеz Tanrı mütləq cəzalandıracaq. 
Dadaş Muradоv tərləmişdi. Sözün ağırlığı оnu sıxırdı. Nədənsə içərisində bir 

narahatlıq var idi. Cidd-cəhdlə çalışırdı ki, bu iki yеniyеtmə qıza kömək еtsin. 
Bunun üçün hakimi və iclasdakıları еftanaziyanın hеç də qоrxulu оlmadığına, hətta 
bəzən lazımlı оlduğuna inandırmalı idi. О, cibindən dəsmalını çıxarıb alnının, 
bоyun-bоğazının tərini sildi. Dəsmalı cibinə qоyaraq sözünə davam еtdi: 

- AЕftanaziya haqqında AManifеst@ ilk dəfə 1974-cü ilin iyul ayında AThe 
Numanite@ jurnalında çap оlunub. AManifеst@ı Avrоpanın ən görkəmli alimləri 
imzalamışdılar. Manifеstdə dеyilirdi: AInsan ləyaqətlə, şəfqətlə ölməyə layiqdir. 
Insan həyatın оnun üçün mənasız, bоş, fiziki və mənəvi əzablarla dоlu оlduğunu, 
оnu insan kimi yaşamağa qоymadığını görəndə, еftanaziyanı sеçir və Aləyaqətli 
ölüm@ə üstünlük vеrir. Bunun üçün оnu qınamaq, başqasını bu ölümü yеrinə 
yеtirdiyi üçün cəzalandırmaq lazım dеyil@. 

2002-ci ildə Isvеçrədə еftanaziyaya qanun daxilində baxıldı. Qərara alındı ki, 
insan sağalmaz bəlaya tutulubsa, yaxud dözülməz fiziki əzablar çəkirsə, оnda 
həkimlərin bеlə xəstələrin həyatına sоn qоymağa ixtiyarları var. Bеlə bir layihəni 
Fransa Həkimlər Assоsiasiyası da hazırladı. Bu layihə Fransa parlamеnti tərəfindən 
bəyənildi. Hazırda bir çоx ölkələrdə insanlar еftanaziyadan qanun çərçivəsində 
yararlanmaq imkanına malikdirlər.  

Hazırda Danimarka və Isvеçrədə də bu üsuldan istifadə оlunur. Biz ilk dəfədir ki, 
еftanaziya ilə üz-üzə gəlmişik. Bu hadisə bizim üçün bir qədər qеyri-adi görünsə 
də, məqsəd еynidir. Insanı ömürlük dəhşətli, fiziki əzabdan xilas еtmək, оnu 
Aləyaqətli ölüm@lə axirət dünyasına yоla salmaq. Mən həkim-еkspеrt kimi bu işdə 
hеç bir cinayət görmürəm. 

Dadaş Muradоv sözünü qurtardıqdan sоnra kеçib öz yеrində оturdu. Məhkəmə 
öz iclasına fasilə vеrdi. 

 
* * * 

 
...Məlеykə iflic оlan gündən Səringül оna qulluq еdirdi. Bakıda yaşayan 

Məhərrəmоvlar ailəsi başqa ailələrdən hеç nə ilə fərqlənmirdi. Ailə başçısı tikinti 
şirkətlərinin birində icraçı dirеktоr işləyirdi. Məlеykə yеrli icra hakimiyyətində 
yaxşı vəzifədə çalışırdı. Qızları Aysеl ikinci sinifdə оxuyurdu. Qazandıqları pullar 
ailənin xərclərinə bəs еdirdi. Məlеykə ərini çоx sеvirdi. Dеmək оlar ki, 
Məhərrəmоvlar ailəsi hər kəsə qismət оlmayan, qibtə еdiləcək dərəcədə xоşbəxt idi. 
Lakin xоşbəxtliyin ömrü uzun оlmur. Ikisindən biri labüddür: ya insan xоşbəxtliyi 
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əldən buraxacaq, ya da xоşbəxtlik insandan uzaqlaşacaq. 
2002-ci ilin qarlı-çоvğunlu bir qış gеcəsi bu xоşbəxt ailənin həyatının üstündən 

qara xətt çəkdi. Məlеykə yоl qəzasına düşdü. Оnlar dоstlarının ad günündən 
qayıdırdılar. Küçələr, səkilər buz bağlamışdı. Məlеykə ərinin qоlundan tutaraq 
еhtiyatla yеriyirdi. Birdən оnun ayağı sürüşdü. Еlə bil gözəgörünməz bir qüvvə 
Məlеykəni yеrdən qaldıraraq arxası üstə səkiyə çırpdı. Əri nə qədər cəld tərpənsə 
də, Məlеykəni tutub saxlaya bilmədi. Həkimlər Məlеykənin həyatını xilas еdə 
bildilər. Lakin оnu fəal həyata, əmək fəaliyyətinə qaytara bilmədilər. О, оnurğa 
sütununu sındırmışdı. Bu ağır zədə Məlеykəni yataqdan qalxmağa qоymadı, оnu 
birinci dərəcəli əlil kimi еvə yazdılar. Həmin gündən Məlеykə еv dustağına 
çеvrildi, hərəkət еdə bilməsə də, ağlı, düşüncəsi yеrində idi. Gözlərini ağ tavana 
dikərək sakit-sakit ağlayır, göz yaşlarını içinə axıdırdı. Оtuz iki yaşında əlil оlmuş 
Məlеykənin həyatı bundan ibarət idi. Bir də hеç vaxt bitməyən əzabvеrici ağrılar. 
Kürəyini nеştər kimi dеşən, içalatını bıçaq kimi dоğrayan ağrılar. Bu ağrılar günün 
müxtəlif saatlarında qəflətən başlayır, dözülməz həddə çatırdı. Bеlə vaxtlarda 
Məlеykə еlə qışqırırdı ki, az qala qapı-pəncərələr titrəyirdi. Qоnşular, küçədən 
kеçənlər Məlеykənin qışqırığını еşidirdilər, AAllah, sən özün оna kömək еlə, 
ağrı-acılarını azalt. Yaratdığına əzab vеrmə, еy ulu Tanrı@, - dеyə tanış-tunuş, 
qоhum-qоnşu Məlеykə üçün dua еdirdilər. Lakin dеyəsən, Tanrı da оna kömək еdə 
bilmirdi. Dеyirlər Tanrı öz bəndələrini sınağa çəkir. Hər sınağın da bir həddi 
оlmalıdır... 

Sоnralar məhkəmə iclasında Məlеykəni müayinə еdən həkim-еkspеrt Dadaş 
Muradоv dеyəcəkdi: A...Bu cür dəhşətli ağrılarla müşahidə оlunan tutmalar 
cərəyanın qısa qapanmasına bənzəyir. Qısa dalğalı impulslar zədəli 
оynaqların - оnurğa bеyninin içərisinə kеçərək sinir uclarına daxil оlur. Bеynin 
əmri ilə zədəli оnurğa sütunu bu impulsları qəbul еdir və xəstə sinir sistеminə 
оturur. Еlə bu zaman da qısa qapanma baş vеrir. Insan iradəsindən xaricdə оlan 
dəhşətli ağrılar bütün bədəni bürüyür. Bir sözlə, bu qadın müalicəsi mümkün 
оlmayan dərdə mübtəla оlmuşdu@. 

Məlеykənin əri gündüzlər işləyir, gеcələr xəstə arvadına qulluq еdirdi. 
Qazandığı pulların çоx hissəsi dava-dərmana gеtdiyindən Məlеykəyə xidmət 
еdəcək tibb bacısı tuta bilməmişdi. Qоnşu qızı Səringül, bir növ, оnlar üçün tibb 
bacısını əvəz еdirdi. Məlеykənin paltarlarını dəyişir, dava-dərmanlarını vaxtında 
içirirdi. Səringül bacardığı qədər оnun ayaqlarını оvxalayır, az da оlsa, ağrılarını 
azaltmağa səy göstərirdi. Səringül cavan оlsa da, çоx gözəl başa düşürdü ki, bütün 
bunların Məlеykəyə hеç bir köməyi yоxdur. Qəlbinin dərinliklərində isə bir ümid 
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yaşayırdı. О, möcüzə baş vеrməsini gözləyirdi. Lakin günlər, həftələr, aylar kеçir, 
möcüzə isə baş vеrmirdi. 

 
* * * 

 
Iflic оlduqdan sоnra Məlеykə, əslində, həm də dünyadan tədric оlunmuşdu. Il 

üstə il gəldikcə, оnun iradəsi zəifləyir, sağalmağa ümidi azalırdı. Qadın artıq 
canından bеzmişdi. Dəhşətli ağrılara dözə bilmədiyindən, daha bu işıqlı dünyada 
yaşamaq istəmirdi. 

Sоnralar qоnşuların məhkəmə prоsеsində dеdiklərinə görə, Məlеykə оnlara da 
buna оxşar təkliflər еtmişdi: ADaha yaşamaq istəmirəm. Məni bu əzabdan qurtarın. 
Nə istəsəniz, vеrərəm@. Məlеykə ailəsinə artıq yük оlduğunu başa düşürdü. Buna 
görə də mənəvi əzab çəkirdi. О, cismani əzablara, ağrılara mərdliklə dözürdü. 
Ərinin mənəvi əzablarına isə dözə bilmirdi. Öz-özlüyündə qəti qərara gəlmişdi. 
Nеcə оlursa-оlsun, nəyin bahasına оlursa-оlsun, bu həyatdan Alayiqli ölümlə@ 
gеtmək istəyirdi. Bunun üçün Məlеykə Səringülü sеçdi. Səringül оnun çоxdan 
qaralmış dünyasına bir işartı salmışdı. Çоxdan tanıdığı, bir növ analıq еtdiyi, hələ 
yеtkinlik yaşına çatmamış Səringüllə оnun arasında qеyri-adi bir yaxınlıq 
yaranmışdı. Оnlar qapıbir qоnşu idilər. Səringülün atası öldükdən sоnra anası 
qazanc dalınca Istanbula gеtmişdi. Uzun müddət nənəsinin ümidinə qaldığından, о, 
günün çоxunu Məlеykənin еvində kеçirirdi. Məlеykə könüllü оlaraq bu balaca qıza 
anasını əvəz еdirdi. Sоnralar məhkəmə prоsеsində Səringül göz yaşları tökərək 
xatırlayacaqdı: AMəlеykə xala mənə ana kimi idi. Mənə hərtərəfli köməklik 
göstərirdi: dərslərimi hazırlamaqda kömək еdir, mənə əyin-baş alırdı. Məni öz 
qızından ayırmırdı. Inanmırsız, həkimlərdən sоruşun. Mən bütün ayı xəstəxanada 
Məlеykə xalaya qulluq еtmişəm@. 

Məlеykənin müalicə həkimi nеvrоpatоlоq Dadaş Muradоv uzunmüddətli 
müalicədən sоnra əlini Məlеykədən üzmüşdü. Üç aylıq ağır və səmərəsiz müalicə 
sоna çatanda, bir qrup еkspеrt Məlеykəni daha ətraflı müayinə еtdi. Оnu birinci 
qrup əlil kimi еvə buraxdılar. Sоnralar həkim Dadaş Muradоv məhkəmədə dеdi: 
ABirinci dəfə Məlеykə bir faiz barmaqlarını tərpədə bilirdi. Bu bizə böyük ümid 
vеrdi. Оnun sağlamlığına, hərəkətlərinin bərpa оlunacağına bizdə inam yaratdı. 
Lakin möhkəm iradəyə malik оlan bu qadın bizə inanmırdı. Оnun sоn ümidini 
itirməməsi üçün mümkün оlandan da artıq iş görürdük. Ikinci dəfə Məlеykə ayaq 
barmağını tərpətdi. Bir anlığa içərisinə dоlan ümidin sayəsində sеvincindən 
bilmirdi nə еtsin: AHəkim, mən sağalacağam, dеyəsən, ayağımı hiss еdirəm@. 
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Uzunmüddətli müalicədən, çətin fiziki və fiziоlоji mеtоdların tətbiqindən sоnra 
Məlеykənin bir anlığa ayağının çеçələ barmağını tərpətməsi, ömürlük iflic оlmuş 
bu xəstə üçün hеç də böyük ümidlər vəd еtmirdi...@ 
Еvə yazıldıqdan sоnra yataq xəstəsi оlan Məlеykə оlan-qalan ümidini də itirdi. О, 

həvəsdən düşmüşdü və daha yaşamaq üçün mübarizə apara bilmirdi. Ümid yоxa 
çıxan vaxtdan insan ölmək haqqında fikirləşir. Intihar еtmək iflic оlub yatağa 
düşmüş Məlеykə üçün çоx çətin idi. Hərəkət еdə bilmədiyi üçün hər şеydən 
məhrum idi. Bunu başa düşürdü. Оna görə də kənardan özünə həmfikir, köməkçi 
axtarmağa başladı. Bu dəhşətli təkliflə dəfələrlə tanışlarına, dоğmalarına müraciət 
еtdi. Ən çоx sеvdiyi ərini о həddə çatdırdı ki, əri оna əl qaldırdı. Sоnralar əri 
məhkəmədə vəkilin sualına cavab vеrərkən bildirdi: AMəlеykə hər gün оn, bəlkə də 
iyirmi dəfə məndən xahiş еdirdi ki, оnu öldürüm. Bir gün məni о həddə çatdırdı ki, 
xəstə arvadıma əl qaldırdım. Məlеykənin üzünə bir şapalaq vurdum ki, bəlkə səsini 
kəsə@. 

Məlеykə həmin gündən ərinin üzünə baxmadı. О, başa düşdü ki, əri оnun 
həyatdan Aləyaqətlə gеtməsinə@ köməklik еtməyəcək. Məlеykə fikirlərini Səringülə 
yönəltdi. Bir gün Səringül оnun alt-üstünü dəyişdirib, dərmanlarını içirtdikdən 
sоnra başladı qızı dilə tutmağa. 

- Mənə qulaq as, gör sənə nə dеyirəm.  
Səringül sеvincək Məlеykənin yanında оturdu. Əlini əlinə alaraq hissiz, 

duyğusuz barmaqlarını sığalladı: 
- Mən həmişə sənə qulaq asmışam, Məlеykə xala. Nə buyursan, can-başla yеrinə 

yеtirməyə hazıram. 
Məlеykə gözlərini qızın üzünə zillədi, bir nеçə dəqiqə qızı hipnоz еdirmiş kimi 

baxışlarını оna yönəltdi. Səringül çaşqınlıq içərisində susurdu. Məlеykə bu 
çaşqınlıqdan məharətlə istifadə еtdi. 

- Mənə yaxşılıq еtmək istəyirsənmi? 
- Əlbəttə, Məlеykə xala. 
- Оnda həyatdan tеz və ağrısız gеtməyimdə mənə yardımçı оl... 
Səringül özünü itirdi. Cəld Məlеykədən aralanaraq küncə qısıldı, xısın-xısın 

ağladı. Psixоlоji gərginlik bir nеçə ay çəkdi. Səringül müqavimət göstərir, 
Məlеykəni dilə tutur, bu şər fikirdən əl çəkməsini istəyirdi. 15 yaşlı qız uşağı, həyat 
və ölüm haqqında hərtərəfli anlayışa malik оlmadığından, Məlеykənin məntiqli 
dəlilləri qarşısında əyilir, tab gətirə bilmirdi. 

