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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. IV cild. Bakı, 2010. "Gənclik" nəşriyyatı. 292 

səhifə.  

 

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. V cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında 

bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeyanı XX 

və XXI əsr Azərbaycan tarixinin - mənəviyyatının ədəbi 

ensiklopediyası da saymaq olar... 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Т70   Тофиг Хязяр. «Бярдядян эюрцнян дцнйа…» 

Бakı, 282 səh. 2010 

Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят 

«Бярдядян эюрцнян дцнйа...» адлы автобиографик романы онун эениш 

охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.  

Мцяллиф əsərin ilk hisələrində ССРİ адланан нящянэ бир 

империйанын ейбяъярликлярини, совет - rus забитинин тамащкарлыьыны, 

рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы 

азярбайъанлы ясэярляря гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб 

охуъуйа эюстярир. Əsərin davamı əslində qəhrəmanın və XX əsr 

Azərbaycanın canlı ədəbi salnaməsidir... 

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп, 

Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тай-

фасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцнмяйян 

мцбаризясиндян də эениш бящс едилир. 

qrifli nəşr 

 

                                                c Tofiq Xəzər 
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         “Katelni” 

(İSTİXANA) 

 

         16.11.1971, II gün. 

 

Siyasi xəbərlər haqqında olan informasi 

məşğələlərini kazarmada – hərbi yataqxanada keçirdik. 

 Ağdamlı Telmanla  salyanlı Adil də yanımda 

oturmuşdu. Komsomolumun fotoşəklinin kənarlarını 

pambıqla ətirləyirdim. Telman sifətinə yaraşmayan 

təkəbbürlə mənə baxıb, ci-bindən bir foto çıxartdı. Yaşlı 

bir rus arvadın şəkliydi. 

Adil Komsomolumun fotoşəklinə baxıb, Telmanın 

çıxartdığı fotoyla yanaşı tutub baxmaq istəyəndə, qışqırıb 

Komsomolumun fotoşəklini onun əlindən qaparaq:  

- Niyə bunu o fahişənin fotoşəkli ilə yanaşı 

tutursan, ay öküz! – qışqırdım. 
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Politinformasiyadan – siyasi məşğələdən sonra, 

kimdə yaydan pilotka qalmışdısa yığıb, əvəzində yeni 

hərbi papaq payladılar. Mənə düşən papaq xoşuma 

gəlmədi. Salyanlı Adilə yaxşısı düşmüşdü. Nə qədər 

elədim, onu mənimlə dəyişmədi. Axırda naəlac qalıb 

papağın üstündə təzə aldığım meşin əlcəkləri də pay 

verdim, ondan sonra dəyişməyə razılıq verdi.  

İşə yeni obyektə, Katelniyə getdik. 

Mayor Popkov və “master” - usta Butenko ilə tanış 

oldum. Katelninin içərisində bizə iş verdilər. İçəri isti olsa 

da,  səs-küy çox idi.  

Buradan keçən bütün boruların tozunu silib, 

sürtüb, içərinin zibillərini yığışdırıb atdıq və süpürgələrlə 

hər yanı süpürüb gül kimi təmizlədik. Tozun yatması üçün 

döşəməyə su da çilədik. Hamı ürəklə işlədi. 

Sonda mayor Popkov kiçik gözlərini bir az da 

qıyıb: çox gözəl iş görmüsünüz, - dedi. Bugünkü işimiz 

bundan ibarət oldu.  

Atamdan və dostum Tahirdən məktub aldım. 

Tahir doqquz gün bundan  əvvəl yenə Bərdədə 

olub. Mən kiçik serjant rütbəsi aldığım gün. Onun 

xoşbəxtliyi ondadır ki, istədiyi vaxt icazə alıb, evlərinə 

gedə bilirdi. Belə hərbi xid-mət çəkməyə nə var ki... 
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Tahir yazırdı: “İstədim Bərdədə Komsomolla 

görüşüb, sənin barəndə söhbət edəm. Ba-cım Zöhrə 

müəlliməni öyrədib, onların evinə zəng vurdurdum. Bacım 

onlara zəng vurub Komsomoldan Tarix kitabını ona 

gətirməsini xa-hiş etdi. Komsomol isə kitabı kiçik bacısıyla 

gön-dərdi. Beləcə alınmadı...” 

Sonra davam edərək yazırdı ki: “Qardaşın Rafiq 

Bakıdakı 11-ci Xrebtovıda yaşayan qonşunuz, yasamallı 

dağlı Rafiqi Bərdəyə qonaq gətirmişdi. Mənimlə də 

görüşdülər və oturub yaxşıca yeyib-içdik, sənin də 

sağlığına vurduq. Yanvarda Məmmədhüseyn kişinin oğlu 

Aydınla Rafiq söz veriblər ki, sənin yanına gələcəklər. 

Gəlməsələr, özüm gələcəyəm... 

Tahirin məktubunu oxuyub, ona cavab yazdım. 

Günortadan sonra Leçebniyə naryad bağlamağa 

getdim... 

Gecə eşitdim ki,Çeprasovun yerinə adam 

axtarırlar. Alik Oqanesyanla görüşdüm. Onu öyrətdim ki, 

nə lazımdırsa düzəldim verim, bizim uşaqlardan bir 

bacarıqlısını onun yerinə işə düzəltsin. Alik fikirli baxışla 

üzümə baxıb:  

- Danışıb sənə deyərəm, – dedi...  

Birdən ağlıma gəldi və qəmgin halda ondan 

soruşdum:  
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- Podpolkovnik Bezlepkin getdi?  

O, başını bulaya-bulaya:  

- Yadıma salma, – dedi, - yaman pis iş oldu, 

arvadı, qızı gecəynən, özündən də üç gün qabaq 

getdilər... 

Bir az duruxub: 

- Bəs görəsən indi Bezlepkin harda işləyir? – 

soruşdum.  

- Moskva ətrafı, Odintsova şəhərindədirlər, – dedi. 

Qulaqlarıma qədər qızardım. Deməli Sarıkirpiklim 

Odintsovada yaşayır!  

- Arvadı sənə məktub-zad yazmır? - dilim bir az 

topuq çaldı. Onlarla əlaqə saxlaya bilirsən? - soruşanda 

isə gülə - gülə dedi:   

- Xəbər çıxacaq!  

Bilmirdim niyə bu qədər sevinirəm. Lap ünvanı 

öyrənsəm də, Moskva ətrafında yerlə şən şəhərə necə 

gedə bilərdim?! 

Odintsova...  
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Oqanesyandan ayrılan kimi SSRİ-nin inzibati 

xəritəsinin qabağında durub Odintsova şəhərini axtardım. 

Ömrümün səhifələrinə bu ad da isti  bir xatirə kimi yazıldı. 

Heyf Sarıkirpiklidən! Heyf! 

...Gecə rotamızın komandiri Bryusov məni yanına 

çağırtdırdı. Xeyli ordan-burdan yalan danışandan sonra 

əlini çürük bir dişinin üstünə qoyub:  

- Mənə bir qızıl diş düzəltdirə bilərsən? – soruşdu.  

İnamla: 

- Məzuniyyətə burax, lap ikisini düzəltdirim, – 

dedim...  

O ruhlanıb, amiranə tərzdə, fikirləşmədən:  

- Yanvarda gedərsən! – dedi.  

Düzü inanmadım...Sonra başımdakı köhə papağı 

görüb, – Adillə dəyişdiyimi hələ başıma qoymamışdım, – 

zəngi basdı, “Gün növbətçisisi” içəri daxil olub, təzim 

edərək faraqat for-masında dayandı.  

Baş leytenant Bryusov kreslosuna yayxa- 

nıb:  

- Kaptyorşik Dorofeyevi bura çağır, – əmr etdi.  
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Kaptyorşik Dorofeyev içəri girən kimi, Bryusov 

köhnə papağımı başımdan götürüb ona uzadaraq ciddi 

şəkildə:   

- Təzəsi ilə dəyiş, – dedi.  

- Neçə razmer? – Dorofeyev hərbi qaydada ona 

təzim edib, məndən soruşdu.  

- Əlli altı razmer!  

Çox keçmədən Dorofeyev təzə bir papağı gətirib 

başıma qoydu. Bryusov bir az da şeşələnib: 

- Yanvarda! – dedi, - şirin bir göz də vurub 

qımışdı... 

Rəsul Həmzətovun “Mənim Dağıstanım” kitabının 

2-ci cildini də oxuyub qurtardım... 
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         17.11.1971, III gün 

 

Səhər xəbər yayıldı ki, deputat, general Krasik 

gələcək. 

Qırmızı kostyumlu qadının qardaşı... 

Bütün qarnizonda təmizlik işlərinə başlandı. Mən 

də briqadama tapşırılan sahədə işləri böldüm. Ələkbər, 

Şahmar, Ədalət və İlyasa böyük su çənlərini ağ boya ilə 

rəngləməyi tapşırdım. Bütün səkilər əhənglə ağardılır, hər 

yan süpürülüb təmizlənirdi. Asfalt yolları da əsgərlər 

süpürürdülər... 