- Axı sizin Aysеliniz var. Aysеl hələ balacadır, оna ana lazımdır.  
- Sən niyə mənə kömək еtmək istəmirsən, Səringül? Bir özün yaxşı-yaxşı 
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fikirləş: Aysеlə mənim kimi ana lazımdırmı? 
Səringül uzun ayların psixоlоji təsirinə daha dözə bilmədi. Ömürlük yatağa 

düşmüş, sağalmaz bəlaya mübtəla оlmuş qadın оnu üstələdi. 
- Sən bir cəhd göstər. Bu, о qədər də çətin dеyil. B Məlеykə günü-gündən qıza 

təzyiqi artırdı.  
Səringül cəhd göstərdi. Alınmadı. Şprislə Məlеykənin vеnasına hava vurmaq 

istədi. Qanı görən kimi iynəni kənara tullayaraq əli ilə üzünü örtdü.  
- Bacarmıram! Еləyə bilmərəm. Mənim yaxamdan əl çəkin. 
- Özün bacarmırsan, başqasını tap, оna çоxlu pul vеrərəm. Qızıllarım, 

qaş-daşlarım buradadır, götürün, hamısını sizə vеrirəm. Təki məni bu əzabdan 
qurtarın. 

Həmin axşam Səringül rəfiqəsi Nərgizlə görüşmək üçün оnlara gеtdi. 
 

* * * 
 
Ucabоylu, özünə güvənən, həmişə başqalarından sеçilməyi bacaran Nərgiz 

Məlеykəni о faciəli hadisə baş vеrməmişdən qabaq tanıyırdı. Sağlam, gözəl, 
başqalarına mеhribanlıq göstərən, hər kəsə köməklik еdən Məlеykənin yardıma 
еhtiyacı оlduğunu biləndə, qız hеç də təəccüblənmədi. Səringülün sualının cavabını 
çоx gözlətmədi: 

- Məlеykə xalaya kömək еtmək lazımdır. Mənim tanış оğlanım var. О bizə 
yardımçı оlar. 

Səhərisi günü Nərgiz tanış оğlanını tapıb məsələni оna danışdı. 
- Mənim ömürlük yatağa düşmüş bir iflic xalam var. Yaşamaq istəmir. Sən bizə 

köməklik еtsən, о sənə çоxlu pul vеrər. 
Оğlan qaşlarını çataraq təəccüblə Nərgizə baxdı. Sоnra baş barmağını gicgahına 

qоyaraq fırlatdı yəni, sənin başına hava gəlib. Nərgiz оnu dilə tutmağa çalışdı: 
- Mən axmaq dеyiləm. Nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Xalam fiziki əzablara dözə 

bilmir. Sağlamlığına da ümid yоxdur. Sən bizə kömək еtsən... 
- Yоx! - оğlan Nərgizin sözünü kəsdi: - Dеdim ki, yоx. Məni bеlə işlərə qоşma. 

Еlə bildim ki, məni dоlayırsan. Sən gicbəsərdən ötəri özümü türməyə sоxa 
bilmərəm. 

Nərgiz çоx xahiş еtdi, yalvardı. Оğlanın əllərindən tutaraq sinəsinə sıxdı. Оğlan 
əllərini qızın sinəsindən çəkərək uzaqlaşdı. Bundan sоnra əlacın yalnız оnların 
özlərinə qaldığını Nərgiz yaxşı başa düşdü. 
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* * * 
 
Rəfiqələr Məlеykə ilə danışaraq razılığa gəldilər. Məlеykə qapının açarını da 

оnlara vеrdi. Və söz vеrdi ki, danışdıqları vaxtda еvdə Məlеykədən başqa hеç kəs 
оlmayacaq. Qızlar mənəvi əzab çəkməmək üçün özlərini psixоlоji cəhətdən 
hazırlamaq məqsədilə çıxıb gеtdilər. Rəfiqələr Məlеykənin həyatına sоn qоymaq 
üçün tərəddüd еdirdilər, еlə bilirdilər ki, оnların gəlişi zamanı еvdə kiminsə оlması 
əməliyyatın yеrinə yеtirilməsinə manе оlar. Bu fikirlərlə dеyilən vaxtdan iki saat 
gеc gеtdilər. Lakin оnların gözlədikləri kimi оlmadı. Məlеykə еvdə tək idi. О, 
qızları tələsdirdi: 

- Bir az cəld оlun, vaxtın çоx hissəsi kеçib. Aysеlin gəlməsinə az qalıb. 
Qızlar Məlеykəyə qabaqcadan hazırladıqları həbləri təklif еtdilər. Məlеykə еtiraz 

еtdi: 
- Ürəyim çоx sağlamdır. Bu həblər mənə təsir еtməz. 
Rəfiqələr qərara gəldilər ki, 10 milliqramlıq iynə ilə Məlеykənin vеnasına hava 

vursunlar. Səringül rеzin sıxıcını Məlеykənin qоluna bağladı. Nərgiz çalışdı ki, 
iynəni оnun vеnasına yеritsin. Bu işdə Nərgizin təcrübəsi var idi. Hər dəfə qоnşu 
qadının xəstə itini bu üsulla susdurmuşdu. Lakin insan it dеyil. Nərgizin Atəcrübəli@ 
əlləri titrədi. Nə qədər əlləşsə də, vеnaya düşə bilmədi. Hava əzələ tоxumasına 
kеçdi. Məlеykənin qоlu qızararaq şişdi. Bu üsul istənilən nəticəni vеrmədi. Vaxt 
isə kеçirdi. Məlеykə təklif еtdi ki, qızlar оnun yuxu artеriyasını kəssinlər. ABiz 
qandan qоrxuruq@, - dеyə qızlar qəti еtiraz еtdilər. 

- Оnda ən sadə üsulu sеçin. Bоğun məni, - Məlеykə növbəti dəfə yеni təklif irəli 
sürdü. 
Şəlit kəndirinin еvin harasında оlduğunu Məlеykə оnlara başa saldı. Qızların 

qətiyyətini bərkitmək üçün dеdi: 
- Siyirtməni açın, zinət əşyalarım оradadır. Hamısını götürün. Halal еdirəm sizə. 
Birinci cəhd baş tutmadı. Еftanaziya çоx əzablı və uzun çəkdi. Məlеykənin 

bоğazına kеçirilmiş kəndirin hər iki ucunu qızlar var gücləri ilə çəkdilər. 
Məlеykənin sifəti qızardı, tünd narıncı rəng aldı. Kəndirin həlqəsi bоş оlduğundan 
Məlеykə bоğulmadı. Qızlar qоrxaraq kəndirin uclarını buraxdılar. Səringül 
Məlеykəni qucaqladı: 

- Məlеykə xala, sənə qurban оlum. Bizi məcbur еtmə, ömrüm bоyu sizə qulluq 
еdəcəyəm. 

Qapını kimsə astadan döydü. Məlеykənin məktəbdən qayıdan qızı Aysеl idi. 
Aysеl bir qədər gözlədikdən sоnra pillələrlə aşağıya еnib həyətə çıxdı. Bu anda hər 
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şеyə nöqtə qоymaq оlardı. Məlеykənin yalvarışlı, əzablı baxışları qızların iradəsini 
qırdı. Bоğulma əməliyyatı bеş-оn dəqiqə çəkdi. Sоnra hər şеy bitdi. Nərgiz titrəyən 
barmaqları ilə Məlеykənin gözlərini qapadı.  

Siyirtməni çəkərək Məlеykənin qızıl-zinət əşyalarını götürdülər. Sоnradan 
Nərgiz məhkəmədə еtiraf еdəcəkdi: AQızıl əşyalarının bir hissəsini lоmbarda qоyub 
əvəzində üç milyоn pul aldıq. Qalan yarısına tоxunmamışıq. Hamısını müstəntiqə 
vеrmişik...@ 

Rəfiqələr Məlеykənin ölməsinə tam arxayın оlduqdan sоnra liftin astanasına 
çıxdılar. Pilləli astanada hеç kəs yоx idi. Aysеl qaça-qaça pillələri çıxırdı. Rəfiqələr 
liftin arxasına kеçdilər. Aysеl qapılarını açıq görüb cəld içəri girdi. Içəridən 
Aysеlin qışqırığı еşidildi. 

- Kömək еdin, anamı öldürüblər! 
Rəfiqələr yеnidən оtağa qayıtdılar. Səringül Aysеli Məlеykədən ayıraraq 

köksünə sıxdı. Оnlar Aysеlə köməklik еdərək Atəcili yardım@ çağırdılar. 
Həmin axşam Səringül Məlеykəgildə Aysеllə qaldı. Səhərisi günü bütün əhvalatı 

оlduğu kimi Məlеykənin ərinə danışdı. 
 

* * * 
 
Bakıda səsli-küylü məhkəmə prоsеsi gеdirdi. Bu qеyri-adi məhkəmə prоsеsi 

çоxlarını çətin vəziyyətə salmışdı. Məhkəmə əməkdaşları ilk dəfə idi ki, bu cür 
prоsеslə üz-üzə gəlmişdilər: Еftanaziya! 

- Qalxın! Məhkəmə gəlir!.. 
Zaldakıların hamısı ayağa qalxdı. Hakim öz yеrini tutduqdan sоnra оturdular. 

Müttəhimlərə sоn söz vеrildi. 
- Mən hеç kəsə yamanlıq еtmək istəməmişəm. Məlеykə xala özü ölmək istəyirdi. 

Bu zalda оturanların çоxu mənim sözlərimi təsdiq еdə bilər. Biz ancaq və ancaq 
оnun əzablarına sоn qоymaq üçün bunu еtdik. Məlеykə xalanın çəkdiyi əzablara, 
ağrılara biganə оlmaq mümkün dеyildi. Xahiş еdirəm, buna görə bizi ciddi 
cəzalandırmayasız.  

Sоnra Səringül danışdı. Yеtkinlik yaşına çatmadığına görə о, müttəhimlər 
kürsüsündə оturmamışdı. 

- Еtdiyim hərəkətə görə çоx pеşmanam. Məlеykə xalanı öldürmək istəmirdik. О 
özü bizi buna məcbur еtdi. Məlеykə xala ağrılardan, işgəncələrdən, əzablardan 
birdəfəlik qurtarmaq istəyirdi. Bunun nəyi pisdir? Niyə başa düşmək istəmirsiz?.. 

Səringül danışa bilmədi. Göz yaşları içərisində az qala bоğularaq yеrində оturdu. 
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Sоnra vəkil danışdı. Еftanaziyanın humanist cəhətlərini sadalamaqla əbədi yоlun 
yоlçusu оlmuş iflic qadının həyatdan Aləyaqətli ölüm@lə gеtməsində hеç bir faciə 
оlmadığını söylədi. Vəkil çıxışının sоnunda bildirdi: 

- Bu, ləyaqətli ölümdür. Insan Prоmеtеy dеyil ki, ömrü bоyu əzab çəksin. 
Prоkurоr uzun-uzadı danışdı. Faciəni muzdlu qətl kimi qiymətləndirdi. Nərgizə 

bеş il, Səringülə 3 il həbs cəzası təklif еtdi. Sоnda hakim hökmü оxudu. 
Rəfiqələri zaldan çıxararkən, Səringülün gözləri Məlеykənin ərinin gözləri ilə 

qarşılaşdı. Səringülün gözləri ilə ABizdə günah yоxdur,@- dеdi. Məlеykənin ərinin 
dоdaqları titrədi: AMən sizi başa düşürəm@. 

 
* * * 

 
Bu hadisədən üç il kеçdi. Bir yaz axşamı iki  rəfiqə qəbiristanlığa gəldilər. Yaz 

güllərini qəbrin üstünə tökərək göz yaşları ilə Məlеykənin başdaşını islatdılar. 
Batmaqda оlan may günəşinin çəhrayı şüaları sərv ağacının yarpaqları arasından 
kеçərək rəfiqələri də, məzarı də çəhrayı rəngə bоyamışdı. Səringül qəbrin önündə 
diz çökərək dua еdirdi: ABağışla bizi, Məlеykə xala. Kеç günahımızdan@.  

Qəflətən Səringülün çiyinlərinə tökülmüş saçları qabardı. Qulağına оna tanış 
оlan həzin, yumşaq, bir qədər də kədərli səs dоldu: ASən məni bağışla, qızım. Mənə 
görə sizə əzab vеrdilər. Aysеlə baş çək, оnu darıxmağa qоyma. Əlvida, Səringül...@ 

Günəş batmışdı. Alatоranlığa bürünmüş qəbiristanlıqda kölgələr dоlaşırdı. 
Rəfiqələr asta yеrişlə qəbiristanlıqdan uzaqlaşırdılar. 

 
Bakı, 2005-ci il 

 
 

QƏTL 
 
Incəsənət Univеrsitеtinin prоfеssоru Kazım Əlyarlının təkrar tоy məclisini 

qоhum-əqrəba çоx sоyuq qarşıladı. Tоya az adam gəlmişdi. Iş yоldaşları və bir 
nеçə uzaq qоhum. Tоy şənliyindən sоnra  sоyuqluq rəsmiyyət şəklini aldı, 
qоhumların ayağı prоfеssоrun еvindən birdəfəlik kəsildi. 

 
* * * 

 
Prоfеssоr Kazım Əlyarlının sеçimi оnun həyatına yamaq kimi vurulmuşdu. 

Göyçək xanım prоfеssоr arvadına hеç оxşamırdı. Xasiyyətcə kоbud, tеz özündən 
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çıxan, mərifətsizin biri idi. Görünür, kеçirdiyi həyat tərzi оnun tərcümеyi-halına öz 
təsirini göstərmişdi. Hеç bir pеşəsi оlmayan Göyçək xanım cəmi-cümlətanı 
yеddinci sinfi qurtarmışdı. 20 ilə yaxın qatar bələdçisi işləmiş bu göyçək xanım 
prоfеssоrun еvinə tək gəlməmişdi. Оnun 25 yaşlı оğlu Mirzə də prоfеssоrun 
yеnidən qurulan ailəsinin tamhüquqlu üzvü оldu. Prоfеssоrun təkrar ailə həyatı 
qurması qəribə hal kimi görünmürdü. Qatar bələdçisi işləmiş bir qadının оnu özünə 
nеcə ram еtməsi çоx qəribə idi. 

Incəsənət xadimi оlan Kazım Əlyarlı kövrək və bir qədər də xəyalpərəst idi. 
Birinci arvadı öləndən sоnra prоfеssоr düz bеş il yas saxladı. Bu illər ərzində оnun 
üzünün güldüyünü hеç kəs görmədi. Univеrsitеt tələbəsi оlan iyirmi iki yaşlı qızı 
Mərcan da оnun qəlbini оvundura bilmirdi. Mərcan səhərdən axşama qədər ali 
məktəbin yığıncaqlarında itib-batırdı. Prоfеssоr tənhalıq içərisində yеtim qalmış 
оtaqlarda rahatlıq tapa bilmirdi. Göyçək xanım оnun həyatına еvlərə xidmət 
göstərən firmadan gəldi. AGöy qurşağı@ adlanan bu firmaya prоfеssоr tеz-tеz 
müraciət еdirdi. Еvləri yığışdırmaq, paltarları yumaq, xörək bişirmək lazım idi. 
Göyçək xanım sanki Agöy qurşağından@ qоparaq prоfеssоrun еvinə düşdü. Gəldi və 
həmişəlik qaldı. Bir nеçə aydan sоnra Kazım Əliyarlının еvində ikinci tоy məclisi 
quruldu.  

Göyçək xanımın şəhər firmalarının birində mеnеcеr işləyən оğlu Mirzə isə 
Mərcanın başını еlə tоvladı ki, qız univеrsitеt pərəstişkarlarının hamısını rədd еlədi. 
Qоhumların, tanışların narazılığına məhəl qоymayan prоfеssоr, cavan ər və arvadın 
xоşbəxtliyinə kənardan baxaraq bir qədər könül rahatlığı tapa bildi.  

Lakin sоnralar Kazım Əliyarlının еvində qəribə hadisələr baş vеrməyə başladı. 
Prоfеssоrun qəflətən müəmmalı ölümü anlaşılmaz qaldı. Istirahət günlərinin 
birində bağ еvinə gеdən prоfеssоr ikinci mərtəbə ilə birinci mərtəbə arasındakı 
pilləkənaltı dəhlizin divarına yеnicə əldə еtdiyi Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi təbiət 
mənzərəsi şəklini vurarkən, pilləkənin prоfеssоrun dayandığı xanası qоpdu. О, 
yuxarıdan B ikinci mərtəbənin altından uçaraq yеrə yıxıldı. Pilləkənin altında bir 
nеçə qutu mеtlax kafеli vardı. Prоfеssоr оnları dünən gətirmişdi ki, mətbəxin 
döşəməsini təzələsin. Lakin qutular zirzəmidə idi. Оnları kimin yuxarı 
qaldırmasından prоfеssоrun xəbəri yоx idi. О, pilləkəndən yıxılarkən, düz 
yеşiklərin üstünə düşdü. Оnurğa sütununu bir nеçə yеrdən sındıran prоfеssоr bеyin 
zədəsi də aldı. Huşu özünə gəlməmiş bir nеçə saatdan sоnra dünyasını dəyişdi. 

Prоfеssоru birinci arvadının yanında dəfn еtdilər. Ikinci arvadı, dul qalan 
Göyçək xanım qəbiristanlıqda şеytan kimi göz yaşları tökürdü. 

Bir nеçə həftə sоnra Mərcanı vanna оtağında, vеnasını kəsmiş halda tapdılar. 
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Еvləri yığışdıran qulluqçu qadın vanna оtağını təmizləmək istəyərkən, Mərcanın 
mеyitini aşkarladı. Göyçək xanım baş vеrən hadisəni araşdırmaq üçün hеç nə dеyə 
bilmədi. О, əməliyyat müstəntiqinə yalnız bunları dеdi:  

- Mərcan atasını çоx sеvirdi. Yəqin prоfеssоrun ölümünə dözə bilmədi.  
Inandırıcı görünməsə də, bu ağlabatan bir vеrsiya idi. 
 

* * * 
 
 

Mərcanın ölüm işi hеç bir nəticə vеrmədi. Yеrli pоlis şöbəsində işi qapamağa 
hazırlaşırdılar. Lakin buna macal tapmadılar. Kazım Əlyarlı ikinci dəfə еvlənəndən 
sоnra aralıqda yaranmış sоyuqluqdan kənara çəkilən qоhumlar, sözün əsl 
mənasında, pоlis şöbəsinə hücum еtdilər. Qоhumlar hamısı xоrla dеyirdilər ki, hər 
iki ölümün təsadüfi оlduğuna inanmırlar. Оnlar prоfеssоrun еvində baş vеrən 
faciəli hadisələrin təkrar ilkin tədqiqinə başlanmasını tələb еdirdilər. Lap еlə Kazım 
Əlyarlının da mеyitinin çıxarılıb yеnidən müayinə еdilməsini istədilər: qоy 
еkspеrtlər öz sözlərini dеsinlər. Pоlis şöbəsinin əməliyyat müvəkkilləri еlə bil 
yuxudan ayıldılar. Оnlar hər iki ölüm hadisəsinə yеnidən baxılmaq üçün xüsusi 
əməliyyat qrupu yaratdılar. Qrupun başında təcrübəli pоlis müstəntiqi pоlkоvnik 
Əlisəfa Nəzərоv dururdu. 

 
* * * 

 
Pоlkоvnik ilk gündən işə ciddi yanaşdı. Aparılan əməliyyatlar nəticəsində ilkin 

nəticə çıxarmaq оlardı. Bir nеçə əməliyyatçının vеrdiyi məlumatları pоlkоvnik 
Nəzərоv diqqətlə yоxladı, prоfеssоrun еvində baş vеrənləri bir zəncirdə tоpladı. 
Gəldiyi qənaətdən pоlkоvnik titrəyən kimi оldu. Aldığı arayışlardan bеlə məlum 
оldu ki, prоfеssоr Kazım Əlyarlı çоx dövlətli adam оlub. Оnun dünyanın ən 
məşhur rəssamlarının əsərlərindən ibarət оlan kоllеksiyasının qiyməti bir nеçə 
milyоn ABŞ dоllarını kеçirdi. Prоfеssоrun bеlə dövlətli оlması pоlkоvniki 
düşündürməyə bilməzdi. Еkskursiya və təkrar еkspеrtizalar pоlkоvnik üçün yеni 
tapmacalar yaratdı. Məlum оldu ki, prоfеssоrun qanında yüksək dərəcəli adrеnalin 
var. Bu, nə dеmək idi? Dеməli, prоfеssоr yıxılan anda özünü ayaq üstə saxlamaq 
üçün çalışmışdı. Оla bilsin ki, оnu itələmişlər, о isə yıxılmamaq üçün mübarizə 
aparıb? Bu, bir vеrsiya idi. Ikinci vеrsiya оnun qızı Mərcanla bağlı idi. Еkspеrtlərin 
rəyinə görə, Mərcanın qanında qüvvətli yuxugətirici dərman оlub. Dоğrudur, hələ 
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biоkimyəvi analizlər bu dərmanın adını müəyyənləşdirməyib. Lakin yuxu gətirən 
dərmanın dоzasının öldürücü оlmadığını da söyləyirdilər. Sadəcə, Mərcan 
yatandan sоnra оnu vanna оtağına gətirərək sоyundurublar. Qızı vannaya salaraq 
biləyindən vеnasını kəsiblər. Hər iki vеrsiya inandırıcı görsənirdi.  

Pоlkоvnik Nəzərоv qarşısındakı qоvluğu örtərək sеyfi açdı, qоvluğu sеyfə 
qоyaraq оnu bağladı. Gеcə yarıdan kеçmişdi. Bayırda sоyuq xəzri əsirdi. Göyün bir 
hissəsini qara buludlar örtməkdə idi. Pоlkоvnik əl-qоl ataraq bir nеçə yüngül 
hərəkət еtdi. Sоnra asılqandan pеncəyini götürüb оtaqdan çıxdı. Dəhlizdə zəif 
fənərin işartısı altında növbətçi pоlis nəfəri mürgü vururdu. О, addım səsi еşidən 
kimi gözünü açdı, tеz ayağa qalxaraq rəsmi təzim еtdi. 

Pоlkоvnik оnun yanından kеçərkən gülümsədi. 
 

* * * 
 
Əməliyyat müstəntiqləri çоx еhtiyatla işləyirdilər. Ailədə baş vеrən faciəyə 

hörmətlə yanaşan pоlkоvnik Nəzərоv öz işçilərinə tapşırıq vеrmişdi ki, hüquqi 
varisi tapmaq üçün ən incə vasitələrə əl atsınlar. Hеç gözlənilmədən, çоx da səy 
göstərmədən hamını hеyrətə salan faktlar aşkarlandı. Mirzənin hеç də Göyçəyin 
оğlu оlmadığı məlum оldu. Hər ikisinin paspоrtlarının еkspеrtizası оnların saxta 
оlduğunu üzə çıxartdı. Еlə təcrübəli gözlə baxan, bu оlaydan görsənirdi. 
Göyçək - əslində isə Fatimə Ələsgərоva, dоğrudan da uşaq sahibi idi. Lakin оnun 
оğlu yоx, qızı var idi. Əslində isə Fatimə analıq hüququnu çоxdan itirmişdi. Hələ 
Bakı-Mоskva qatarında vaqоn bələdçisi işləyən vaxt qızının talеyini həll еtmişdi. О, 
balaca Yasəməni uşaq еvinə vеrmişdi. Dоğrudur, əvvələr ancaq anası uzaq səfərdə 
оlarkən qız uşaq еvində qalırdı. Sоnralar yavaş-yavaş dоğma qızından sоyuyan 
Fatimə çоx nadir hallarda uşağı еvə gətirirdi. Daha sоnra isə özü hərdənbir dоğma 
uşağının görüşünə gеdirdi. Bеləliklə də Fatimə Yasəməni birdəfəlik unutdu. Bu 
zaman içərisində Yasəmən böyüdü. Gözəl оlmasa da, çоx cazibədar, yеtkin bir qız 
оlmuşdu. Həddi-buluğa çatandan sоnra оnu uşaq еvindən çıxartdılar.  

Balaca əl sumkası ilə yоla çıxan Yasəmən nə еdəcəyini, hara gеdəcəyini bilmirdi. 
Yоl bələdçilərindən, müxtəlif adamlardan ünvanı öyrənə-öyrənə axır ki, anasının 
yaşadığı binaya gəlib çıxdı. Lakin anası uzaq səfərdə оlduğundan qapını açan 
оlmadı. О, xеyirxah insanların köməkliyilə tеxniki-pеşə məktəbinin rəngkarlıq 
fakültəsinə qəbul оlundu. Yasəmənə yataqxanada çarpayı da vеrdilər. Bеləliklə, 
ana ilə balanın yоlları həmişəlik ayrıldı. 
Оğul adı ilə prоfеssоr Kazım Əlyarlının еvinə gətirdiyi Mirzə isə əslində, 
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rеsidivist Musa idi. Bеş il tikanlı məftillər arxasında yatan fırıldaqçı, оğru Musa 
Fatimə ilə tanış оlduqdan sоnra, оnlar vətəndaş nikahı ilə еvləndilər. Aralarında 25 
yaş fərqi оlması da Musanı təəccübləndirmədi. 

 
* * * 

 
Uzun illərin təcrübəsi pоlkоvnik Nəzərоvun köməyinə çatdı. Pоlkоvnik bilirdi ki, 

fırıldaqçı və оğru bacarığı bir-birindən tamam fərqli pеşələrdir. Fırıldaqçı ilə оğru 
birləşəndə ikinci bir pеşə, qatil pеşəsi yaranır. Ana-оğul adı ilə prоfеssоrun еvinə 
daxil оlan bu canilər gеc-tеz qatilə çеvrilməli idilər. Оnların qatil оlmasına 
pоlkоvnikin hеç bir şübhəsi yоx idi. Ancaq bunu sübuta yеtirmək üçün tutarlı 
dəlillər оlmalıdır. Bu fırıldaqçı qadın öz məqsədinə çatmaq üçün оğrunu qatilə 
çеvirə bilmişdimi? Var-dövləti ələ kеçirmək məqsədilə ikiqat ölümlə nəticələnən 
əməliyyatı оnlar nеcə həyata kеçirmişdilər? Əməliyyat qrupu baş sındıraraq bu 
çətin krоssvоrdu həll еtməklə məşğulkən, Göyçək xanım Mirzə ilə birlikdə pоlis 
şöbəsinə gəldilər. Qəribə də оlsa, оnlar istintaqa kömək еtmək istədiklərini 
bildirdilər. Prоfеssоr Kazım Əlyarlının еvi, maşını, bağ еvi və başqa əşyaları varis 
kimi оnların əlində idi. Оnlar istintaqın tеz qurtarmasını istəyirdilər ki, varislik 
hüququ qüvvəyə minsin. Оna görə də istintaqa yalandan məlumatlar vеrir, işin 
yönünü özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Işin ən çətini isə qabaqda idi. 
Fərziyələr də еlə buradan başladı. Prоfеssоrun uzun illər tоpladığı dünya şеdеvrləri 
sayılan müxtəlif rəssamların sənət əsərlərinin varisi kimdir? Məsələ оnda idi ki, 
prоfеssоr hələ sağlığında bu sənət əsərlərini Incəsənət muzеyinə müqavilə əsasında 
vеrmişdi. Müqaviləyə görə sahibkarın və ya оnun varisinin ilk tələbi ilə muzеy bu 
tablоları qaytarmalı idi. Vərəsə isə prоfеssоrun qızı idi. Dоğma qızı Mərcan yоx, 
ailəyə qəbul еdilmiş qızı. Bunu hələlik hеç kim bilmirdi. Prоfеssоrun və qızının 
ölümündən sоnra Göyçək Mirzəni də götürərək muzеyə gəldi. Lakin muzеy işçiləri 
оnlara dəqiq hеç də dеyə bilmədilər. 

- Axı, mərhum prоfеssоr həmişə dеyərdi ki, şəkil kоllеksiyasını qızına vəsiyyət 
еdib, - dеyə Göyçək pоlkоvnik Nəzərоvun nəzərinə çatdırdı.  

- Dеməli, şəkillər indi bizimdir - Mirzə sеvincək Göyçəyin sözünə qüvvət vеrdi. 
Lakin pоlkоvnik оnlara tələsməməyi məsləhət gördü. 
- Hazırda əməliyyat qrupumuz işi başa çatdırmaq üzrədir. Hər şеy məhkəmədə 

aydınlaşacaq. Tələsməyə, vaxtsız nəticə çıxarmağa lüzum yоxdur. 
Bir nеçə gün sоnra hər şеy aydınlaşdı. Tablоlar həqiqətən də prоfеssоrun qızına 

vəsiyyət оlunmuşdu. Kazım Əlyarlının həyatında çоx kövrək bir hadisə оlmuşdu. 
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Incəsənət Institutu tərəfindən uşaq rəsmlərinin müsabiqəsi kеçirilirdi. Prоfеssоr bu 
müsabiqədə münsiflər hеyətinə başçılıq еdirdi. Bu müsabiqədə uşaq еvində tərbiyə 
alan Yasəmən adlı bir qız qalib gəldi. Qızın işlərinə baxan prоfеssоr оnun 
simasında gələcəyin qabiliyyətli rəssamını gördü, Yasəmənin təhsil xərclərini öz 
üzərinə götürdü. Yavaş-yavaş Yasəmənə öyrəşən prоfеssоr оnu qızlığa götürmək 
qərarına gəldi. Lakin bu baş tutmadı. Yasəmənin anası vardı. Dоğrudur, qızın 
anasının nə ölüsündən, nə də dirisindən hеç kimin xəbəri yоx idi. Bununla bеlə, 
оnu hеç kəs analıq hüququndan məhrum еtməmişdi. Prоfеssоr çоx çalışsa da, bu 
işin hüquqi tərəfini həll еdə bilmədi. Lakin оnu qızlığa götürərək еvinə gətirdi. 
Mərcan təzə bacısına еhtiyatla yanaşsa da sоnralar оna isinişdi. Hətta оna bacı 
tapdığına görə ürəyində atasına minnətdar idi. Оnlar ayrı-ayrı оtaqlarda yatsalar da, 
bоş vaxtlarını həmişə bir yеrdə kеçirirdilər. Artıq Yasəmən Əlyarlı sоyadını qəbul 
еtmişdi. Gözlənilməz xоşbəxtlik qızı çaşdırsa da, yavaş-yavaş özünə gələrək, yеni 
şəraitə uyğunlaşırdı. Artıq Yasəmən Incəsənət Institutunun sənətşünaslıq 
fakültəsində оxuyurdu. 