Bax buna deyərəm vəzifə!  

Həm deputat, həm də general olmaq ayrı 

aləmmiş... 

Həftədə üç manatından olan starşina Bandısik 

mənimlə düşmən olmuşdu. Günorta yeməyinə gedəndə 

başımdakı təzə papağı götürüb, heç nə demədən çıxıb 

getdi. 
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Mən də heç nə soruşmadım. Ancaq bərk soyuq 

olduğundan köhnə də olsa  bir papaq lazım idi, 

kazarmaya qayıtmaq istəyirdim ki, gördüm sıravi əsgər 

Kokin kənarda durub, iki manata papaq satır. Gözlərini də 

zilləyib mənə... 

İki manat verib papağı aldım. 

Papağa baxanda mat qaldım!  

Gördüm ki, dünən Bryusovun kabinetində 

kaptyorşik Dorofeyevin başımdan götürdüyü öz 

papağımdır. 

İki manat üçün Bryusovun qurduğu “tələyə”  bir 

bax!  

Bu da sovet zabiti! Bu da sovet hərbi ko-

mandirinin taktikası! 

...Günorta yeməyindən sonra işə getdik. General 

Krasikin gəlişi ilə əlaqədar düz gecə saat 24:00-a qədər 

işlədik. Axşam yeməyini də iş yerinə – Katelniyə gətirdilər.  

Üçüncü rotanın rus əsgərlərinin əksəriyyəti piyan 

idi. Hərbi hissənin ən gənc zabiti, leytenant Afçinnikov 

özünü yetirib, onları donuz çoşkaları kimi qabağına qatıb, 

döyə - döyə apar-dı... 

Gecə kazarmada cırdaxanlı Nadir qışqırdı ki: 
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- Qriş, erməni yaxşıdı yoxsa musurman? 

Erməni Qrişa çarpayısından qalxıb ayaqlarını 

ikinci yarusdan sallayaraq: 

- Nadir musurmanın eşşağı yemədiyini erməni 

köpəyoğlu yeyir. Massaf haqqı düz deyirəm, musurman 

olmasa Stepanakertdə hamısı acından ölər... 

Birnəfəsə “AMOK”u oxuyuram. 

Cavan, subay, aristokrat, ağ dərili həkim oğlan və  

ərazidə yeganə ağ dərili qadın... Çirkli, kasıb bir 

məhəllədə ara mamaçası... İlahi, müəllif nələr yaradıb! 
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             18.11.1971, IV gün 

 

Katelninin içərisində lap hündürdən bir dəmir 

boru keçirdi. Onu rəngləmək lazımıydı. Kimə dedimsə bu 

hündürlükdə işləməkdən qorxdu. 

Axırda naəlac zəncir götürüb, pişik cəldliyi ilə 

yuxarı dırmaşaraq belimi zəncirlə bu boruya bağladım. 

Mamed aşağıdan uzun bir ağacla mənə boya dolu 

kiçik vedrəni uzadır, mən də çox qorxulu bir şəraitdə 

borunu rəngləyirdim. Düz üç saat gərgin əziyyətdən sonra 

bu işi sona çat-dırdım. 

Master Butenko təəccübdən gözləri bərələ qalmış 

baxıb, gülə-gülə:  

- O borunu kim rənglədi? – soruşanda uşaqlar 

hamısı birdən qışqırdı:  

- Kiçik serjant Babayev!  

Butenko ilə dostlaşdıq...  

Katelninin içərisində bir otaq var. Orada iki gözəl 

rus qızı işləyir. Birinin adı Lyubadır. Onunla tanış oldum. 

Əvvəlcə rəfiqəsindən onun adını öyrənmişdim. Otaqda 
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heç kim olmayanda, su içmək bəhanəsi ilə qapını açıb 

içəri girdim. Suyu doldurub, içə-içə ona baxırdım.  

- Sizinlə tanış olmaq olar? – soruşanda: 

- “Nuuu”... – dedi.  

Xeyli onunla söhbət elədim. Qəribə qız idi, həm də 

çox gözəldi. İnstitutda üçüncü kursda oxuyur. 1950-ci ildə 

doğulub. Məndən bir yaş böyük idi. İyirmi bir yaşı tamam 

olmuşdu. Onlar növbə ilə işləyirdi. Soruşdum ki, birdə 

növbəsi nə vaxt olacaq? Sabah gecə səhərə kimi növ-

bədəyəm, deyəndə: 

- Gecə olar gəlim? – bir az duruxub, - söhbət 

edərik, - dedim  

Dilini çıxartdı, heç nə demədi. Bir də təkrar 

gələcəyimi söylədim. Yenə də dilini çıxartdı. Mən də ona 

dilimi çıxarıb otaqdan çıxdım və çıxa-çıxa:  

- Gələcəyəm, – dedim.  

Gecə saat 01:03-də soyuq su ilə çimdim. 

Yatmağa gedəndə gördüm Əhliman oyaqdır. 

Ədalətlə nəsə danışıb gülüşürdülər.  

- Nə olub? – Niyə yatmırsınız? – soruşanda yumru 

sifət, çöhrəsindən hələ də uşaqlıq yağan Əhliman dedi: 
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Babayev, Bakıda bir oğlan olur, sevgilisi ilə dəniz 

kənarında gəzməyə gedirlər. Oğlan kürd imiş, danışmağa 

söz tapmırmış. Qız əl çəkmir ki, nəsə danış, niyə 

susursan? Kürd oğlan başlayır ki, Laçın dağlarında 

qoşalülə tüfənglə ova getmişdim. Gecəyarı idi, bir də 

gördüm bir sürü pələng, şir, aslan üstümə gəlir. Hamısını 

güllələyib qorxumdan gizləndim. Səhər açılanda saydım 

ki, düz doxsan doqquzunu öldürmüşəm.  

Qız heyrətlə nişanlısına baxıb:  

- Ağ eləmə, heç olmasa yüz de, day doxsan 

doqquz nədir? 

Kürd özünü sındırmayıb: 

 - Deməli hesab edirsən ki, bir pələngə görə yalan 

danışıram?.. 

Qulaq asıb qəflətən gülüşdük... 
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              19.11.1971, V gün 

Bu gün mənim briqadama çöldə torpaq işi 

verdilər. 

Çox pis oldum. Lyuba bu gecə də növbədəydi, 

içəridə işləyirdi... 

Uzunluğu on üç, eni iki, dərinliyi  bir metr olan bu 

yeri lopatkayla qazmalıydıq. Elə ensiz, çəmsiz yer idi ki, 

buldozer girib qaza bilmirdi. Uşaqların arasında işi 

böldüm. Yaxşı iş gedirdi. Sabah  axşama qədər işimizi 

görüb qurtarmalıydıq... 

Günorta yeməyə gedəndə dəlləkxanada üzümü-

saçımı qaydaya saldırdım. 

Dilqəmin yanından təzə “XB”lərimi götürüb, 

Katelniyə gətirdim. 

Şahmarı Leçebniyə göndərdim ki, oradakı 

mağazadan iynə - sap, varatniçok alsın. 

Mamedi işdən ayırıb, təzə “XB”-mə paqon, 

“petlitsa” tikməyi tapşırdım.  

Axşam kazarmada kirli tuman-köynəyi də dəyişib, 

özümü tam səliqəyə saldım. 
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Sonra mağazadan iki yüz qramlıq bahalı şokolad 

aldım. Serjant Kuruskanovun əli ilə Mürşüdü Gün 

növbətçisi qoydurdum. Mürşüd naryadda qaldı. Hər şey 

qaydasınca gedirdi.  

Poçt gəldi.  

Əlövsətdən axır ki, bir məktub aldım. Ya-zırdı: 

“Komsomolun böyük bacısı atasına deyib ki, Tofiq bizə 

söyüb. Komsomolum isə: elə şey olmayıb, yalan deyir, - 

deyib. İndi o, böyük bacısı ilə küsülüdür...” 

Gecə Qreşnoy hərbi hissə üzrə növbətçi idi, məni 

çağırıb:  

- Bu gecə divar qəzeti mütləq çıxmalıdır,- dedi. 

Gecə yatmaq əmrindən sonra hamı yeri-nə girib 

yatanda, mən Lenkomnatada oturub divar qəzetini 

hazırlamağa başladım...  

Saat 23:55 olanda Mürşüdə dedim:  

- Şahmarı oyat, onunla bir yerə getmək istəyirəm. 

Mürşüd qayıdıb gəldi ki, Şahmar  getmək istəmir.  

 Vəliyevi oyadıb, mənimlə “bir yerə” gedərsən? - 

soruşanda, o dərhal idman forma-sında qalxıb:  

- Gedək,– dedi.  
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Saat 00:09 dəqiqədə Katelniyə girdik. 

Katelnidəki növbə rəisi yaxşı ki, piyan idi.  

Yalandan ona:  

- Burada gecə növbəsində işləyirəm, -   dedim. 

O, mənə inanıb, bir söz demədi... 