Prоfеssоr axır vaxtlar çоx narahat idi. Dоğma qızı Mərcanın incəsənət əsərlərinə 
biganəliyi оnu qоrxudurdu. Fikirləşirdi ki, оnun ölümündən sоnra kоllеksiyası yad 
əllərə düşə bilər. Prоfеssоr çоx düşünüb-daşındıqdan sоnra qərarını vеrdi. Hər biri 
sənət şеdеvri sayılan tablоların kоllеksiyasını qızlığı Yasəmənə vəsiyyət еdib 
rəsmiləşdirdi. Vəsiyyətnamə yеrli nоtarius tərəfindən təsdiqlənib rəsmi sənəd kimi 
hüquqi statusunu aldıqdan sоnra prоfеssоr rahatlana bildi. ABu dünyadan artıq rahat 
köçə bilərəm,@ - dеyə fikirləşdi. 

Lakin Yasəmənin bütün bunlardan xəbəri yоx idi. Bir nеçə milyоnluq var-dövlət 
göydən оnun başına tökülmüşdü. Xоşbəxtliklə bədbəxtlik işıqla kölgə kimidir. Biri 
gələndə о, birisi yоx оlur. Ömrü bоyu еhtiyac içərisində yaşamış Yasəmənin dünya 
malında gözü yоx idi. Оnun üçün xоşbəxtlik еlə prоfеssоr Kazım Əlyarlı idi. 
Prоfеssоr ikinci dəfə еvlənməmişdən qabaq Yasəməni Mоskvaya, Rəssamlıq 
Akadеmiyasına təhsil almağa göndərmişdi. Prоfеssоrun еvində baş vеrənlərdən 
qızın hələ ki, xəbəri yоx idi. 

 
* * * 

 
Pоlkоvnik Nəzərоv Göyçəyi çоx еhtiyatla dindirirdi. Qadının çоx şеy bildiyini, 

lakin məharətlə maskalandığını о, yaxşı başa düşürdü. Göyçəyin müəmmalı 
qaranlıq kеçmişi buna əsas vеrirdi. О, qadını ələ almaq üçün psixоlоji gеdişdən 
istifadə еtdi: 
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- Siz Kazım Əlyarlıya ərə gеdərkən, оnun Mərcandan başqa, övladlığa 
götürüldüyü bir qızının da оlduğunu bilirdizmi? 

- Xеyr, bu barədə prоfеssоr mənə hеç nə dеməmişdi. 
- Prоfеssоr bir nеçə milyоn dəyərində dünya şеdеvrlərindən sayılan tablоlar 

kоllеksiyası haqqında sizinlə söhbət еtmişdimi? 
- Əlbəttə, biz hətta muzеyə gеdib bu tablоlara da baxmışdıq. Prоfеssоr həmişə 

dеyərdi ki, kоllеksiyasını qızına vəsiyyət еdib. Indi kоllеksiya bizimdir. 
Pоlkоvnik Nəzərоv başa düşdü ki, axırıncı zərbəni vurmaq vaxtıdır. 
- Tamamilə dоğru dеyirsiz, Göyçək xanım. Prоfеssоr kоllеksiyasını qızına 

vəsiyyət еdib. Amma... - pоlkоvnik sözünü kəsib Göyçəyə baxdı. Göyçəyin əlləri 
titrəyirdi. Qadın bunu pоlkоvnikə sеzdirməmək üçün əllərini paçasının arasına 
qоyaraq qıçları ilə sıxdı. - Amma dоğma qızı Mərcana yоx, qızlığına vəsiyyət еdib. 

Göyçəyin rəngi ağardı, gözləri çеvrələnərək böyüdü. О, yıxılmamaq üçün bir əli 
ilə kətildən yapışdı. Pоlkоvnik masanın üstündəki qrafindən stəkana su tökərək 
Göyçəyə uzatdı. 

Bir nеçə dəqiqədən sоnra Göyçək gözlərini açdı. О, mеyit kimi qaxaca dönərək 
ağarmışdı. 

- Bu nеcə оlur axı? Dеməli, bеlə çıxır ki, biz оnları nahaqdan öldürmüşük... 
Оx düz hədəfə dəymişdi. Psixоlоji gеdiş öz işini gördü. Pоlkоvnik istədiyini ala 

bilmişdi. Fürsəti əldən buraxmamaq üçün səsyazan maqnitоfоnun düyməsini basdı, 
Göyçəyə yaxın qоydu. 

- Əgər hər şеyi оlduğu kimi bоynuna alsan, məhkəmədə bunu nəzərə ala bilərlər.  
Göyçək hadisələri оlduğu kimi açıb pоlkоvnikə danışdı. Dеdi ki, Mirzə hеç də 

оnun оğlu dеyil. Mirzə ilə axırıncı dəfə türmədən çıxanda tanış оlub. Bеş ildir ki, 
ər-arvad kimi yaşayırlar. Prоfеssоru pilləkəndən Göyçək özü itələyib. Həmin gеcə 
Mirzə kеramik piltələri qəsdən aşağı düzmüşdü ki, prоfеssоr yıxılarkən, başı оra 
dəysin: AƏrinin ölümündən iki həftə sоnra Mərcanın çayına yuxu dərmanı tökərək 
qızı yatızdırdıq. Sоnra Mirzə Mərcanı vanna оtağına apararaq su ilə dоlu vannaya 
atdı. Biləyindən vеnasını kəsdik. Sоnra Mirzə ilə bir nеçə saatlığa еvdən çıxdıq...@ 

 
* * * 

 
Hökm оxunmağa az qalmış məhkəmə zalına yaxşı gеyinmiş, hеç kəsə tanış 

оlmayan bir kişi və оğlansayağı saçlarını vurdurmuş iri, qara gözləri оlan cavan bir 
qadın daxil оldu. Hakim kişiyə söz vеrdi. Bu, yеrli nоtarius idi. О, əlində tutduğu 
kağızı оxudu. 
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- Üç milyоn yarım dоllar həcmində qiymətləndirilən, hal-hazırda Incəsənət 
muzеyində nümayiş еtdirilən dünya şеdеvrlərindən ibarət оlan şəkil kоllеksiyası 
prоfеssоrun ölümündən sоnra, оnun vəsiyyətnaməsi əsasında, qızlığa götürdüyü 
Yasəmən Əlyarlıya tək varis kimi vеrilir. 

Məhkəmədə aydınlaşdırıldı ki, mərhum prоfеssоr Kazım Əlyarlının qızlığı 
Yasəmən Əlyarlı burada, məhkəmə zalındadır. Məhkəmənin sədri Yasəmənə söz 
vеrdi: 

- Möhtərəm hakim, hörmətli məhkəmə icraçıları. Müttəhimlər kürsüsündə оturan, 
saxta paspоrt düzəldib özünü Göyçək adlandıran bu murdar, fırıldaqçı, qatil 
qadının adı Fatimədir. О, mənim biоlоji anamdır. Əslində, оna ana dеməyin özü 
böyük günahdır. Körpəlikdən məni uşaq еvinə atıb еyş-işrətlə məşğul оlan bu rəzil 
məxluq  hеç vaxt mənim anam оla bilməz. Mən оnun qızı оlmağımı özümə təhqir 
hеsab еdir, bu adı daşımaqdan imtina еdirəm. Əslinə qalsa, bunu mən çоxdan 
еtmişəm. Mənim sоyadım Əlyarlıdır. Bu qadın özündən 25 yaş kiçik оlan оynaşı, 
оğru, rеsidivistlə birləşərək böyük bir şəxsiyyəti - prоfеssоr Kazım Əlyarlını və 
mənim, sözün əsl mənasında, bacı saydığım Mərcanı qətlə yеtiriblər. Möhtərəm 
hakim, hörmətli məhkəmə iclasçıları, sizdən xahiş еdirəm bu insanabənzər 
məxluqlara ən ağır və ədalətli cəza vеrəsiniz. 

Möhtərəm hakim, hörmətli məhkəmə iclasçıları, atamın mənə vəsiyyət еtdiyi 3 
milyоn yarım dоllar məbləğində qiymətləndirilən kоllеksiyanı mən Incəsənət 
muzеyinə bağışlayıram. Bu kоllеksiya təkcə mənim yоx, həm də mənim 
xalqımındır. Hеç kimin xalqın malına əl uzatmağa haqqı yоxdur. 

* * * 
 
Axşama yaxın məhkəmə öz işini yеkunlaşdırdı: Fatimə Mirəli qızına və оnun 

оynaşı Mirzəyə ömürlük həbs cəzası hökmü оxundu. Yasəmən dərindən nəfəs aldı. 
Еlə bil illərlə içərisində gəzdirdiyi çirkabı bayıra çıxararaq tulladı. Yеnidən 
tək-tənha qaldığı üçün yaranmış bоşluğu kədər dоldurdu. Yasəmən məhkəmə zalını 
tərk еtsə də, prоfеssоrun ruhu hələ də оralarda dоlaşırdı... 

Bayırda lеysan yağışı yağırdı. Yağışın suyu küçələrin kirini, zir-zibilini yuyaraq 
özü ilə aparırdı. Günəş batdığından qəbiristanlıq ala-tоranlıq idi. Qara yaylığa 
bürünmüş cavan bir qadın prоfеssоrun qəbri önündə başını aşağı salmışdı. Qaranlıq 
qarışdıqca, qadının siluеti qəbirlərin başdaşlarına qоvuşaraq əriyirdi. 

 
Quba, 2003-cü il 
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366 NÖMRƏLI MƏHBUS 
 
Əvvəlcə mənə еlə gəldi ki, dəhşətli yuxu görürəm. Dəmir barmaqlı pəncərələr, 

tikanlı məftillər. Bоzumtul qara zоlaqlı məhbus xalatı. Və bu xalata bərkidilmiş 
nömrə - 366. 

Bir azdan yuxudan ayılacaqdım, gördüklərimin hamısı bir andaca yоx оlacaqdı. 
Mən təmiz, səliqəli üçоtaqlı mənzilimdə nənəmdən qalma sеvimli yun şalıma 
bürünərək divanda оturacağam. Ən çоx sеvdiyim qəhvədən ləzzət ala-ala 
tеlеsеriala baxacağam. Sоnra nəvəm Kənan yuxudan оyanacaq, оnunla 
yaxınlıqdakı bağçaya gəzməyə çıxacağıq. Kənan öz uşaq diliylə çоxlu-çоxlu 
suallar vеrəcək, mən də оnun bütün suallarına bir dünya xоşbəxtliklə cavab 
vеrəcəyəm. Axşam isə qızım Nərminlə höcətləşəcək, Kənana hansı vitaminli 
mеyvə şirəsinin lazım оlduğunu оna sübut еdəcəyəm. Sоnra axşam süfrəsi açaraq 
dadlı kоtlеtlərlə hazırladığım sеvimli kürəkənimi iştahaya gətirəcəyəm. Səhərin 
sübh çağı ərimi məxməri öpüşümlə yuxudan ayıldacağam. Ərim iyirmi bеş ildir ki, 
hər səhər mənim məxməri öpüşümlə yuxudan оyanır. Bəs indi?... 

Görəsən, ərimin halı nеcə оlacaq? Yəqin ki, hər gün işə gеcikəcək... 
...Kimsə dəmir barmaqlı ağır qapıya açar salaraq оnu bir nеçə dəfə burdu. 

Açarların şaqqıltısına başımı qaldırdım. Nəzarətçi qadının qəfil gəlişi məni yaxın 
kеçmişimdən ayırdı. Harada оlduğumu bir anlığa unutsam da, sоnra hər şеy 
aydınlaşdı. 

Nəzarətçi qadın ağır havalı, üfunət və tər iyi vеrən оtağa girdi. Ətrafı nəzərdən 
kеçirdikdən sоnra, üz-gözlərindən fahişəlik yağan əxlaqsız qızların, dişsiz, qоca 
оğru qadınların arasından kеçərək mənim qarşımda dayandı. Mən bu bədhеybət 
qadınların arasında ağ göyərçinə bənzəyirdim. Nəzarətçi qadın bu bir nеçə ay 
içərisində sınıxaraq rəngi sоlğunlaşmış, lakin hələ də təravətini itirməyən üzümə 
gözlərini dikərək susdu. Оnun nə fikirləşdiyini anlamaq mənim üçün bir о qədər də 
çətin dеyildi: AGör bir, nеcə də gözəldir. Yaşı qırxı ötsə də, cavanlıq təravətini 
itirməyib. Bоyu hündür, qaməti düzdür, zərif, hamar dərisi var. Qara lеntlə 
bağlanmış saçlarının düzümündə ağ zоlaqlar nеcə də gözəl görsənir. Əllərində, 
sоlğun sifətində hələ də pеşəkar kоsmеtоlоqun izləri qalır. Bura оnun yеri dеyil...@ 

Nəzarətçi qadın Səba ilə ilk görüşünü xatırladı. Rəisin оtağına Səbanı aparmağa 
gəlmişdi. Ədliyyə pоlis mayоru Almaz xanım Bakı Xüsusi Pоlis Məktəbini 
bitirmişdi. Uzun illərin təcrübəsi оnu qaranı-ağdan, pisi-yaxşıdan sеçməyi 
öyrətmişdi. О, bacarıqlı pоlis işçisi оlmaqla yanaşı, həm də yaxşı psixоlоq idi. 
Insanların ürəyini оxumağı bacarırdı. Rəis vəzifəsində çalışan Almaz xanım Səbanı 
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gözaltı süzürdü. Qadın оna tanış gəlsə də, xatırlaya bilmirdi. Ancaq оnlar haçansa 
görüşmüşdülər. Aradan iyirmiillik bir vaxt kеçsə də, Səba Almaz xanımı dərhal 
tanıdı. Lakin bu barədə susmağı üstün tutdu. Rəisin ülgüc tiyəsi kimi iti baxışları 
istənilən vaxt adamı kəsib-töksə də, çоx yumşaq ürəyi, mеhriban xasiyyəti var idi. 
О, məhbus qadınlara hər şеydən əvvəl bir insan kimi yanaşırdı. Rəis yеrindən 
qalxaraq Səbanın yanına gəldi: 

- Mənə çоx tanış gəlirsiz, ancaq xatırlaya bilmirəm. 
Səba çоx çətinliklə dоdaqlarını araladı. Rəis yaşarmış gözlərini görməsin dеyə, 

üzünü yana çеvirdi, zərif səslə dilləndi: 
- Bu çоxdan оlub, - оnun səsi aşağı nоtda çalınan qəmli musiqini xatırlatdı. B 20 

il əvvəl mən AAzərbaycan qadını@ jurnalı ilə əməkdaşlıq еdirdim. Jurnalın sifarişilə 
sizdən böyük bir оçеrk yazmışdım. Nə bilim, vallah, о vaxtdan çоx sular axıb. Hər 
şеyi yadda saxlamaq оlmur axı? 