Lyubanı isə nə qədər elədim yola gətirə bilmədim. 

Kor-peşman kazarmaya qayıtdıq. Mürşüd məni görən 

kimi:  

- Şahmar yaman peşman olub, səhərdən deyir ki, 

bayaq yuxulu olmuşam, gərək gedəy- dim... 

Saat 03:27-də yatmağa getdim. 

 

 

 

 

 

             20.11.1971, VI gün. 
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Saat 05:30-da bizi yuxudan oyatdılar. 

Cəmi iki saat yatmağıma baxmayaraq dura bildim. 

Ancaq səhər idmanına getmədim. Lenkomnatada 

“Stroitel-15” divar qəzetini çox gözəl işləyib hazırladım. 

Siyasi məşğələyə də getməyib, qəzeti ye-rinə 

asdım... 

Mən kiçik serjant rütbəsi alan gün Bryu-kov da baş 

leytenant rütbəsi almışdı. Bu gün o, ilk dəfə üç ulduzlu 

paqonlarda işə gəldi. Raz-vodda hamı onu təbrik elədi...  

İşə getdik. 

Ələkbər baş leytenanta deyib ki, onu baş-qa 

briqadaya keçirtsinlər, bizimlə işləmək istə-mir. Bryusov 

Ələkbərlə məni yanına çağırtdırdı. Lomu Ələkbərin əlinə 

verib, üstünə də möhkəm qışqırdı:  

- Haydı get, torpağı qaz.  

Balbes!  

Səhər-səhər bütün əsgərlərdən “qan” alırdılar, 

mən vermədim.  
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Günorta teleqram aldım, sabaha Bərdə ilə poçta, 

telefon danışığına dəvət olunurdum. Çox sevindim.  

Noyabrın axırları olsa da, qəşəng gün çıxmışdı. 

Yer qazırdıq...  

18:00-da işimizi qurtarıb kazarmaya qa-yıtdıq. 

Lyuba bu gün işdə yox idi, onun istirahət   günüydü... 

Axşam üçüncü rotaya yenicə əsgərliyə gələn 

salaqa azərbaycanlılarla görüşməyə get-dik. Aralarında 

bərdəli yox idi. Biri ilə söhbət elə-mək istəyəndə:  

- Qoy papağı dostuma verim saxlasın, sonra 

danışaq, birdən qaçırarsınız, – dedi.  

Şaqqanaq çəkərək qarnımızı tutub gül-məkdən 

qəşş elədik... 

Kinoya getmədim.  

Kəlbəcərin Bəzirxan kəndindən olan Sa-day 

Əliyev həmyerlisi Abdulaşaq kəndindən olan Əli Əşrəfova 

danışırdı ki, Laçının Quşçu kəndindən olan Mürşüd 

Mamedov kəndlərində Kirovabadda oxuyub təhsil almış, 

bir cavan müəlliməyə aşiq olubmuş. Hər gün eşşəklə on-

ların doqqazının qabağından keçəndə qızı gö-rüb söz 

atırmış.  
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Bir gün qız ona deyir ki, axşam toran ça-landan 

sonra palıd ağacının altında məni gözlə.  

Mürşüd eşşəyin belində gecə yarıya qə-dər bir 

palıd ağacının altında qızı gözləyir. Qız gəlib çıxmır.  

Səhəri qızdan soruşur ki, bəs niyə gəl-mədin?  

Qız da deyir sən gəlmədin, mən gəlmiş-dim.  

Mürşüd bu münvalla hər gecə kənddəki palıd 

ağaclarının altında  gözləyir. Huşu kəsmir soruşa ki, hansı 

palıd ağacının?  

Qız da beləcə onu ələ salırmış... 

Sarıkirpiklinin yoxluğunun ikinci həftəsinin “anım 

günü”ydü...  

Heyf sənə Sarı! 

Qatardakı adını belə bilmədiyim o do-netskli rus 

qızı kimi sən də ürəyimdə xoş bir xa-tirəyə çevrilib 

əbədiyyətə qovuşdun. Heyf sənə! 

21.11.1971, Bazar günü. 

 

Bu gün istirahət günü olsa da işə getdik. 
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Telefonla danışmaq üçün aldığım tele-qramı 

Boykoya göstərdim, oxuyub dedi:  

- İş yerində səhman yarat, uşaqların işini ver, 

Qreşnoya da  de, səni tez buraxsın, gələr- sən həll edərik. 

Hər şeyi qaydaya qoyub, saat 11:30-da 

kazarmaya qayıtdım.  

Ağ uvolnitelni vərəq lazım idi. Ştabın rəisi yerində 

deyildi. Onu xeyli gözlədik, gəlib çıxma-dı. Axırda Boyko 

yenə kişilik eləyib, Səbuhinin uvolnitelnisinə mənim də 

adımı yazdı. Bəlkə də əvvəlcədən mənim teleqramımla 

bu blankı gö-türmüşdü. Boyko Səbuhiyə “daydaylıq” 

eləyirdi. Bir güllə ilə iki dovşan vururdu. Ancaq baxanda 

mənim üçün  elə bir fərq eləmirdi. Kişi kimi işimi düzəltdi. 

Səbuhi ilə yoldaşlı daha maraqlı ola-caqdı... 

Saat 15:00-dan 17:00-a qədər “Telefon danışıq 

məntəqəsində” oturub gözlədik.  

Axırı ki, Bərdəni verdilər.  

Atamla, anamla, Zəhra xalayla, Vidadi və 

Zeynəblə danışdım. Onların səsini eşidib kövrə -lirdim.   

- Hər şey qaydasındadır, – atam dedi.  

- Nə göndərək sənə? – anam soruşdu.  
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Zeynəb və Vidadidən Komsomolum barə- sində 

soruşdum.  

- Arxayın ol, hər şey qaydasındadır, səni gözləyir, 

gözümüz üstündədir.  

Danışıq yarımçıq kəsildi. Sonra nə qə - dər 

aparatın dəstəyini tıqqıldatdıq, Səbuhi  xı-rıltılı səsiylə 

telefonçu qıza nə qədər yalvardısa da xeyri olmadı... 

Telefon danışıq məntəqəsindən çıxanda 

qarşımıza iki balaca rus qızı çıxdı. On beş-on altı yaşları 

olardı. Saat 18:00-a kinonun qarşı-sına görüş təyin elədik. 

Dörd bilet almağa pulu-muz çatmırdı. “27 nömrəli binaya” 

getdik.  

Cəfər yerində yox idi. Qayıdanda tanış patrul 

uşaqlardan üç manat borc aldıq.  

Görüş yerinə gecikdiyimizdən qaça-qaça getdik.  

Qızların yaşı düşmədiyi üçün onlara bilet 

satmadılar. Məcbur olub biz də biletlərimizi qay-tardıq. 

Səbuhinin payına düşən qız Səbuhini bə-yənmədi. 

Üzünün prişikli olması, səsinin kobud və danışanda 

xırıldaması qızı qorxutmuşdu.  

Payıma düşən Nadejdanı götürüb parka girdim. 

Səbuhi bizə imkan vermirdi, ikimizin bir uvolnitelnimiz 

olduğunu bəhanə eləyib,  məndən aralanmırdı.  
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Nadejda dedi ki, məni Nadya çağır.  

Hava soyuq olduğundan parkda boş ska-meyka 

çox idi. Oturub xeyli söhbət eləyib, sabah gecə 23:00-a 

görüş təyin elədik. 

 Çox soyuq idi. Yaxınlıqdan musiqi və tans 

oynayanların səsi eşidilirdi. Durub oraya getdik. Səbuhiylə 

tans oynaya bilməsək də ya-landan qızların belindən 

tutub hərəkət edirdik... 

Robindranad Taqorun bir şeirini əzbərlə-dim: 

  

Sən bir odsan gözəllərin fərd edirsən qəlblərini. Mən 

xoşbəxtəm,  

Cəlb etmişəm gözəllərin gözəlini. 

Qorxu verir, mənə gülür ehtiraslı baxışların, 

Ürək yanır, qovruluram alovundan atəşlərin. 

 

                       * * * 

Mən xoşbəxtəm,  

Oynayanlar arasında sevgilimdir. 
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Səs salaraq qolbaqları, musiqiyə qanad verir. 

Ah!  

Sevgilim göz qamaşır gözəlliyin günəşindən. 

Mən xoşbəxtəm,  

Alovlandım sevən qəlbin atəşindən!  

 

... Ernest Heminqueyin “Əlvida, silah!” ro-manını 

oxuyuram. 
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        22.11.1971, I gün. 

 

Katelniyə gəldik.  

Çöldə uşaqların işini bölüb içəriyə keç - dim. Bu 

gün Lyubanın növbəsi idi.  

Məni görən kimi  salam vermək əvəzinə dilini 

çıxartdı. Mən də əvəzində ona rus dilində yox, öz ana 

dilimizdə salam verdim.  

O güldü...  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Bildirdim ki, mən də elə onun kimi ins-titutda 

üçüncü kursda oxuyuram. Əvəzində o, yenə qıpqırmızı 

dilini mənə göstərdi.  

Lyubanın balaca boyu, arıq ağ ayaqları vardı. 

Sinəsindəki yumru döşləri taram geyindiyi paltarından, 

baxanları dərhal heyran edirdi. Özü arıq idi. Sarı, sıx 

qıvrım saçları gicgahından başlayırdı, nazik qaşları vardı, 

güləndə gözləri görünmürdü. Zarafatla ona dedim:  

- Sizə gələcəyəm.  

Dilini çıxarıb, sonra: 

- Qapımızda böyük bir it var, - dedi:  

Beləcə  bir qədər də ordan - burdan söh- bət 

elədik. Sonra uşaqlara baş çəkməyə getdim. Bir vaxt 

yuxarıdan baxdım ki, aşağıda Lyuba bir oğlanla söhbət 

eləyir. Sifəti xallı Şahmarı və göygöz, kirpikli Eldarı da 

götürüb aşağıya düş-düm. Oğlanın yaxasından yapışıb, 

kənara çək-dim. Lyuba mənə yenə dilini çıxararaq, ağzını 

büzüb getdi. Oğlanı hədələdim ki, bir də onunla söhbət 

elədiyini görsəm başını baltayla üzəcəm.  

Yazıq oğlan dedi ki: bizdə belə şey pis sayılmır, 

başqa nə problem var ki? - söhbət elə-yirdik... 

- Bizdə isə belə şey üstündə adam balta- layırlar 

və çox pis sayılır, - dedim.  
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Yazıq bir söz deməyib, balaca başını bul-aya-

bulaya çıxıb getmək istəyəndə Lyuba yüyü-rüb ona çatdı 

və ondan mənim nə dediyimi so-ruşdu. Oğlan heç nə 

demədən çıxıb getdi...  

Yeməkdən sonra yenə Lyubanın otağına girdim. 

Xeyli söhbətdən sonra mənə dedi ki, sən gecikmisən. 

Mən başqası ilə gəzə-gəzə səninlə necə sevişim? Sonra 

da diqqətlə üzümə baxıb dilini çıxartdı. Baxdım ki, düz 

deyir, qapını açıb çölə çıxanda:  

- Sən mənim olacaqsan! – dedim, və mən də ona 

dilimi çıxardıb azərbaycan dilində:  

- Xudahafiz, – söylədim...  

Uşaqlar problem yaratmır, yaxşı işləyirdi-lər. Bir 

qədər sonra kislota götürülən otaqda Lyuba ilə yenidən 

qarşılaşdıq. O, elə bil məni cırnatmaq istəyirdi:  

- Sən mənim zövqümə uyğun oğlan deyil-sən, 

səndən xoşum gəlmir, – deyib, dilini çıxart-dı.  

Rəngim ağardı.  

Heç nə demədim, qapını çırpıb çıxdım. 

Xəbər verdilər ki, gecə saat 24:00-a qə-dər 

işləyəcəyik. Mülkü paltarda olan cavan mü-həndisi dilə 

tutdum ki, mayor Dyakivdən bizim səhərə qədər qalıb 
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işləməyimizi xahiş eləsin. Yazıq sanki məqsədim 

olduğunu anlayıb razı-laşdı. Dyakiv bizi dinləyib:  

- Olmaz! – dedi, iyirmi dörd saat işləmək 

istəyirsiniz? –üzümə diqqətlə baxdı...  

Sonra nə düşündüsə:  

- İki növbədə – yarınız gündüz, yarınız isə gecə 

işləyərsiniz, – dedi.  

Bu Dyakiv, on bir ay əvvəl Biləcəridən bi-zi 

gətirəndə, vaqonun  tək kupesində cavan qız-la kef çəkən 

həmən mayor idi.  

İndi hərbi hissə komandiri keçəndən pod-

polkovnik rütbəsi almışdı. Ancaq hələ də mayor 

paqonlarında gəzirdi. Çox yaxşı kefkom kişiydi.  

O, mənə diqqətlə baxanda sanki nəsə başa 

düşmüşdü.  

Mən Lyubaya görə yox, dünənki Nadej - daya 

görə narahat idim. Axı ona söz vermişdim, 23:00-da məni 

gözləyəcəkdi...  

Tərs kimi də bizim işimiz 23:30-da qurta - racaq. 

Yolu da nəzərə alsaq, o, məni soyuqda bir saat 

gözləməzdi! 
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Çarə tapmalıydım. Çox düşünüb, götür- qoy 

edəndən sonra ... mayor Popkovu aldadıb, Arifi lom 

gətirmək bəhanəsilə kazarmaya gön-dərdim.  

İki saat keçmiş xəbər gətirdi ki, məktub 

Oqanesyana çatdı!  

Deməli saat 22:30 - da Alik məni maşınla 

Leçebniyə dönən yolda gözləyəcək... 

Uşaqlar yaxşı işləyirdi.  

Toran düşmüşdü, hava qaralırdı. Gördüm Lyuba 

geyinib evlərinə gedir. Məni görüb gözlə-rini qıydı və dilini 

çıxartdı.  

Durub arxasınca getməyə başladım. Yol-da ona 

yaxınlaşdım, söhbət eləyə - eləyə yanaşı getdik.  

- Harada yaşayırsan? – soruşanda yenə dilini 

göstərdi.  

Leçebninin giriş qapısında Lyuba pro-pusk 

göstərib keçdi. Gözətçi məndən də pro- pusk istəyəndə 

ürəklə dedim:  

- “Какой пропуск, я же здесь рабо-таю!”...  

İnanaraq bir söz deməyib, məni də içəri buraxdı. 
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 Zabitlər evinin yanına çatanda qaranlıq olsa da, 

onun dilini çıxardıb:  

- Qayıt daha, gəlmə, – dediyini eşitdim.  

- Bəlkə evinizə qədər ötürüm? – təkrar soruşdum.  

Sərt hərəkətlə:  

- Olmaz! – dedi, toran qaranlıqda əlini yellədə -

yellədə getdi...  

Katelniyə qayıtdım. Üçüncü katyolun ya- nında 

özümə yer düzəldib yatdım. Gecə saat 22:00-da Şahmar 

məni oyatdı.  

Saat 23:00-a qədər Oqanesyanı gözlə - dim...   

Xumba üzvü, erməni əclaf gəlib çıxmadı. Əlacım 

hər yerdən üzüldü. Daha piyada da get-mək olmazdı, 

gecikmişdik... Şahmarla küçəyə çıxdıq. Bu yerlərdə taksi 

olmurdu, şəxsi maşın-lar isə heç vaxt bizə saxlamazdı. 

Odur ki, kor-peşman geri qayıtdıq...  

Oqanesyan ilk dəfəydi ki, məni darda qo-yurdu. 

Kazarmaya çatanda Oqanesyanın çarpa-yısına tərəf 

cumdum.  

O, yerində yoxuydu... 
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“Leçebnidə” Saşa 
şəbəkəsi... 

 

23.11.1971, II gün. 

 

 Yuxudan ayılan kimi Oqanesyanı başı - mın 

üstündə gördüm.  

- Gedə bildinmi? – soruşdu.  

Ona yaman acığım tutmuşdu. Gülə-gülə dedi:  

- Maşın məsələsi çox çətindir. Mənim öz maşınım 

olsa başqa məsələ, onda inciyə bilər- din... 

Qalxıb geyinə-geyinə, bir az da ərkyana, incimiş 

kimi:    

- Yazıq qız yaşı on beş, ya on altı ancaq olardı, 

yəqin gecə soyuqda məni çox gözləyib... – dedim.  
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Alik sözlü adama oxşayırdı. Mən geyi - nəndən 

sonra ciddi görkəm alıb dedi:  

- Sənə deyirəm, heç kimə bildirmə. Le-çebnidə 

Saşa adlı rus oxrannik var. Dünən ax-şam sənin 

məktubunu alandan sonra onunla da-nışmışam. Gecələr 

nə vaxt harasa getmək istə-sən, onun yanına gedib üç 

manat da pul verər-sən. Pulun olmasa, mənim adıma 

yazdırarsan. O, sənə bir dəst mülkü paltar və bir də 

velosiped verəcək.  

Gecələr geyinib istədiyin yerə ya tək, ya da 

dostunla rahat gedə bilərsən!  Saşada mülkü paltar 

çoxdur.  

- Doğrudan? – heyrətlə soruşdum.  

O, yenə şirin-şirin gülümsəyib:  

- Hə doğrudan. Ancaq etibar etmədiyin heç kəsə 

demə. Bu şəbəkənin işini poza bilər-sən.  

- Yox, nə danışırsan, bu işi nə gözəl dü- 

şünmüsünüz. Bu vaxta qədər niyə bunu mənə 

deməmisən? – soruşdum.  

- Mən də təzə bilmişəm, – dedi.  