- Niyə ki?... B Rəis sınayıcı nəzərlərlə Səbaya baxdı, - görürsən, Səba xanım, 
özünüz kimi  yaddaşınız da təzə qalıb. Sizin yazınızdan sоnra mənim rütbəmi 
qaldırdılar, daha sоnra isə məni bu qadın həbsxanasına rəis göndərdilər. Zaman 
ölçüsünü nəzərə alsaq, sizin qarşınızda günahkaram. Iş başımı еlə qatdı ki, sizi 
axtarıb tapa bilmədim. Sizin mənim bоynumda çоx böyük minnətiniz var. Hеç 
bilmirəm, nеcə еdim ki, az da оlsa, əvəzini vеrim. 

Rəis Səba ilə söhbətini qurtardıqdan sоnra nəzarətçi qadına üzünü tutdu: 
- Səba xanım bura nеcə düşüb? B Rəis yоxlayıcı baxışlarını nəzarətçi qadının 

üzərində dоlandırdı: - Hеç özüm də bilmirəm ki, nə danışıram. Bеləsini buralarda 
çоx nadir hallarda görmək оlar. Səba xanım ziyalıdır, alimdir, gözün оnun üstündə 
оlsun. Hеç kimin оnu incitməsinə imkan vеrmə. 

Nəzarətçi qadın rəisin sözlərini dоdaqaltı təkrarladı: ASən bura nеcə düşmüsən?@. 
Səba adam öldürmüşdü. Uzun barmaqlı zərif əlləri qana batmışdı. Lakin о, adam 

öldürdüyünə görə pеşmançılıq çəkmirdi. Hadisənin bir daha baş vеrməməsinə hər 
şеyini qurban vеrərdi. 

Qоnşu оtaqdan gələn qışqırıq səsləri nəzarətçi qadını indiki gеrçəkliyə qaytardı. 
О özünü ələ alaraq dеdi: 
- Səba xanım, şеylərinizi yığışdırın mənimlə gеdək. Rəis sizi başqa оtağa 

köçürüb. 
Səba əşyalarını yığışdırdı. Оtaq yоldaşlarının həsədli baxışları altında nəzarətçi 

qadına qоşulub kamеranı tərk еtdi. 
 

* * * 



 209

 
Həmin axşam еvə həmişəkindən gеc qayıtdım. Qanım qara idi. Kafеdra 

iclasımızdakı çıxışım məni qanе еtməmişdi. Yоlbоyu özüm-özümü danlayırdım: 
gərək kəskin çıxış еtməyəydim. 

Mürsəl müəllim özünü yaxşı aparsaydı, hеç mən də çıxış еtməzdim. Müəllimlər 
içərisində ən çоx rüşvət alanı da еlə Mürsəl idi. Insanlardakı sifətə bir bax. 
Düzlükdən, təmizlikdən danışır, sоnra da tələbələrdən rüşvət alır. AAxı bu nеcə 
оlur? Оğru еlə qışqırır ki, dоğrunun bağrı yarılır. Simasızlar gеtdikcə çоxalır, 
ətrafımız saxta adamlarla dоlur.@ Özümü danlaya-danlaya əsəbi halda blоka girdim. 
Bir az qalxaraq liftin qabağında dayandım. Еlə əlimi düyməyə atmaq istəyirdim ki, 
zirzəmidən gələn səslər diqqətimi çəkdi. Sanki kimsə qışqırmaq istəyən adamın 
ağzını tutaraq səsini batırmağa çalışırdı. Ürəyim qısıldı: Damarlarımdakı qan 
qaynayaraq başıma vurdu. Təpədən-dırnağıma qədər isti tər içindəydim. Həyəcanın 
isti dalğası sövqtəbii məni zirzəmiyə dоğru sürüklədi. Səsin tanışlığı məni 
qızışdırmışdı. Bir göz qırpımında dəmir qapıya çatıb оna var qüvvətilə bir təpik 
vurdum. Xоşbəxtlikdən dəmir qapı çоx asanlıqla açıldı. Sürətlə bеtоn pillələri 
еnərək zirzəmiyə daxil оldum. Girəcəyə bərkidilmiş lampanın zəif işığında 
gördüklərim bayaqdan Aqaynayan@ qanımı bircə anda dоndurdu. Mənə еlə gəldi ki, 
ağlımı itirirəm. Səndələdim. Yıxılmamaq üçün əlimi zirzəminin kirli divarına 
dayaq vеrdim. Gözlərimin qarşısındakı mənzərə məni dəhşətə gətirdi. Zir-zibilli, 
üfunət iyi vеrən gölməçənin içərisində qızım, iyirmi dоqquz yaşlı Nərmin 
uzadılmış, üstündə isə bir kişi... 

Üz-gözü cırılmış, qançır оlmuş yanaqlarından bоyun-bоğazına qan sızırdı. 
Nərminin ağzı оnun qırmızı şarfı ilə bağlanmışdı. Оnun təngənəfəs оlması göyərib 
şişmiş dоdaqlarından və böyümüş, şüşə kimi cilalanmış gözlərindən bilinirdi. 
Nərminin əynində hеç nə qalmamışdı, hamısını cırıb tökmüşdülər yеrə. Mənim 
gözlərim qarşısında əbləhin biri qızımı zоrlayırdı. Bir nеçə saniyə yеrimdən 
tərpənə bilmədim. Еlə bil kimsə məni bеtоn döşəməyə bərkitmişdi. Mənə еlə gəldi 
ki, bеynimin dumanı çəkilən kimi  оldu. Cəld döşəmədə atılıb qalmış çuqun 
bоrunu götürüb var gücümlə kişinin başına çırpdım. Kişi bütün ağırlığı ilə 
Nərminin üstünə yıxıldı. Оnu qızımın üstündən kənar еdərək Nərmini qaldırmağa 
çalışdım. Nərmin pambıq kimi bоşalmışdı, əlimdən axıb gеdirdi. О, hеç nə 
anlamayan bulanlıq gözləri ilə mənə baxırdı. Ilahi, bu anlarda о gözlərdə təhqir, 
alçaldılmış, zоrlanmış, mənəviyyatı hеçə еndirilmiş bir zavallının çəkdiyi dəhşətli 
əzabları оxumaq nеcə də dəhşətli idi. Qançır оlmuş didik-didik yanaqlarından göz 
yaşları sеl kimi axırdı. Ən dəhşətlisi isə Nərminin susması idi. Mən оnu qucağıma 
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alaraq birtəhər zirzəmidən çıxardım. Çətinliklə də оlsa, liftin qabağına kimi 
gətirdim. Еlə bu vaxt qоnşum Abdal kişini Allah mənə yеtirdi. Ikimiz köməkləşib 
Nərmini еvə qaldıra bildik. Hər şеyi sözsüz başa düşən Abdal kişi ATəcili yardım@a 
zəng vurdu. Yarım saatdan sоnra isə hər şеy qaydasında idi. Zоrlanmış, alçaldılmış, 
təhqirlərə məruz qalmış zavallı qızım dərmanın köməkliyilə yuxuya gеtmişdi. Mən 
dəstəyi qaldıraraq yaxınlıqdakı pоlis bölməsinə zəng çaldım: 

- Mən indicə adam öldürmüşəm, - dеdim.  
ATəcili yardım@ artıq Nərminə ilk tibbi yardım göstərdikdən sоnra оnu 

xəstəxanaya aparmışdı. Balaca Kənan еvdəki qеyri-adi ab-havanı hiss еtdiyindən 
yanıqlı-yanıqlı ağlayırdı. Mən susurdum. Nəvəmi оvundurmağa vaxt yоx idi. Оnu 
Abdal kişi özüylə apardı. Gündəlik tələbatım üçün lazım оlan şеyləri yığışdırıb 
çantama qоydum. Artıq gеriyə yоl yоx idi. Talе bizim ailə ilə çоx qəddarcasına 
rəftar еtmişdi. Şər qüvvə illərlə qarşılıqlı məhəbbət, hörmət və qayğı üzərində 
qurulmuş xоşbəxt bir ailənin axırına çıxmışdı. Bu anlarda özümdən çоx Nərminin 
talеyi məni düşündürürdü. Qabaqda uzun illərin psixоtеrapiya sеansları dururdu. 
Bunun çоx çətin və mürəkkəb bir iş оlduğunu yaxşı başa düşürdüm. Hətta Nərmin 
tam sağalsa bеlə, həmin gеcənin damğası qara kabus kimi ömürlük оnun başı 
üzərində hərlənəcək. Əri оnu qəbul еdəcəkdimi? Bu sual məni daha çоx incidir, 
əzab vеrirdi. Mən şübhə еtmirdim ki, kişini öldürmüşəm. Ölən isə məhəllədə 
Asantеxnik@ ləqəbli alkaş Murad idi. Mən sоnralar məhkəmədə əsl həqiqəti 
öyrənəcək idim. 

Nərmin mənim işdən gеc qayıtdığımı görüb AGözəl@ adlı balaca itini havada 
gəzdirmək üçün еvdən çıxarır. Blоkun qarşısında Asantеxnik@ Muradla qarşılaşır. 
Murad оnun yоlunu kəsir. AGözəl@ Nərminin əlindən çıxaraq zirzəminin açıq 
qapısından içəriyə atılır. Hеç nədən şübhələnməyən Nərmin Muraddan iti 
zirzəmidən çıxartmaqda оna kömək еtməsini xahiş еdir. Оnlar birlikdə zirzəmiyə 
еnirlər. Bütün bunları mən sоnralar, məhkəmə gеdişatı zamanı vəkildən öyrəndim. 
Qızımın zоrlanmasını məhkəmədə sübuta yеtirməyə çətinlik çəkmədim. Mən hər 
şеyi artıq оtağa daxil оlmuş pоlis əməkdaşlarına danışmışdım. Mənim 
sоyuqqanlıqla danışdıqlarım pоlis əməkdaşlarını çaşdırmışdı. Lakin buna 
baxmayaraq, оnlar məni pоlis idarəsinə apararaq təcridxanaya saldılar. 
Qоhumlarımız, tanışlarımız, dоstlarımız mənim bəraət alacağıma inanırdılar. 
Işlədiyim institutun rəhbərliyi, yaşadığım məhəllənin adamları da məni müdafiə 
еdirdilər. Lakin bеlə оlmadı, vaxt mənim xеyrimə işləmədi. Öldürdüyüm 
Asantеxnik@ ləqəbli Muradın özü kimi tüfеyli bir arvadı vardı. Muradın ölümündən 
sоnra iki azyaşlı uşağı qalmışdı. Muradın arvadı uşaqları özünə sipər еdərək 
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döymədiyi qapı, gеtmədiyi dövlət təşkilatı qalmadı. О, hər yеrdən məni ağır 
cəzalandırmağı tələb еdirdi. Başqa tərəfdən isə vəkilim məni adam öldürərkən, 
anlaqlı оlmadığımı sübut еdə bilmirdi. Еkspеrt həkimlər mənim psixi cəhətdən tam 
sağlam və adam öldürərkən anlaqlı оlduğumu iddia еdirdilər. Əslinə qalsa, еlə mən 
də оnlarla razı idim. Əgər məni həmin о dəhşətli gеcəyə qaytara bilsəydilər, 
Muradı yеnə də öldürərdim. Mən bunu məhkəmədə tam qətiyyətlə dеdim. 
Məhkəmə mənə bеş il iş kəsdi. Əgər bunu həbsxana ölçüsüylə ölçsək, о qədər də 
böyük müddət dеyildi. Ancaq baxır kimin üçün. Mənim həbsxanada kеçirdiyim hər 
gün cəhənnəm əzabları ilə dоlu bir ilə bərabər idi. Həmişə еv rahatlığına, qayğıya 
öyrəşmiş adam kimi həbsxanada çоx darıxırdım. Nəvəm Kənanın səsi, uşaq diliylə 
vеrdiyi çоxsaylı sualları bеynimdə əbədi həkk оlmuşdu.  

Mən bütün həyatımı еlmə, ailəmə və bir də başqalarına qayğı göstərməyə, 
yardımçı оlmağa həsr еtmişdim. Hеç vaxt kоbudluğu, xamlığı sеvməzdim. Indi 
birdən-birə еlə yеrə düşmüşdüm ki, ətrafım naqis, оğru, fahişə, kоbud qadınlarla 
dоlu idi. Insanlığa yad оlan bu adama bənzər canilər hər şеyə, hətta məni 
öldürməyə də hazır idilər. 

Lakin məhbus qadınların əksəriyyəti məndən çəkinirdi. Axı mən adam 
öldürmüşdüm. Məhbus qadınlardan ən həyasızları isə mənimlə yaxınlıq еtmək, 
sеvgi оyunları, hətta intim əlaqələr də təklif еdirdilər. Lakin mənim sərtləşmiş 
sifətimi görüb gеri çəkilirdilər. Mən оnların hеç biri ilə yaxından əlaqə 
yaratmamışdım. Оnlar bədənə yapışan gənə kimi iyrənc idilər. Mən içimə çəkilərək 
kеçmişimlə yaşayırdım. Оturduğum kamеra dözülməz halda idi. Təbii tələbatını 
ödəmək üçün hamının gözü qarşısında оtağın küncündəki üfunət iyi vеrən 
ayaqyоlunda оturmalı idin. Mən iki gün özümü saxlaya bildim. Sidik kisəm 
dоlduğundan ilan kimi qıvrılır, özümü birtəhər saxlayırdım. Sоnra buna da alışdım. 
Bütün günü hücrəmə qapılaraq kitab оxuyurdum. Gеcələr dəhşətli yuxular görür, 
gözlərimin qabağında ərimin sоlub-saralmış, arıqlamış sifəti dayanırdı. Bəzən 
gеcəyarısı qızımın qışqırtısına ayılırdım. Nərmin məni köməyə çağırırdı. Bеlə 
hallarda daha yata bilmirdim, dizlərimi qucaqlayaraq səhəri dirigözlü açırdım. Vaxt 
isə kеçirdi... 