- Bəs sən bu gecə haradaydın? – soruş - dum.  
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O gözlənilmədən, özündən müştəbeh, bic -bic 

gülümsəyib dedi:  

- Bezlepkinin arvadı gedəndə məni rəfi- qəsi ilə 

tanış eləyib. Gecələrin çoxunu onunla keçirirəm...  

Məəttəl qaldım, həsəd dolu baxışlarla ona baxıb: 

- Həə?    

O, yavaşca əyilib qulağıma dedi:  

- Bir gün bir yerdə gedərik... 

... İşdə kefim kök idi. Bu gecə Nadyanı mütləq 

tapacağam. 

 Uşaqlar yaxşı işləyirdi.  

Nahardan sonra qardaşım Rafiqin poçtla 

göndərdiyi bağlamanı aldım. O mənə, qış üçün əla bir 

idman forması göndərmişdi... 

Nədənsə axşamtərəfi özümü pis hiss elə-məyə 

başladım. Saat 21:00-da Şahmarı çağırıb dedim:  

- Çıx yolda dur, “SARM” da işləyən kəl-bəcərli 

Hacıyev Telman gələcək, o gələndə mə-nə xəbər 

eləyərsən.  
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Bir az sonra Şahmar qayıtdı ki, Telman  gəlib 

aşağıda səni gözləyir. Uşaqları Şahmara tapşırıb 

Telmanla getdim.  

İki saat yarım vaxtım vardı.  

Leçebniyə gedib, Saşanı tapdım.  

Oqanesyanın adını və üç manat pulu   verib, 

ondan bir velosiped və iki dəst mülkü paltar aldım. Öz 

hərbi paltarlarımız isə Saşada qaldı.  

Saşa, yüz otuz - yüz əlli kq. çəkisi olan hündür 

boylu bir xaxol idi. Sarı saçları və ətli bö-yük başı vardı.  

- Nə vaxt qayıdacaqsınız? – soruşdu.  

- 23:20-də, – dedim.  

Velosipedi özüm sürürdüm. Telman da arxa 

oturacaqda, tərkimdə oturmuşdu.  

Gəlib şəhərə çatdıq.  

Xeyli qaranlıq yerlərlə gəzə-gəzə Nadya - nı uzun 

bir qızla parkın yaxınlığında tapdım. Sevindiyimdən 

bilmirdim nə edəm. Onun yanın - dakı uzun qızın 

kəlbəcərli Telmandan xoşu gəl-mədi. Nadya qulağıma 

pıçıldadı ki, gələn dəfə gələndə uzun oğlanla gəl.  

- Yaxşı, – dedim.  
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Sonra onu “27 nömrəli binaya” gətirdim. Telman 

velosipedlə məni bayırda gözlədi. Na-dyanın uzun rəfiqəsi 

bizdən əl çəkmirdi, odur ki, naəlac qalıb dördüncü gün 

gecə saat 24:00-a görüş təyin eləyib ayrıldıq.  

Biz ayrılanda əvvəl əl verib görüşdük. Sonra onu 

qucaqlayıb, rəfiqəsinin yanında  üzündən öpdüm. Telman 

da kənardan bizə ba-xırdı. Birdən Nadyaya dedim ki, 

bəlkə sən baş-qa rəfiqənlə gələsən, Telman üçün, boyu 

bala-ca...  

- Yox, – dedi, mənim rəfiqəm bircə bu – dur, 

Sveta. 

Qayıdanda Telmana ürək-dirək verdim ki, narahat 

olmağa dəyməz, sənə də birini taparıq.  

Katelniyə qayıdanda gördüm ki, Vahid, Eldar və 

Şahmar işlərini qurtarıb yolumu gözlə-yirlər. Məni görən 

kimi Şahmar:  

- Hər şey qaydasındadır, – dedi.  

Hava soyuq olsa da velosipedi bir nəfəsə 

qovduğumdan tərləmişdim. 

Oqanesyana təşəkkür eləmək istəyirdim.  

Yatağı yenə boş idi... 
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Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəbi hicran” po-

emasından oxudum: 

 

      Ağladın, yayıldı səsin hər yana, 

      Bülbül bağçalarda ötdü, - dedilər. 

      Gələndə Məhəmməd gəldin cahana. 

      Gedəndə, - Fizuli getdi, - dedilər!..  

 

Makulunin  “Gizli zindan” romanını Bər - dədə 

oxumuşdum. Indi də onun “Səttarxan” ro-manını 

oxuyuram... 
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             24.11.1971, III gün. 

 

Katelnidə uşaqların işini bölüb, daş kö-mürlə 

işləyən, əldə düzəltmə sobanın kənarında qoyulmuş 

köhnə taxta qapının üstünə uzanıb  yatmışdım.  

Nə qədər yatdığımı bilmədim, ayılanda özümü 

güclə qaldıra bildim. Rəngim meyid rən-gində idi, özümü 

zorla çölə çatdırdım. Ürəyim bulanırdı, məni qusmaq 

tutdu. Titrəməyə başla-dım, başım hərlənirdi.  

Lyuba mənə baxıb qorxdu, rəngi qaçmış, 

həyəcanla, qəflətən uşaqlara qışqırdı:  

- Tez onu hospitala çatdırın!  

Mürşüdlə Şahmar əvvəl məni yaxınlıq- dakı 

sançasta  apardılar. Bütün bədənim qızdır- madan yanır, 

gözlərimi aça bilmirdim, tir-tir titrə-yir, dişlərim bir-birinə 

dəyib şaqqıldayırdı.  

Dərhal hərarətimi ölçdülər...  
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Otuz doqquz dərəcə idi! 

Zorla mənə üç litr marqanıslı suyu içirib 

qusdurdular... 

 Sonra nə baş verdiyini xatırlamadım.  

Yuxudan ayılanda sayaqlayır, nəsə anla-şılmaz 

sözlər deyirəmmiş...  

Gözüm açılanda mesxeti türkü Şükürü, Mamışevi, 

Oqanesyanı, Nazim Əsədovu, Mür-şüdlə Şahmarı 

başımın üstündə gördüm...  

Qızdırmam düşmüş, titrətməm kəsmişdi. 

Hospitalın həkimi də ağ xalatda onlarla yanaşı 

dayanmışdı. Artıq təhlükə sovuşmuşdu... 

 

 

          25.11.1971, IV gün. 

 

Tezdən Dyakiv məni yanına çağırtdırdı.  
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Xəstəxanadan çıxıb ştaba getdim. Dedi ki, iş 

icraçısı Spitski demblə gedir, təcili naryad bağlamalısan.  

Axşam saat 18:00-a qədər mənə uvolni- telni də 

yazdırdı.  

Xəstə-xəstə gedib prorab Spitskini tap- dım. O, 

artıq hərbi xidməti bitirmişdi. Briqadir-lərin sənədlərini 

axırıncı dəfə imzalayırdı. Mən də iki yüz manatlıq naryada 

qol çəkdirdim, onu təbrik eləyib, Leçebniyə qayıtdım.  

Burda əclaf Ostayev əyri yerləri bəhanə eləyib 

suvaq işimizdən bir az kəsdi. Öz dilimizdə o ki var, ona 

söyüb oranı tərk elədim. Yaman zəifləmişəm.  

Tez - tez də hər şeyə hirslənirəm...  

Dünəndən ac idim, həkim tapşırmışdı ki, heç nə 

yeməyim. Xəstəxanaya qayıtdım.  

Çox halsız idim.  

Yerimə uzanıb, özümə gələndən sonra palataya 

duru xörək gətirdilər. Yeyən kimi özü-mə gəldim.  

Qalxıb atama, Vidadiyə, Tahirə, Araza və 

Zeynəbə məktublar yazdım. 

 Yorulub yatdım.  
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Gecə saat 24:00-da Nadya ilə görüşüm  vardı. 

Sveta ilə məni gözləyəcək, ancaq halsız idim, daş 

kömürün dəm qazında boğulub,  ölüm- dən 

dönmüşdüm... 

 

 

 

26, 27, 28, 29 noyabr 1971, I gün. 

 

Xəstəxananı elə xəstələr özləri təmizlə - yirdi.  

Növbə mənə də çatdı. Hər yanı süpürgə ilə 

süpürdüm, Trofimovla Hüseyn Ağayev isə döşəməni 

yudular...  

Üzümü tük basıb, rəngim saralıb...  

Bütün günü məktub yazır, kitab oxuyu-ram. 

Komsomoluma kədərli bir məktub yazıb, Ştabdakı 

poçtdan sifarişlə  göndərdim...  

Həkimlər mənə xəstəliyimin nədən baş verməsini 

demirdi. Ancaq bilirdim ki, Katelnidə yatanda dəm qazı 

məni boğub,  zəhərlənmişəm. 
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 Bəlkə də məni sonuncu dəfə o sel-suya bata-bata 

Sarıkirpiklinin ardınca gedib qayıdan- da soyuq bərk 

tutmuşdu, sətəlcəm olmuşdum... 

Bu gecə Pervomayskiyə ilk qar yağdı.  

Və bütün gecəni dayanmadan döşədi. Hər yan 

ağappaq qar örpəyinə bürünüb, pəncə- rədən çölə 

baxanda adamın ürəyi açılırdı.  