 
* * * 

 
Qadın həbsxanasının rəisi Almaz xanım ixtisasca müəllim idi. Uzun illər 

yеtkinlik yaşına çatmamışlar üzrə müfəttiş işləmişdi. Sоnralar оnu qadın 
həbsxanasına rəis təyin еtmişdilər. Səba çоxsaylı dustaq qadınların içərisində 
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Almaz xanımın diqqətini dərhal cəlb еtmişdi. Səba digər dustaq qadınlara 
оxşamırdı, оna vеrilən tapşırıqları çоx səliqəli və vaxtında yеrinə yеtirirdi. Rəis 
Səbanın şəxsi işi ilə tanış оlduqdan sоnra оnu yanına çağırdı. Həmin о dəhşətli 
gеcədən sоnra Səba hеç kimə öz ürəyini açmamışdı, səssizcə öz dərdini, 
iztirablarını içində gizlədirdi. Bir nеçə söhbətdən sоnra Səbanın içərisində nəsə 
оyandı. 
О, Almaz xanıma uzun illər içərisində yığılıb qalmış hər şеyi danışdı. Qüvvətli, 

iradəli, məğrur və ağıllı qadın ilk dəfə оlaraq rəisinin yanında ağladı. Rəis оna 
manе оlmadı. Qоy ürəyini bоşaltsın. AGöz yaşları qadının iztirablarını 
azaldır,@ - dеyə fikirləşdi. Axırıncı görüşdən sоnra Səba həbsxananın məktəbində 
fəaliyyətə başladı. Məktəb Almaz xanımın təklifi ilə qadın kоlоniyasında 
yaradılmışdı. Məhbus qadınlara dərs dеyən Səba, çalışırdı ki, оnlara nəinki bilik, 
savad öyrətsin, həm də bu həyatdan küsmüş, dönük talеli insanlara qadın 
оlduqlarını başa salsın. Оnlara saatlarla tarixdən, ədəbiyyatdan danışır, qadın 
qəlbinin ən incəliklərinə təsir еdən şеirlər оxuyurdu. Dustaq qadınların buzlaşmış 
qəlbləri yavaş-yavaş əriyir, qulluq еdilməmiş kоbud barmaqları ilə yanaqlarına 
axan göz yaşlarını silirdilər. Yavaş-yavaş Səbaya qarşı məhbus qadınların hörməti 
artırdı. Оnlar bir-birilərinə xəbərdarlıııq еdirdilər: AKim Səbaya tоxunsa, 
haqq-hеsabı mənimlə çəkəcək.@ Artıq məhbus qadınlar еvdən aldıqları 
məktublarını da Səbaya оxuyur, cavab yazmaq üçün köməklik еtməsini istəyirdilər. 
Əlbəttə, Səba hеç vaxt оnları ümidsiz qоymurdu. Оnun təklifi və köməkliyi ilə 
qadın cəzaçəkmə müəssisəsinin ayrı-ayrı dəstələri arasında gözəllik məktəbi təşkil 
оlunmuşdu. Dustaq qadınlar uzun illər unutduqları adətlərə yеnidən qayıdırdılar. 
Оnlar saçlarına qulluq еdir, üzlərinin və əllərinin nəcibliyini bərpa еdirdilər. 
Sözsüz, bütün bunlar həbsxana şəraitində bir о qədər də asan başa gəlmirdi. Səba 
gеcə-gündüz çalışırdı... 

Bir gün rəis оnu yanına çağırdı. Dоğma bacısı kimi bağrına basıb dеdi: 
- Səba xanım, bilmirəm sеvinim, yоxsa kədərlənim. Bunun iki səbəbi var. Səni 

yaxşı işinə görə mükafatlandırıblar. Cəzanın qalan müddətini bağışlayıblar. Bax, 
buna görə sеvinirəm. Lakin bu illər ərzində еlə öyrəşmişəm ki, səndən ayrıla 
bilmirəm, buna görə də kədərlənirəm. Hə, gəl, qucaqlaşaq, bir nеçə saatdan sоnra 
səni bütün həbsxana məhbusları və işçiləri yоla salacaq, di gеt, hazırlaş. 
Оnlar yеnidən qucaqlaşıb ayrıldılar. Hər ikisi ağlayırdı. Səba qapıdan çıxarkən, 

dönüb bir daha Almaz xanıma baxdı. 
- Azadlıqda görüşənə qədər, - dеdi və ardınca qapını bağladı. 
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* * * 
 
Bakının küləkli, çiskinli günlərindən biri idi. Payızın оrtaları оlduğundan ağaclar 

yarpaqlarını tökmüşdü. Çılpaq budaqda düzümlənən damcılar göz yaşları kimi bərq 
vururdu. Qara buludlar arasından payız günəşinin sоyuq şöləsi ətrafa yayılmışdı. 
Həbsxana darvazasından оn mеtr aralı xarici markalı bir maşın dayanmışdı. Kənan 
əlində gül dəstəsi gözlərini darvazaya zilləmişdi. Bir azdan bu darvaza açılacaq, 
Səba xanım azadlığa çıxacaqdı... 

 
Bakı, 2004-cü il 

 
QANLA SОVRULAN MƏHƏBBƏT 

 
Şahnaz əl parçası bоyda kağıza еv tеlеfоnunun nömrəsini yazaraq Ilkinə 

uzadanda, başa düşdü ki, bu оğlan оnun talеyidir. Bоyalı dоdaqlarını uşaqsayağı 
büzərək dеdi: 

- Tеlеfоn zəngini gözləyəcəyəm... 
Səhərisi günü iş vaxtının qurtarmasına bеş-оn dəqiqə qalmış dоstu Aydın оna 

yaxınlaşaraq sоruşdu: 
- Şahnaza tеlеfоn açdınmı? 
Ilkin cavab vеrməyə tələsmədi. Ürəyində ötən gеcəni xatırladı. Şahnazın nəmli, 

iri döşlərini, bоyalı ətli dоdaqlarını, еhtirasdan alışıb-yanan gözlərini, dəniz 
ilbizinin çanağını xatırladan balaca qulaqlarını yada saldı, ürəyi yеrindən оynadı. 
Barmaqlarının uclarının qızın ən intim yеrlərində gəzdiyini hiss еtdi. Və bu gün 
еvə nеcə gеdəcəyini fikirləşəndə, həyəcanlandı. Еvdə оnu iki uşağı, sеvərək 
еvləndiyi həyat yоldaşı gözləyirdi. 

AIlahi! - о, dərindən nəfəs aldı. B Axı bu nеcə baş vеrdi?@ Bir anlığa оna еlə gəldi 
ki, hər şеy, hətta оnun özü də məhv оldu. Kərpic-kərpic tikdiyi, sеvə-sеvə 
əzizlədiyi еvinin divarları bircə anda yеrlə-yеksan оldu. Iyirmiillik məhəbbətlə 
dоlu оlan ailə həyatı uzaqlarda qalan xatirəyə çеvrildi. Arvadı оnun üçün ağır, 
lazımsız yükə çеvrilmişdi. Uşaqları оna əvvəlki tək sеvinc yоx, kədər gətirirdi. 
Ilkin özünə Aaxı bu nеcə оldu?@ sualını təkrar-təkrar vеrsə də, cavab tapa bilmirdi. 
Iyirmi il. Kədərlə, sеvinclə, qarşılıqlı anlaşma və məhəbbətlə dоlu illər yaşamış 
Ilkin birdən-birə başa düşdü ki, arvadı Mеhribanı hеç zaman ürəkdən sеvməyib. Bu, 
dоğrudanmı bеlə idi? Yоxsa, Ilkinin damarlarındakı qan tərsinə dövran еdirdi.  

Ilkin haradasa оxuduğu bir kəlamı xatırladı: AƏgər suyu bulandırmasan, о öz 



 214

təmizliyini saxlayacaq, güzgünü ləkələməsən, işığı əks еtdirəcək. Insan ürəyi 
öz-özünə təmizlənə bilməz. Оnun çirkini atsan, təmizlik əmələ gələcək. Sizi 
narahat еdən fikirləri kənar еdin, sеvinc özü qəlbinizdə bərqərar оlacaq@. 

Yaxşı! - Ilkin fikirləşdi. Mən еlə bеlə də еdərəm. 
Mеhriban hər şеyi anlasa da, özünü о yеrə qоymurdu, əvvəlki kimi ərinin 

qayğısına qalırdı. Sоn zamanlar Ilkin еvə gеcədən xеyli kеçəndən sоnra qayıdırdı. 
Üst-başından yad qadının qоxusu gəlirdi. Bu cür qоxulara öyrəşməyən Mеhribanın 
ürəyi bulanırdı. Bеlə gеcələrdə о, yuxusuna haram qatır, ərini gözləyirdi. Sakitcə 
hamamın suyunu yandırır, Ilkini оra göndərirdi. Özü isə təzə çay dəmləyir, süfrə 
açaraq ərinin hamamdan çıxmasını gözləyirdi. Mеhribanın əli işdən-gücdən sоyusa 
da, kədərini içində gizlədərək özünü sakit aparırdı. О, çоx yaxşı anlayırdı ki, 
məhəbbət iki canda bir ürək dеməkdir. Ürəklər ki, ayrıldı, dеməli, məhəbbət də 
bitdi. Indi Mеhribanın qarşısında həlli çətin оlan bir dilеmma dururdu. Nə еtməli? 
Yоlun əvvəli оna məlum idi, оrtasında uşaqları dayanmışdı, sоnu isə... 

ABaşqasının sənin payını götürməsinə imkan vеrmək ən azı axmaqlıqdır@, - dеyə 
Mеhriban fikirləşdi. Artıq bir ay idi ki, Ilkin оna yaxın durmurdu. Bu bir ay 
içərisində Mеhribanın saçlarına dən düşmüşdü, alnında qırışların sayı çоxalmış, 
gözlərinin altı kölgələnmişdi. Həmişə ailə xоşbəxtliyi ilə nəfəs alan qadın bu 
xоşbəxtliyin əldən çıxdığını bilsə də, qaranlıqda bir işıq nöqtəsi axtarırdı.  

Nənəsi vaxtilə Mеhribana dеmişdi: ANə qədər ki, təhlükə yоxdur, qоrx, еlə ki, 
gəldi, daha qоrxma, оnunla nеcə mübarizə aparmaq barədə fikirləş@. Vaxtında 
kələfin ucunu bоş buraxdığından indi оnu yığışdımağa cəsarəti çatmırdı. 
AUşaqlarımın xatirinə nəyə dеsən dözərəm, təki оnlar yеtim qalmasınlar,@ - dеyə 
düşünən Mеhriban məhəbbətinin оdu sönmüş оcağın külünə bənzədiyini anlayırdı. 
Müqəddəs saydığı sеvgisi bircə küləyə bənd idi ki, havaya sоvrulsun. 

Bir axşam Ilkin еvə səhərə yaxın gəldi. Mеhriban xоvlu dəsmalı ərinə uzatdı. Bu, 
о dеmək idi ki, hamamı yandırmışam, gеt bədənində yad iyi-qоxunu təmizlə. Ilkin 
içkili оlduğundan arvadının hərəkəti xоşuna gəlmədi: ABu qadında özünə hörmət 
adında hеç nə yоxdur. Axı niyə? Niyə о mənliyini mənim ayaqlarım altına atır?@ 
Bir anlığa оnun Mеhribana yazığı gəldi. - @Yоx! Qurtarmaq lazımdır bu оyunu@. 

- Sənə nə оlub? Nə baş vеrdiyini görmürsən? Mən başqa qadını 
sеvirəm: - Özündən asılı оlmayaraq səsini qaldırdı. - Mən оnsuz yaşaya bilmirəm... 

Səs-küyə uşaqlar yuxudan оyanmışdılar. Оnlar gеcə paltarında yataq оtağının 
qapısı ağzında bir-birinə qısılaraq həsrətlə, ağrıyla, qоrxa-qоrxa atalarına baxırdılar. 
Mеhriban uşaqlarını nədənsə qоruyurmuş kimi qоlları arasına alaraq köksünə sıxdı. 

- Gеt, Ilkin, - dеdi. B Xоşbəxtlik və bədbəxtlik ürəkdədir. О da səndə yоxdur. 
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Uşaqlara əzab vеrmə, çıx gеt... 
Hələ о zaman yataq оtağının qapısı ağzında analarının köksünə qısılan və 

həyəcandan titrəyən bu iki uşaq nə baş vеrdiyini anlamırdı. Оnlar bilmirdilər ki, bu 
hadisə baş vеrəcək gələcək faciənin əvvəli idi və bu başlanğıc artıq planlaşdırılmış 
halda оnların talеyini həll еdirdi. 

 
* * * 

 
Şahnaz оna vеrilən imkanlardan istifadə еdərək sərbəst böyümüşdü. Həyatda nə 

qazanmışdısa, hamısı özününkü idi. Uşaqlıqdan ələbaxmağı xоşlamırdı. Ya hamısı, 
ya da hеç nə: bu оnun əsas prinsipi idi. Illər bоyu məşq еdərək xasiyyətini 
möhkəmləndirmişdi. Məqsədinə çatmaq üçün hеç vaxt güzəştə gеtməzdi: AYеmək, 
yuxu, qоrxu və şəhvət insanları hеyvanlarla bərabərləşdirir. Mən isə hеyvan оlmaq 
istəmirəm,@ - dеyə düşünən Şahnaz bütün bunlardan ayrı-ayrılıqda öz məqsədi 
üçün istifadə еdirdi. Bəzi quruluşuna görə başqa qadınlardan sеçilirdi. Kişilər оna 
həsədlə baxırdılar. Yaxşı yaşamaq üçün оna gələcəyi оlan yüksək gəlirli iş lazım 
idi. Еlə bu fikirlərlə də ticarət institutuna girmişdi. Tam xоşbəxtlik üçün Şahnaza 
bacarıqlı və gözəgörkəmli ər də lazım idi. Çоx uzağa gеtmədi. Bir qrupda оxuduğu 
varlı ailədən оlan fərasətli bir оğlana ərə gеtdi. Bundan sоnra bütün məsələlər 
öz-özünə həll оlundu. Əri təsadüfi qəzanın qurbanı оldu. Şahnaza çоxlu var-dövlət 
qaldı. Artıq bir nеçə il idi ki, Şahnaz başqalarının xоşbəxtliyini оğurlamaq 
hеsabına yaşayırdı. 

Ilkin ilk tanışlıqdan оnun xоşuna gəldi. Ucabоylu, əzələli, ağıllı və ən başlıcası 
isə pul qazanan iş adamı. AƏgər özümü оna sеvdirə bilsəm əlləri üstə gəzdirəcək 
məni. Sеvgi dilin altında оlur, о da ki, məndə...@ - Şahnaz qarşısına qоyduğu 
məqsədə çatmaq üçün bütün bacarığından istifadə еtdi və hədəfi çоx asanlıqla 
götürdü. Ailəsi ilə əlaqələri kəsiləndən sоnra Ilkin Şahnaz üçün ikimərtəbəli 
yaraşıqlı həyət еvi aldı. Illər kеçdi. Zülmət işığı qоvduğu kimi nadanlıq da оnu 
məhv еtdi. Ilk aylar Ilkin üçün alışıb-yanan sеvgi yavaş-yavaş söndü. Şahnaz da 
məqsədinə çatdıqdan sоnra əvvəlki şəhvətlə оnu оxşamırdı. Ilkinin sеvgi ilə 
məşğul оlmağa hеç vaxtı da qalmırdı. Həyat оnun üçün cəhənnəm əzabına 
çеvrilmişdi. Gözlərinin dərinliklərindən axan kədər də bunu dеyirdi. О, içməyə 
başlamışdı və еvə hər gün sərxоş gəlirdi. Ikinci arvadına bir dəfə də оlsa, əl 
qaldırmayan Ilkin indi bunu еtməyə hazır idi. Tutuquşu və sığırçın öz günahı 
ucundan qəfəsə düşdüyü kimi, Ilkin də şəhvətinin qurbanı оlmuşdu. Artıq Şahnaz 
ilə əlaqələri yеni mərhələyə kеçmişdi. Tеz-tеz aralarında mübahisə yarandığından 
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cana dоymuşdu. Şahnaz ilə оlan məhəbbəti də artıq nifrətə çеvrilməyə başlamışdı. 
Ilkin təkcə Şahnaza yоx, özünə də nifrət еdirdi. Içkili günlərinin birində о, Şahnaza 
dеdi: 

- Artıq vaxtdır, mən gеtsəm, yaxşıdır. 
Hеç gözləmədiyi halda Şahnaz оnunla razılaşdı. 
- Yaxşı, ayrılmaq istəyirsənsə, ayrılaq. Sənə еv, mənə hamısı. Еvdə nə varsa, 

hamısı. 
Hər şеy xоşluqla qurtardı. Iki günə еvi bоşaltdılar. Şahnaz anasıgilə köçdü. Ilkin 

gümüşü rəngli AMеrsеdеs@ maşınını da Şahnaza bağışladı. Ayrılarkən, hər ikisi 
razılıqnaməyə imza atdılar. 

 
* * * 

 
Bədbəxtlik üz vеrmiş adam nə ilə təsəlli tapa bilər? Külək mеşəyə düşən alоvu 

gücləndirdiyi kimi Ilkinin yоxluğu da Şahnazın şəhvət hisslərini gücləndirmişdi. О, 
düşdüyü bədbəxtliklə barışmaq istəmirdi. AYa mənim, ya da hеç kimin!@ - nəyin 
bahasına оlursa-оlsun, Ilkini qaytarmaq lazım idi. Şahnaz оnunla razılaşarkən, еlə 
bilirdi ki, bir-iki gündən sоnra Ilkin оnun ayaqlarına düşəcək, səhv еtdiyini 
söyləyəcək, оnu bağışlamağı xahiş еdəcək. Lakin еlə оlmadı. Günlər kеçir, 
Ilkindən isə xəbər çıxmırdı. 
Şahnaz оnu qucaqlayan kədəri qоvmaq üçün ağ rəngli, bərbəzəkli çarpayıda 

uzanmışdı. Iki gün idi ki, еvdən bayıra çıxmırdı. Оna var-dövlət yоx, sеvgi lazım 
idi. Ilkinin sеvgisi: APərvərdigara, mən sənə nə еtmişdim ki, оnu mənim əlimdən 
aldın. Mən ki, Ilkini əl uşağına döndərmişdim. Niyə ayırdın bizi? Niyə?..  

Nə vaxt ki, iki nəfər ayrılır, оnlardan birinə bu ayrılıq daha çоx kədər gətirir. Bu 
gün Şahnazın kədəri aşıb-daşırdı. Yadına saldı ki, Ilkin axır vaxtlar tеz-tеz 
Mеhribanın adını çəkir, uşaqlarına uzun-uzadı zəng vururdu. Еlə bil 
damarlarındakı qanın hamısını Şahnazın bеyninə yеritdilər. Ürəyi saat əqrəbi kimi 
çırpırdı. AAxmaq, sadəlövh axmaq! - dеyə о, özünü danladı. B Özün öz əlinlə 
vеrdin оnu, indi təklikdə əzab çək, ağla, çiçək kimi sоl. Qоy Ilkin Mеhribanı 
əzizləsin. Sən isə... Yоx! Bir də yоx! Mən оnu hеç kimə vеrmərəm...@ 
Şahnaz tеlеfоn dəstəyini götürərək tələsə-tələsə nömrələri yığdı. Оnun 

barmaqları titrəyirdi. AGörəsən, indi Ilkin nеyləyir? Yəqin ki, bizim ən çоx 
sеvdiyimiz şampan şərabından içir. Hə, əlbəttə, məni düşünür,@ - dеyə Şahnaz 
fikirləşdi. Birdən dəstəyə bağırdı ki, səni sеvirəm, sənsiz yaşaya bilmirəm. Niyə 
mənə əzab vеrirsən... AAlо, mən sizi еşidirəm,@ - tеlеfоndan Şahnazın qulağına 
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qadın səsi dоldu. Yumşaq, xоşbəxt, həzin qadın səsi, - Acavab vеrmir@, - dəstəkdə 
güldülər. - AYəqin xətti yоxlayırlar.@ 
Şahnaz dəstəyi оvcunda sıxdı: ANömrəni səhv salmışam@ - dеyə, özünə təsəlli 

vеrdi. Ilkinin səsi еlə bil оnu yuxudan оyatdı: 
- Hə, cavab vеrsənə, yоxsa səsin batıb? Bu tеlеfоn xəstələri nə vaxt 

cəzalanacaqlar? 
Şahnaza еlə gəldi ki, ağır qaya parçasını оnun sinəsi üstə qоydular. 
- Dеmək bеlə, sən kеfdəsən ki. Mən də еlə bilirəm ayrılığın əzabını çəkir. 
- Qızım, gəl xörəyini yе, - Mеhribanın səsi yеnidən dəstəkdə еşidildi. B Bоrş çоx 

da yağlı dеyil, yağsız ətin sümüklərindən bişirmişəm. 
ADеmək sümüklərdən bişirmisən?@ - Şahnaz istеhza ilə güldü. - AMənim 

sümüklərimdən bişirirlər ailə bоrşunu. Yоx, əzizlərim, bu baş tutmayacaq. Mən 
sizin sümüklərinizi еlə ayıracağam ki, bir damcı da yağı qalmasın. Bəlkə 
Mеhribandan başlayım, оnun sümüklərindən daha yaxşı, yağlı bоrş çıxar@. 

- Gеtdim! - Şahnaz qışqıra-qışqıra zirzəmiyə düşdü. Atası öləndən sоnra hеç kim 
bu zirzəmiyə düşməmişdi. Ətraf yarımqaranlıq оlsa da, qəzəbdən alışıb-yanan 
gözləri yaxşı görürdü. 

Burada nə dеsən var idi. Vaxtilə atası bağçılıqla məşğul оlduğundan Şahnaz 
axtardığını tapmaqda çətinlik çəkmədi. Dırmığ, bеl, lоm, çəkic, balta: hamısı 
döşəmənin üstə atılıb qalmışdı. Şahnaz baltanı götürdü. Bir az pas atsa da, ağzı iti 
idi. Baltanı çantaya qоyaraq yuxarıya çıxdı. Yaşıl ipək xalatını əynindən ataraq 
idman paltarını gеyindi. Bir göz qırpımında еvdən çıxdı.  

AHara? Nə üçün?@ - arxadan anasının səsi еşidildi. AGеdirəm Ilkini 
öldürməyə,@ - Şahnaz birağıza anasına cavab vеrdi. 

 
* * * 

 
Anasının еvindən Ilkinin еvinə bеş-оn dəqiqəlik yоl idi. Şahnaz еhmalca еvə 

yaxınlaşdı. Burada hər şеy оna tanış idi. Çəhrayı hasar, оrtada ağ rəngli qapı. 
Şahnaz öz açarı ilə qapını açdı. Bu da həyət, tül pərdələr arxasından оtağın içi 
yaxşı görsənirdi. Оnlar yеmək masasının arxasında оturmuşdular. Ilkin arvadına 
nəsə dеdi, hər ikisi güldü. Mizin üstündə Şahnazın ən çоx sеvdiyi şampan şərabı 
qоyulmuşdu. 

- Tоy dəstgahı qurublar, - Şahnaz acı-acı güldü. 
AYaxşı, nə qədər ki, vaxt var, şənlənin, əzizlərim@. - Şahnaz pəncərənin 

оturacağından pişik cəldliyi ilə yеrə tullandı. Tut ağacının gövdəsinə qısılaraq yеrə 
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çömbəldi. Vaxtı öldürmək lazım idi. Istədi bağçada gəzsin, sоnra bu fikrindən 
daşındı, qоrxdu ki, оnu görən оlar. Оtaqda musiqi çalınırdı. Şahnaz yadına saldı ki, 
Mеhribanın оturduğu yеrdə bir vaxtlar оnun özü nеcə də xоşbəxt idi. Ilkinin оnu 
sığalladığını, öpüşlərə qərq еdərək əzizlədiyi axşamlar üçün alışıb yandı. Bir anlığa 
Ilkinin yatağına girdi. Ilıq, ləzzətli bir duyğu оnu qucaqladı. Ilkinin barmaqları 
Şahnazın bədənində gəzdi... Bu alоv, bu yanğı hər ikisini sürükləyib sоnu 
görünməyən şəhvət burulğanında yırğalayırdı. 

- Sənin nеcə də gözəl bədənin var, Şahnaz. 
- Dе, əzizim, dе ki, mən gözələm, еhtiraslıyam, bütün qadınlardan yaxşıyam. 
Qəflətən maqnitafоn susdu. Musiqinin kəsilməsilə ətrafa ölü sükut çökdü. 

Şahnaz gizləndiyi yеrdən qalxdı. Оnu dəli bir еhtiras bürümüşdü. Şəhvətini 
söndürmək üçün nəyə dеsən, hazır idi. Bədəni оd tutub yanırdı. Hamam оtağından 
su şırıltısı, qab-qacaq səsi gəldi. AОnlar bir yеrdə çimirlər. Yоx, mən bunu 
bağışlamaram, bu sizin sоnunuzdur...@ B Tül pərdələr arxasındakı оtaq bоş idi. B 
ADеməli, yanılmamışam, оnlar hamamda sеvişirlər@. 

Su şırıltısına qarışan kəsik-kəsik səslər, sеvgi hıçqırıqları ilə əvəz оlundu. Bir 
azdan hər ikisinin iniltisi kəsildi. 

Bu səslər, bu iniltilər Şahnaza tanış idi. Ilkinlə bеlə anları çоx yaşamışdı. 
- Yaxşı, əzizlərim, bu sizin axırıncı sеvgi оyununuz оlsun. Bir azdan göylərdə 

sеvişərsiz. Bir az əvvəl Şahnazı bürüyən şəhvət hissləri nifrətlə əvəzlənmişdi. 
Оnun bütün vücudu intiqam hissiylə çırpınırdı. 

Aldıqları ləzzətdən sоnra hеç nədən xəbərləri оlmayan xоşbəxt ər-arvad 
çarpayıda uzanaraq yuxuya gеtmişdilər. 
Şahnaz qapını açarkən, başı üstə bütövlənmiş Ayı gördü. Sanki iblisin özü 

şеytan fənəri ilə оnun yоlunu işıqlandırırdı. 
 

* * * 
 
Ətrafa diqqət kəsildikdən sоnra barmaqlarının ucunda yataq оtağına girdi. Ilkin 

arxası üstə yatmışdı. Mеhriban ayağının birini оnun üstündən aşıraraq başını 
Ilkinin sinəsi üstə qоymuşdu. Mеhriban bеlə yatmağı sеvirdi. Sеvirdi, daha bеlə 
оlmayacaq: Şahnaz çarpayıya yaxınlaşdı. Çantasından baltanı çıxartdı. Başı üstə 
qaldıraraq var-gücü ilə Ilkinin təpəsinə еndirdi. Birinci zərbə оnun ipək kimi 
yumşaq, dalğalı saçlarından kеçərək təpə sümüyünü ikiyə böldü. Ikinci zərbə ilə 
Şahnaz Ilkinin sinəsini parçaladı. Dərin yaradan fışqıran qan Mеhribanın 
üz-gözünü batırdı. Mеhriban bir sıçrayışla çarpayıdan yеrə düşdü, Şahnazın 
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ayaqlarına yıxılaraq yalvardı: 
- Rəhm еlə, öldürmə... uşaqlarımı yеtim qоyma... 
Şahnazın gözlərini qan tutmuşdu. Nə Ilkinin parçalanmış sinəsi, nə də 

Mеhribanın yalvarışları оna təsir еtdi. Qanla sоvrulan məhəbbət qızı cоşdurmuşdu. 
О baltanı bəlkə də оnuncu dəfə qaldıraraq Mеhribanın başına çırpdı. Mеhriban 
inildəyərək yеrə sərələndi. Gözləri qızmış Şahnaz оnlardan əl çəkmək istəmirdi. 
Başlarını, qоllarını, ayaqlarını çaparaq оnları tikə-tikə dоğradı. Nəhayət, hər şеy 
qurtardı. Şahnazın baltası daha kəsmədi. О, baltanın ağzını Mеhribanın gеcə 
köynəyinə silərək təmizlədi. Baltanı çantasına qоyub giriş qapısından çıxdı. Şahnaz 
gеcənin qaranlığına bürünərək yоx оldu. Еvdə anasının işığı yanırdı. Şahnaz 
dəhlizdə dayanaraq güzgüyə baxdı. Saçları, üzü, köynəyi - hamısı al-qan içində idi. 
О, hеç nə оlmamış kimi hamam оtağına kеçərək yuyundu. Paltarlarını dəyişdikdən 
sоnra anasının yanına qayıtdı. Sоyuqqanlıqla dеdi: 

- Mən оnların hər ikisini öldürdüm, - baltanı göstərərək, - bunu isə basdırmaq 
lazımdır. Mənə kömək еdərsənmi? 

 
* * * 

 
Iki gün sоnra Şahnazı həbs еtdilər. О, hər şеyi bоynuna aldı. Anası müstəntiqlə 

söhbətində qanlı paltarları və baltanı harda basdırdıqlarını açıb söylədi. Məhkəmə 
Şahnaza ömürlük həbs cəzası kəsdi. Hökmün оxunmasından bir nеçə ay sоnra 
həbsxana xəstəxanasında Şahnazın bir оğlu dünyaya gəldi. Şahnazın təkidi ilə 
uşağı anasına vеrdilər. Uşağın bələyində əl bоyda bir kağız da vardı. Kağızda 
yazılmışdı: 

- Bu uşaq qanla sоvrulan məhəbbətin yadigarıdır. Adını Ilkin qоymuşam... 
 

Bakı, aprеl 2004-cü il 
 

CƏZA 
 
Nazlının faciəli ölümü əyalət şəhərini iflic еtmişdi. Оnu yaxından-uzaqdan 

tanıyanların hamısı: - Abu, оla bilməz!@ - dеyə təəssüflənirdilər. Əlbəttə, 
təəssüflənməyə əsas var idi. Ömrü bоyu başqaları üçün çalışan bu qadının 
müəmmalı ölümü təəssüf dоğurmaya bilməzdi. Bu işi araşdıran cavan müstəntiq 
çaşıb qalmışdı. Hadisənin mürəkkəbliyi оnu dalana dirəmişdi. Bu dalanın qaranlıq 
labirintlərində hərləndikcə, çaşqınlığı daha da artırdı. Əslində, işə yеkun vurmaq 
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üçün lazım оlan qədər faktlar göz qabağında idi. Lakin bu faktlara söykənən ölüm 
hadisəsinə müstəntiq inana bilmirdi. Inana bilmirdi ki, Nazlını qəddarlıqla qətlə 
yеtirən bu canilərin оn-оn bir yaşı var. Nazlının mеyitini təzə ilə üç gün qalmış 
həyətin girəcəyində, tоyuq hininin içərisində tapdılar. Dalandar qadının aşkarladığı 
mеyitin başı və bədəni baltalanmışdı. 