Hava şaxtalı olmasa da çox soyuq idi. Hərdən 

pəncərəni açıb, ciyər dolusu nəfəs alır- dım. Adama 

ləzzət eləyirdi...  

Çarpayıda uzanıb, “Azərbaycan” jurnalın- dan 

“Çəhrayı rəng” povestini oxumağa başla-dım. Oxuyur, 

oxuyur ... yorularaq, gözlərimi qa-payıb, elə hey 

fikirləşirəm.  

Yaman arıqlamışam. Özümə fikir verməli- yəm. Bir 

ildən, il yarımdan sonra toyum olsa, belə arıq vəziyyətdə, 

bəy kostyumunda necə görünərəm? Atam, anam, 

Komsomolum mənim əvəzimə xəcalət çəkməz? Allah 

qoysa toyum olsa, adət-ənənəmizə görə sağ dişim Tahir 

ola-caq, o da məndən uzun və kökdür, odur ki, müt-ləq 

kökəlməliyəm... 

Gündüz də qar yağmağında  davam elə - di...  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Yağan lopa qarlara baxıb nədənsə ümid- lənirdim. 

Hər şey yaxşı olacaq düşünürdüm. Bu qışı çıxartsam, elə 

bil hərbi xidməti başa vurmu-şam. Allah qoysa, gələn il bu 

vaxtlar evə getmə-yə hazırlaşacağam... 

Soyuq havanı ciyərlərimə çəkdikcə ləz -zət 

eləyirdi, ancaq dişlərim qamaşır, sızıldayırdı. Diş 

həkiminin yanına getdim.  

Həkim təqaüdə çıxmış yaşlı bir hərbçi idi. Ağzımı 

əlində tutduğu stomotoloji kiçik qulplu yumru güzgüylə 

diqqətlə müayinə edəndən son-ra ... güzgünün yaraşıqlı, 

nikel polad dəstəyi ilə bir neçə dişimi tıqqıldadıb:  

- Ağrıyır? – soruşdu.  

Arxa alt çənəmin sağ tərəfində iki, arxa üst 

çənəmin sol tərəfində isə bir xəstə diş oldu- ğu aşkara 

çıxdı. 

 Üç dişə görə həkimin cibinə üç manat pul 

qoydum, guya görmədi, özünü görməməz-liyə  vurdu. 

Heç sağ ol da demədi ki, yəni xəbəri olmadı, rüşvətlə 

arası pisdi.  

İki gün gedib-gələndən sonra dişlərimi yondu, 

müalicə eləyib plomb qoydu. Ayağa qal- xıb, əl-üz 

yuyulan yerdən asılmış böyük bir güz- güdə ağzımı açıb, 

qara plombları görəndə, həyəcanla:  
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- Həkim, bu nədir belə? Qara da plomb olar?  

Qoca hərbçi çox təmkinlə:  

- Bu yeni ixtiradır, – dedi, - əlli il ömrü var, – əlavə 

elədi... və çıxhaçıxda: - İki saat su iç - mək, yemək yemək 

olmaz, – bildirdi.  

Bir az yaxşılaşmışdım, özümü gümrah hiss 

edirdim.  

Qarda gəzmək qərarına gəldim. Sapoq- ların 

altında qar xırçıldaya-xırçıldaya dəlləkxa - naya 

yollandım. Musiqiyə qulaq asmaq istəyir - dim...  

- Maqnetafonu Mamışev apardı, – deyən- də, 

dəllək Dilqəmə bir az acığım tutdu.  

Onun da müştərisi yoxuydu. Mənə dedi ki, 

istəyirsən pullu kinoya gedək, deyirlər qəri - bə filmdir...  

“Smertelnaya oşibka”.  

Getdik.  

Kinoda bərdəli yerlimi tapdım: Akif Şiri- nov, tanıya 

bilmədim... Sonra da  stadion dava- sının 

qəhrəmanlarından olan bərdəli Sabir gəlib çıxdı. Bizə 

hörmət əlaməti olaraq gedib şokolad alıb gətirdi. Filmə 

baxa-baxa şokoladı ləzzətlə yedik.  
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“Qara plomb” öz işinə başlamışdı!  

Bir qram da olsun dişlərim qamaşmadı, ağrımadı, 

sızıldamadı...  bu kəşfi eləyənə əh - sən! 

Qar hələ də yağırdı, axşamtərəfi hava - da şaxta 

da vardı. Özümü artıq gümrah hiss edirdim, sabah məni 

hospitaldan çıxaracaqlar...  

Gecə bayırda bərk şaxta olsa da yerim isti 

olduğundan çox rahat idim. Çarpayıda göz-lərimi yumub 

xəyallara dalmışdım. Lyubanın çı-xartdığı dilini, 

Sarıkirpiklinin köpüklü vannasını, Məhbubə xalanın iri bud 

və yançaqlarını, balaca Nadyanın dik duran döşlərini 

yadıma salıb xu-marlanırdım...  

Pervomaysk - Vorasilovqrad  qatarındakı donetskli 

qızı xatırlayanda, gecəyarı onu o və - ziyyətdə qoyub 

düşdüyümün peşmançılığını hə- lə də çəkirdim. 

Necə oldu ki, onun ünvanını almadım, hər yadıma 

salanda yanıb-yaxılırdım. O necə gözəl idi! 

Hospitaldan çıxıb kazarmaya gəldim.  

Güzgünün qabağında durub, özümə ba- xanda 

məəttəl qaldım. Türmədən çıxan adamla- ra oxşayırdım... 

“27-oy dom”da naryad bağladım.  
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...Mənə nə qədər məktub gəlmişdisə ha-mısını, 

dolmuş gündəliyi, oxunmuş roman və povestləri də 

bağlama eləyib poçtla Bərdəyə, Şərq 57-yə. evə 

göndərdim. 
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             30.11.1971, II gün. 

 

Kazarma da hospital kimi istiydi.  

Qızdırıcılar əla işləyirdi. Hərbi şəhərciyin 

yaxınlığında yeni istifadəyə verilmiş pullu ha-mamxanaya 

getdim. Yaxşıca çimdim, üzümü qırxıb ətirləndim, özümü 

səliqəyə saldım.  

Bu gün Bərdədən çıxdığım düz bir ildir!  

Komsomolumun üstündə Nazimi döydü- yüm 

gündür. Bərdədə keçirdiyim son gün! Kom- somolumun 

anası ilə söhbət elədiyim ilk və hə - ləlik son gün...  

Katelniyə getdim, naryad bağlamalı idim. Çox pis 

oldu.  

- Yüz doxsan manatdan yuxarı yazmaq olmaz! – 

dedilər, iş elə də çox olmayıb.  

Pis oldu...  
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Günorta yeməyindən sonra dörd məktub aldım. 

Üçü Tahirdən idi, özü də hər bir məktubu başqa – başqa 

hərbi hissələrdən yazmışdı.  

Gürcüstan əsl hərbi xidmət çəkməli yer imiş!  

Tahir yazırdı ki, artıq on üçüncü məzuniy-yətdən 

qayıdıb!  

Mən də gəlib çıxmışam uzaq Ukraynaya. Burada 

məzuniyyət deyənin tutub qulağını it qu- lağı kimi kəsirlər. 

Elə bu vaxt Dyakivin xaki rəngli təp-təzə Villis 

maşını göründü. Uşaqları tez xəbərdar elə-dim. Bir az 

keçmiş məni çağırtdırdı:  

- Sabahdan “27-oy dom”a! – dedi.  

Düzü çox pis oldum. Bəs Lyuba?  

Nadya isə tamam yadımdan çıxıb. Onu ilk və son 

dəfə öpdüyüm yadıma düşdü. Nadya-nın kosmetikası, ətri 

yox idi. Onun isti nəfəsin-dən, lalə kimi qızaran 

yanaqlarından başqa heç nəyi yoxuydu... bir də əl 

dəyməyən şux döşləri, hər halda mənə belə gəlirdi... 

Axşam işdən qayıdanda Lyubaya dedim:  

- Bu gün son iş günümüzdür, sabahdan başqa 

obyektə gedirik...  
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Dilini çıxardıb:  

- Get... – dedi... Xoşbəxt ol!  

Üzümü çevirib qayıtdım, ürəyimdə:  

- Minnətin olsun, – deyib, qəti və iti ad - dımlarla 

ondan uzaqlaşdım... 

Uşaqlar axşam kartof soyurdu, gəlib yeri- mə 

girdim. Yaman qrip xəstəliyi yayılıb. Dəllək- xana, 

dərzixana, kaptyorka, klub hər yan ağzı- nacan qrip 

tutmuş əsgərlərlə doludur. Ona görə bir maşın sarımsaq 

gətirdilər. Yeməkxana, ka – zarma, klub hər yan sarımsaq 

iyi verirdi. Bütün yeməkləri də sarımsaqla verirdilər.  

Şəhərə getmək lazımdır, Nadya üçün da-

rıxmışam... 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

 

 

 

 

 

   27 nömrəli bina     
 

 

            01.12.1971, III gün.  

 

Gecə kazarmanın qapısında açıq hava- da qalan 

bir vedrə su şaxtadan donmuşdu. Həmişə olduğu kimi 

uşaqları cərgə ilə yeni iş ye- rinə aparırdım.  

Quşbaşı qar yağırdı. Sapoqlarımızın al-tında 

xırçıldayan qar adama ləzzət verirdi.  

“Raz, raz, raz... Raz, dva, tri...” 
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“27-oy dom”a gəldik.  

Əvvəl “planyorka” keçiriləcək otağı qay-daya 

saldıq. İş əla getdi, Allah qoysa, bu qışı buradayıq. 

Hər gün dəstə ilə yeni salaqalar gəlir, xidmətlərini 

başa vuran stariklər də öz ev-eşik- lərinə qayıdırlar. 

Bu obyektdə işləməyin yaxşı bir cəhəti maşınla 

gəlib-getməyimiz idi. Yol bizi yorurdu. Ağır işdən sonra 

qarda, şaxtada maşınla get- mək rahat idi. Uşaqların ən 

xoş saatları, qayğı- sız vaxtları bu maşınla kazarmaya 

gedən yolda olurdu, onlar zarafatlaşır, oxuyur, 

dərdləşirdilər.  

Qızıl diş Feruz mənə iki məktub gətirdi. Üstdəki 

məktubun üzərindəki tanış xətti görəndə gözlərimə 

inanmadım. 

Komsomolumdan idi!  

Sevincimdən uzun Feruzu qucaqladım, sonra ətir 

qoxulu məktubu dönə-dönə öpərək kazarmaya girdim. 

Məktub ilk dəfə olaraq çox ətraflı və səliqəli yazılmışdı. 

İçərisində on manat pul və Şuşanın mənzərəsini təsvir 

edən gözəl bir otkrıtka da vardı, arxasına: “Məhəbbətin 

dili lal olur”... yazılmışdı... 

...Gecə Əliağa Kürçaylıdan bir şeir əzbərlə-dim: 
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Mən səni gördüm bu gün gilənar bağlarında, 

Həzin bir nəğmə vardı titrək dodaqlarında. 

Bir qonağam elində sənin torpaqlarında. 

Nəğmənlə sular kimi ürəyimə axsana,  

Oksana!.. 

                             * * * 

Nəğməndə yad edirsən bir qafqazlı cavanı, 

Deyirsən mərd vuruşdu, axdı bu yerdə qanı. 

Atam da burda... Məni boğur bu göz yaşlarım,  

Bax, bu qara gözlərim, bax bu qara qaşlarım... 

Az da olsa o gəncə varmı mənim oxşarım? 

Bir cavab gözləyirəm, susmağı buraxsana? 

Oksana!.. 

                             * * * 

Necə idi ünvanı, onun məzarı hanı? 

Yerə dikmə gözünü, barı mənə baxsana, 
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Oksana!.. 

                             * * * 

 

Oxuduğun nəğmənin kim qoşub bəsdəsini? 

Məni görən kimi sən niyə kəsdin səsini? 

Bəlkə nəğməndə duydum atamın nəfəsini? 

Sən bu qəmli romansı təzədən oxusana, 

Oksana!!! 

 

 

 

02, 03, 04, 05 dekabr 1971,    Bazar günü. 

 

Ağcabədili Nazimlə binanın zirzəmisin - də 

oturub, keçmişdən, gələcəkdən söhbət elə-yirdik.  
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- Bizi qarşıda gözəl günlər gözləyir,– de-yirdim, - 

İnstitutda təhsilimin davamı, partiyaya keçmək, ixtisasıma 

uyğun bir işdə işləmək, toy eləmək...  

Nazim savadsız olduğundan onun ən bö-yük 

arzusu qayıdanda çayxana və ya yeməkxa-na açıb 

işlətmək idi... 

Günortadan sonra özümü pis hiss eləmə- yə 

başladım. Uşaqları işə göndərəndə dedim:  

- Məni soruşan olsa, xəstədir deyərsiz.  

Alik Oqanesyanın yerinə uzanıb yatdım.  

Axşam yuxudan ayılanda yenə narahat idim. Çox 

arıqlamışdım. Biləklərim elə nazilib ki! Bir dəri, bir sümük 

qalmışam...  

Əmək haqqımızı paylayırdılar. Gedib üç manat 

səksən qəpiyimi aldım.  

Axşam yeməyini də yeyə bilmədim. Ürə - yim 

bulanır, qusmaq istəyirdim...  

Bütün rotanı yığıb, son dəfə Katelniyə aparırdılar. 

Bryusov nə qədər elədi, dedim:  

- Xəstəyəm, gedə bilmirəm. Bizim briqa-da qaldı... 

yenə üşüyürdüm... yerimə girdim. Uşaqlar üstümə dörd 

şabalıdı şinel atdılar. Ya-man zəifləmişəm... 
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Səhər ayılanda baxdım ki, başım hərlə - nir. Çölə 

çıxdım, darıxırdım... hava soyuq idi. Ürəyim bulandı... 

Qusmağa başladım... Mədəm boş idi, öd qarışıq bulanıq 

sarı su qusdum. Gözlərimdən su axırdı. Heç belə 

olduğum ol-mamışdı... Sançasta getdim. Hərarətim vardı. 

Hospitala yazdılar.  

Yenidən yatağa düşəsi oldum.  

Əvvəl yatdığım çarpayının boş olduğunu görüb, 

özümü oraya yıxdım. 

Qızdırmam yüksəlirdi. Sarıkirpikli gedən - dən heç 

düzəməlli çimə də bilməmişdim. Ca- nım kirli idi. Tərləyə 

də bilmirdim. Qızdırmadan, zəiflikdən asta səslə 

zarıyırdım.  

Ürəyim sıxılırdı... 

Həkimi çağırdılar. Mənə ürək toxtadan dərman 

içirtdi, sonra da hərarətimi təkrar ölçüb, başqa həblər də 

verdi. Halsızlıqdan yuxuya tez keçdim. 

İki gün yataqdan ayağa qalxa bilmədim. Yeməyi 

də çarpayımın yanına gətirirdilər. Duru, sulu xörəkləri içə 

bilirdim. Hərarətim düşmüşdü. Ancaq özümü halsız, 

narahat hiss edirdim...  

Bütün günü kitab oxuyur, yerimdən qalx-mırdım. 

“Gecə qapı döyülür” povestini oxudum. Ayna... Ona elə 
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yazığım gəldi... Heyf ki, ardı məndə yox idi. “Məhv olmuş 

gündəliklər...” pye-sini də oxuyub qurtardım... 

Hər yan qara bürünüb, hava çox soyuq- dur. 

Uşaqlar axşamlar yığışıb yanıma gəlirlər... 

Cek Cəfərdən, Tahirdən, atamdan, qar - daşım 

Vidadidən, Zeynəbdən, Tariyeldən mək- tublar gəlmişdi. 

Bir-bir oxuyur, qeydlər götürür, cavablar yazırdım. Üçüncü 

sutka idi ki, çarpayı- dan ayağa qalxmırdım. Məktubları da 

çarpayıda yazırdım...  

Komsomoluma məktub yazdım. İçərisinə də gözəl 

bir otkrıtka qoydum. Otkrıtkadakı şəkil- də şabalıdı şinel 

geyinmiş bir əsgər xidməti döv-ründə sevdiyi bir qızla 

ağaca söykəniblər. Otkrıtkadakı foto arxadan çəkilib. 

Arxadan əsgə-rin başı papaqlı, əynində şineli və qızın da 

boz, qalın, boynu və qolları xəzli paltosu, ağ yun papağı 

və əlcəkləri görünür. Hərəsi bir tərəfdən ağacın gövdəsinə 

söykənərək başlarını aşağı salıb, əl-ələ tutublar. Hər 

yanda ağappaq qardır...  

Otkrıtka əla idi. Özüm də vərəqdə şəkil - lər 

çəkdim. Təyyarə, gəmi, qatar... mülkü pal - tarlı oğlan, 

gəlinlik paltarında bir qız... Məktub çox gözəl alındı. 

Tariyel yazmışdı ki, institutu bitirib, Bər - dədə 

tikinti idarəsində əmtəəşünas işləyir...  

Mən isə geri qaldım. Tay-tuşlarım artıq işləyir... 
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Axşam ştarşina dedi ki, həkim sənə icazə verib 

artıq yaxşısan, çıxa bilərsən. Dəftər, kitab-  larımı yığıb, 

kazarmaya gəldim. Ağayevlə döşə - yimin ağlarını 

dəyişdim.  

Kinoya da getmədim.  

Məzahirlə hamama getdik. Canımdan elə kir çıxır, 

tər gedirdi ki... 

Drayzerin “Amerika faciəsi”, “Kerri bacı” 

romanlarını oxumuşdum. İndi də “Dahi” romanı-nı 

oxuyuram. Bir rəssamın həyatından bəhs edir. Çox 

maraqlı, oxunaqlıdır...  