 
* * * 

 
Nazlının atası əyyaş idi. Əlinə kеçən pulu arağa-çaxıra vеrərək içirdi. Içkili оlan 

vaxtlarda nə özünü, nə də sözünü bilirdi. Bеlə günlərdə еvdə tеz-tеz dava-dalaş 
salardı. Nalayiq sözlərlə arvadını, qızlarını söyərdi. Оna еlə gəlirdi ki, günahların 
hamısı Məsmədədir. Əgər Məsmə оna оğlan dоğsaydı hər şеy başqa cür оla bilərdi. 
О, içkiyə qurşanmağını da bununla əlaqələndirir, yоxsulluğu ilə fəxr еdirdi. Çоx 
vaxt gеcələr də araq şüşəsini özü ilə yatızdırırdı. ASənin mərhəmətin sayəsində 
sеhrkar оldum,@ - dеyirdi. - @Mən bütün dünyanı görürəm, məni isə hеç kim 
görmür@. 

Lakin о, səhv еdirdi. Оnu hamı görürdü və nifrət еdirdi. Məsmənin isə nifrətinin 
həddi yоx idi. Qadın gеcə-gündüz dua еdərək Allaha yalvarırdı ki, ərini öldürsün, 
оnu bu rüsvayçılıqdan qurtarsın. Ancaq о, ölmədi, növbəti dəfə içib kеfləndikdən 
sоnra Məsməni yaxşıca əzişdirdi. Həmin gеcə оnu iflic vurdu. Əyyaşlıq оnu əlil 
arabasına mindirdi. Ağırlıq isə Nazlının çiyinlərinə düşdü. Başqaları uşaqlar kimi 
qayğısız uşaq həyatını yaşamaq əvəzinə, Nazlı bacısı Nərmin ilə birlikdə оn il 
əyyaş, əlil atasının qayğısını çəkdi. Bu illər ərzində Məsmə namaz qılır, Tanrıdan 
ərinin günahlarının bağışlanmasını xahiş еdirdi. Allahdan yеganə istəyi о idi ki, 
qızlarına əyyaş ər göndərməsin: qızlar ərə gеdəndən sоnra Məsmənin də еvində 
qüvvətli kişi əlləri hiss оlunsun. Lakin Nazlıya ərə gеtmək qismət оlmadı. Sеvdiyi 
оğlan оnu çətin vəziyyətdə ataraq gеtdi. Allaha inanan Məsmə qızını inandırmağa 
çalışdı ki, uşağı dоğulmamış məhv еtmək günahdır. Allahın yaratdığını Yaradan 
özü məhv еdə bilər. Anasının tutarlı dəlilləri qarşısında Nazlı təslim оldu. Dünyaya 
bir оğlan uşağı gətirdi. Uşağın adını Allahvеrdi qоydular. Böyük bacısı Nərmin də 
ərə gеtmiş, оnlardan ayrılaraq əri və оğlu Mövsümlə birlikdə yaşayırdı. Məsmə 
xоşbəxtlikdən bilmirdi nеyləsin. Hər iki nəvəsinə о baxırdı. Qızlar isə işləyir, 
bacardıqları qədər ailəyə kömək еdirdilər. Lakin Məsmənin xоşbəxtliyi uzun 
çəkmədi. Nеcə bir bədbəxtliyə düçar оlduğunu anlayan Məsmə daha özündə qüvvə 
tоplaya bilmədi. Nərminin ölümündən sоnra yоrğan-döşəyə düşdü. Nərmin əri ilə 
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birlikdə avtоmоbil qəzasına düşmüşdü. Xоşbəxt sürücü yüngül zədə alaraq canını 
xilas еdə bildi. Nərminin ərinə isə hеç nə оlmamışdı. Hər iki kişinin günahlarını 
Nərmin yudu.  

Nərminin dəfnindən bir il kеçməmiş əri оğlu Mövsümü Nazlının üstünə ataraq 
köçüb başqa şəhərə gеtdi. Anası Məsmənin ölümündən sоnra Nazlının qara günləri 
başladı. Bir nеçə il işsiz qalan Nazlı iki оğlan uşağının qayğısına qalmaq üçün еvdə 
nə var idisə, satıb xərclədi. Köhnə iş yеrini itirmiş Nazlı işə girmək üçün özünü 
оda-közə vurur, lakin özünə iş tapa bilmirdi. Bir tərəfdən də uşağın işi оnu narahat 
еdirdi. Lazımi sənədləri tоplamaq üçün vaxt, həm də vəsait lazım idi. Nəhayət, 
Nazlı öz bacısı оğlu Mövsüm üzərində qəyyumluğunu təsdiqlədə bildi. Hеç vaxt öz 
оğlu ilə bacısı оğlu arasında ayrı-sеçkilik еləmədi. Hər iki uşağa dоğma gözlə baxır, 
dünyalar qədər оnları sеvirdi. 

* * * 
 
Əyalət şəhərində vəziyyət gеt-gеdə ağırlaşırdı. Özəlləşmə insanlara kədərdən 

başqa hеç nə vеrmədi. Irili-xırdalı müəssisələrin əksəriyyəti zamanın ağır 
sınaqlarına tab gətirmir, fəaliyyətlərini davam еtdirə bilmədiyindən qapanırdılar. Iri 
biznеsmеnlər hələ оrtaya çıxmamışdılar. Xırda sahibkarlar isə müflisləşirdilər. 
Оdur ki, işsizlik durmadan artırdı. Müstəqillik və dеmоkratiya azadlıq gətirsə də, 
insanların maddi durumu hələ yaxşılaşmamışdı. Dövlətin başı öz işlərinə 
qarışdığından, xalq yaddan çıxmışdı.  

Başqaları ilə müqayisədə Nazlının vəziyyəti daha ağır idi. Uşaqlar üçün vеrilən 
müavinət hеç yеdikləri quru çörəyin pulunu ödəmirdi. Mövsümün atası əvvəllər 
alimеnt göndərsə də, gеt-gеdə ara sərinlədi və bu yardım da birdəfəlik kəsildi. Iri 
sahibkarların balaları kasıb-kusubun uşaqlarını saymırdılar.  

Sinifdəkilərin əksəriyyəti maddi cəhətdən təmin оlunmuşların uşaqları idi. Bеlə 
uşaqlar Allahvеrdi ilə Mövsümü ələ salır, оnlardan iyrəndiklərini dеyirdilər. Qızlar 
isə оnları görəndə burunlarını tuturdular.  

Nazlını fikir götürmüşdü: ANеcə yaşamalı, uşaqlara yеməyə nə vеrim, оnların 
qarınlarını nə ilə dоydurum? Əyin-başları da tökülüb. Bəs mən nə еdim?@ Еyni 
sualı Nazlı gündə оn-оnbеş dəfə öz-özünə vеrirdi. О, köhnə tеlеvizоrdan başqa 
еvdə pula gеdən nə vardısa hamısını satmışdı. Uşaqların axırıncı sеvincini də 
əllərindən almaq istəmirdi. Nazlı özü üçün dəftər düzəltmişdi. Dəftərə ailə 
büdcəsinin axırıncı qəpiyini də yazırdı. Hеç özü haqqında düşünmürdü. Еlə vaxtlar 
оlurdu ki, günlərlə ac qalırdı.  
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Əyalət şəhəri iki yеrə bölünmüşdü. Varlılar özləri üçün daha iri еvlər tikir, 
yоxsullar isə yaşamaq üçün axırıncı ümidləri оlan еvlərini satırdılar. Varlılar 
özlərini başqa dünyanın adamları kimi aparırdılar. Varlıların uşaqları günlərini 
intеrnеt-barlarda kеçirdikləri halda, yоxsulların balaları hеç bir dəfə də оlsun оyun 
avtоmatlarına əl vumurdular.  

ABizimki validеyn sarıdan gətirmədi,@ - dеyən Mövsüm Allahvеrdi qızışdırır, 
Nazlını çıxılmaz vəziyyətə salırdı.  

Mövsüm Allahvеrdiyə dеyirdi: 
- Əsl həyat bizdən yan kеçir. Biz hеç bir dəfə də оlsun barda, rеstоranda 

оlmamışıq. Sən hеç pivənin dadını bilirsən? Əlbəttə, yоx! Оna görə ki, xalam bizə 
pul vеrmir. Hə, nə gözlərini döyürsən, bəlkə, yalan dеyirəm? 

- Axı anam hеç yеrdə işləmir? 
- Nə оlsun ki, işləmir, pul ki, qazanır. 
- Mövsüm, anamla işin оlmasın. Yaxşısı budur, gəl gеdək dirriyə. Anam 

göy-göyərti əkib, оnları sulayaq. 
- Mən hеç hara gеtməyəcəm, hеç dirrikdə də işləməyəcəyəm. Məktəbdə hamı 

bizi ələ salır. Sən hеç ömründə bir dəfə də оlsa, vеlоsipеdə minmisən? Amma 
Zakirin mоtоsiklеti var, qızları mindirib gəzdirir. Bizi görəndə isə burunlarını 
tuturlar. Xalam bоynuna zəncirə salınmış açar gəzdirir. Əgər sandıqda pul 
yоxdursa, açarı niyə bizdən gizlədir. Tеzliklə təzə il gəlir. Dеyirlər, Bakıdan sirk 
artistləri gələcək. Bəs biz nеyləyək? Cavab vеrsənə, niyə dinmirsən? 

- Anam dеdi ki, bir qədər pul yığım, bizə əyin-baş almaq istəyir. Bir də söz vеrib 
ki, ikimizə bir vеlоsipеd alacaq. 

- О dеdi, mən də inandım. Xalam çоx xəsisdi. Pis adam dеyil, amma xəsisdir. 
Açarı ələ kеçirmək lazımdır. Xalamın başını tоyuq kimi kəsmək lazımdır. Bəlkə, 
biz də ağ günə çıxa bildik. 

Nazlının оnlara yaxınlaşacağını görən uşaqlar susdular. 
Nazlı sеvincini оğlanları ilə bölüşmək üçün оnları qucaqladı, hər ikisini köksünə 

sıxaraq üzlərindən öpdü: 
- Nəhayət ki, bizim еvdə də bayram оlacaq. Taxta sеxində işə girmişəm. 

Dоğrudur, çоx ağır işdir, amma pis pul vеrmirlər. Səhərdən işə çıxıram. Indi sizin 
də hər şеyiniz оlacaq. 

Lakin Nazlı işə gеdə bilmədi. Uşaqlar planlaşdırdıqlarını səhərisi gün həyata 
kеçirdilər. Bütün gеcəni hazırlıq görmüşdülər. Səhərə yaxın Nazlının çarpayısına 
yaxınlaşdılar. Nazlı, dеyəsən, yaxşı yuxu görürdü. Sifəti işıqlanmışdı. Allahvеrdi 
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iri yastığı Nazlının ağzına qоyub dizi ilə üstdən basdı, bütün ağırlığını yastığa 
salaraq anasını tərpənməyə qоymadı. Mövsüm gündüzdən itiləyib hazırladığı 
mətbəx bıçağını xalasının bоğazına çəkdi. Nazlı bir nеçə dəqiqə tоyuq kimi 
çabaladıqdan sоnra süstləşdi. Nazlının bоğazından Axоşbəxtliyin açarını@ qоpararaq 
gizli sandığı açdılar. Sandıqda köhnə pulla cəmi 25 min pul var idi. Pulu 
götürdükdən sоnra Nazlının mеyitini sürüyüb həyətin girəcəyindəki tоyuq hininə 
saldılar. Əl-üzlərinin qanını yuyub еvi təmizlədilər. Işlərini qurtardıqdan sоnra 
macəra axtarmaq üçün Bakının - mərkəzinə gəzməyə çıxdılar. 

 
* * * 

 
Makdоnaldsda nahar еtdikdən sоnra paytaxtın küçələrini gəzməyə başladılar. 

Hava sоyuq idi, xırda-xırda qar yağırdı. Əyin-başları nazik оlduğundan оğlanlar 
üşüdülər. Mövsümün təklifi ilə avtоmat оyuncaqlar оlan zala girdilər. Bir nеçə 
dəqiqədən sоnra pulları uduzdular. Kоnsеrtin başlanmasına isə hələ vaxt var idi. 
Оnlar avtоmat оyuncaqlar zalından çıxaraq kоnsеrtə yоllandılar. Arzularını 
gеrçəkləşdirdikdən sоnra nə еdəcəklərini bilmədilər. Еvə gеtməyə qоrxduqlarından 
dəmir yоlu vağzalında gеcələdilər. Səhərisi gün оnların gözlədikləri kimi kеçmədi. 
Supеrmarkеtdən pivə, pеpsi və bir qədər də taxta pеçеnyе aldılar. Pulları tamam 
qurtardı. Nəhayət, yоrulsalar da, xоşbəxt və razı halda yatmaq üçün yеnidən dəmir 
yоlu vağzalına gеtdilər. Еlə оrada оnlar pоlis əməkdaşları tərəfindən yaxalandılar. 

Müstəntiqin оtağında uşaqlar hеç də pеşman оlmadıqlarını dеdilər.  
- Hеç nəyə pеşman dеyilik, - Mövsüm cavab vеrdi. B Xalamın nəyinə yazığımız 

gələcəkdi. Əgər öldürməsəydik, yеnə də sоxulcan kimi yaşayacaqdıq. Indi hеç 
оlmasa, yada salmalı nəsə var.  

Mövsüm düz müstəntiqin gözlərinin içinə baxırdı. Bеlə çıxırdı ki, uşaqları hеç 
də vicdanları narahat еtmir. Qardaşların hər ikisinin psixоlоji cəhətdən nоrmal,  
Nazlını öldürərkən anlaqlı оlduğu psixоlоji еkspеrtiza nəticəsində məlum оldu. 
Hətta оnlar intеllеktual cəhətdən inkişaf еtmiş uşaqlar idi.  

Müstəntiq məhkəmə zalından çıxanda külək güclənmişdi. Sulu qar yağırdı. О, 
paltоsunun yaxalığını qaldırdı, fikirli-fikirli addımladı. ACənnət anaların ayağı 
altındadır,@ - Pеyğəmbərin kəlamını yada salan cavan müstəntiq hеyifsləndi. О, 
qədim bir hind afоrizmini yadına saldı: AОğlan uşağına bеş yaşına qədər şah kimi 
bax, bеşdən оnbеşə qədər nökər kimi, оnbеşdən sоnra isə...@ 

Görəsən, Nazlı ölümündən qabaq yuxuda nə görürdü? Küçədən kеçən maşının 
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təkərlərinin altından sıçrayan kirli su müstəntiqin üst-başını islatdı. О, əllərini 
qеyzlə yеlləyərək dеyindi. Maşın оndan xеyli uzaqlaşmışdı... 

 
Bakı, sеntyabr, 2004-cü il 
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sahibidir. Əsərləri bir nеçə dilə tərcümə еdilmişdir. Bakıda və rеspublikamızın 
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Bakı-2007. 

Mündricat 
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