Həm də tərcüməçi çox gözəl işləyib, halal olsun 

Beydulla Musayevə. 

 

 

 

 

 

             06.12.1971, I gün. 
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Bu gün Biləcəridən qatarla çıxdığım gündən düz 

bir il ötürdü.  

Bir il...  

Yol yarı oldu!  

Vaxt vardı kədər, qəm-qüssəylə:  

- Hələ qarşıda iki ilim var, – deyirdim.  

İndi isə bu gün deyirəm:  

- Bir ilim qalıb...  

- Sabahdan isə artıq il məsələsi ilə də 

qurtarırıq. Daha “ay” söhbəti gedəcək!  

Yüz faiz deyə bilərəm ki, on bir ay bir neçə 

gündən sonra bu zəhrimar hərbi-xidməti bitirib, Bərdəyə 

dönəcəyəm. Bu əsgər həyatın-dan ömürlük canım 

qurtaracaq.  

Kaş bircə o gün tez gələydi...  

Qışı çıxsaq, elə bil əsgərliyi bitirmişik... Yaman 

şaxta, çovğun olur. Sovet ittifaqının hər yerindən bura 

yeni - yeni uşaqlar gətirirdilər. On- lara baxan yerdə 

rahatlaşıram. Nə qalıb ki, fikir- ləşir, toxtaqlıq tapıram:  
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- Yazıq onların gününə, – deyirəm.  

Mənim yolum yarıdır. Bu iki illik əsgərlik həyatımın 

ən çətin dövrünü adlamışam. İndi ko- mandirəm, kiçik 

serjant rütbəm var. Özümü təs-diq eləmişəm. Stadion 

davasından şərəflə çıx-mışam. Hamı məni eşidir, 

hörmətim var. Bütün qarnizon məni tanıyır.  

Heyf, bircə Sarıkirpiklimdən.  

O getməsəydi, onu itirməsəydim, bu so-nuncu qışı 

onun ağuşunda buğlana-buğlana ke-çirəcəkdim, bütün 

soyuqdəymələrimi onun kö-püklü vannasında, onun arıq 

isti qucağında çı-xaracaqdım. Heyf, heyf... o, çox səmimi, 

səda- qətli qız idi...  

Bu Lyuba dilini çıxara-çıxara heç özü də bilmir nə 

eləyir. Nadya isə lap uşaqdır.  

Bunlarla qış çıxarmaq olmaz... 

İlk dəfə podpolkovnik geyimində Dyakivin gəlişi 

məni xəyallarımdan ayırdı. Yüyürüb ona çatan kimi, hərbi 

qaydada farağat dayanıb, salam verib məruzə elədim. 

Sakitcə:  

- “Вольна” – deyib, mənə əl uzatdı.  

Səhhətimlə maraqlandı, briqadamda işlə- rin necə 

getdiyini soruşdu və:  
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- Konyaklar üçün də çox sağ ol, – deyib, əli ilə 

kürəyimi döyəclədi.  

- Göndəriblər? – sevincək xəbər aldım.  

Sarıkirpikli gedəndən bəri çoxdan idi ki, gözlərim 

belə işıq saçmırdı... Bir də bu işıq göz-lərimdə 

Komsomolumun ətir qoxulu tanış xəttlə yazdığı məktubu 

alanda  saçır... 

Dyakiv gedən kim Oqanesyan özünü ye-tirdi:  

- Balam nə yaman şirin danışırdınız, xeyir ola? – 

soruşdu.  

Yenə kişmişi gülür, gözləri itirdi.  

- Hə, – dedim, - xəstəliyimlə bağlı soru - şurdu.  

- Ta mənə də yox dəə, – dedi.  

- Nə olub ki? – təəccüblə soruşanda o:  

- Üç gündür sizin evdən göndərilən kon-  yakları 

içirəm!  

- Necəəə? – donub yerimdə qaldım.  

O, mənim çox sadəlövh, etibarlı olmağımı bir daha 

qeyd eləyib dedi:  
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- Mənim indi gəzdiyim qadın da elə bu Dyakivin 

xanımıdır. Bezlepkinin arvadı gedəndə bizi tanış elədi. O 

gündən gecələrin çoxunu on- larda keçirirəm.  

Mən bu Şamxor ermənisinə heyrətlə ba- xanda:  

- General Krasikin bacısı dünən gecə gə-lib, 

ondan əl çəkmə, – dedi.  

- Qırmızı kostyumlu? – az qala qışqıra - caqdım.  

Gülə-gülə, qırmızı əzələsiz ətli yanaqları tərpənə-

tərpənə əyilib, pıçıltı ilə dedi:  

- Krasikin bacısı nə sıravi əsgərlərlə, nə də zabit 

heyəti ilə heç vaxt görüşməyib.  

Onunku serjant heyətidir...  

Bu xəbəri eşidəndə dizlərim titrədi, bədə- nim 

soyudu, bir neçə dəqiqədən sonra qulaqları- ma qədər 

qızardım.  

- Bəlkə o, məni xoşlamadı? – soruşanda:  

- Qorxma! – dedi, risk eləməlisən, o, Qafqazlı 

uşaqlar üçün ölür... 

Yeməkdən sonra Tahirin mənə  poçtdan sifarişlə 

göndərdiyi məktubu aldım.  
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Oxuyub mat qaldım, o yazırdı: “Adilə Zöhrə 

bacıma deyib ki, Tahirlə mənimki tutmaz! Bir adamın ki, 

dostu Tofiq ola...”  

Elə bil məni güllə ilə vurdular. Öz-özümə 

qışqırdım:  

- Ola bilməz!  

Bu Zöhrə müəllimənin uydurmasıdır. Adi-lənin özü 

məni sevirdi! Pisiydimsə, niyə sevirdi? Özü də Adilə elə 

qız deyil. O, çox təmiz, ağıllı qızdır. Heç həqiqətən də o, 

məni pis tanısa, Zöhrə müəlliməyə yenə elə söz deməz...  

Bu işdə nəsə bir hiylə, bir anlaşılmazlıq var. Allah 

qoysa, hərbi xidmətdən qayıdanda hər şeyi 

aydınlaşdıraram...  

Məktubun ardını oxumayıb cırmaq istə- dim... 

Özümü ələ alıb, ardını da oxudum: “De – kabrın axırına 

kimi mənə teleqram gələcək. Mə- zuniyyətə çıxıb, sənin 

yanına gələcəyəm” yazır- dı...  

Bugünkü gün maraqlı xəbərlə bol oldu.  

Yeməkdən qayıdanda iş yerində Şahma - ra pul 

verib, bir araq aldırdım. Şahmar, Vahid, mən və Çingiz 

zirzəminin qaranlıq bir yerində oturub arağı içdik. Kefimiz 

kökəldi. Sonra çıxıb işləməyə başladıq.  
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Uşaqların remenlərindəki deşiklər onurğa 

sümüklərinin tuşundan göbəklərinə qədər uzan-mışdı.  

Tən yarı idi!  

- Görəsən alverçi dayısının Vahidə verdi - yi pulu 

Vahid harasında gizlədir? – Şahmardan soruşdum.  

Hərə bir söz deyib, gülür zarafatlaşır, ürəklə 

işləyirdik. Araq canımızı qızışdırmışdı. Vahid axırda pərt 

olub yalandan dedi ki, pulun başından bir az xərcləyib. 

Ancaq hamı bilirdi ki, o yalan danışır...  

Vahid də Oqanesyan kimi şamxorlu idi. Ancaq o 

erməni bundan min dəfə əqidəli, etibar- lı, kişi adamıydı. 

Əlində həmişə pulu olardı. Həm xərcləyir, həm borc verir, 

həm də qadınla- ra, komandirlərə hədiyyələr alırdı...  

Axşam kazarmada oturub, xeyli məktub - lar 

yazdım: Rafiq və Vidadi qardaşıma, Tahirə, Tariyelə, 

Zeynəbə, bibim qızları Gülxara, Elza- ya, Araza...  

          Arifə məktub yazanda elə həyəcanla, gö-tür-qoy 

eləyə-eləyə yazırdım ki... hər kəlmələri səliqəli, yayğın 

xətlə yan-yana düzdükcə ləzzət alırdım...    

          Məhbubə xala söz yox ki, bu məktubu Arifə 

oxutduracaq. Onda o nə hisslər keçirəcək anlayırdım...  

          O, məni sevirdi! 
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          Ancaq heç kimə bu nakam sevgisini açıb deyə 

bilməzdi. O, hərfləri oxuyub, yaza bilmirdi. Heç olmasa 

bunu bacarsaydı, keçirdiyi hissləri mənə yazar, bir az 

yüngülləşərdi. Oxuya da bil-mirdi ki, heç olmasa yazdığım 

sözləri oxuyub özünü ovutsun.  

           O bilirdi ki, mən evlənəcəyəm... Bakıda 

yaşayacağam... ancaq o, bunları qəbul eləyirdi.  

           Onun taleyi, qisməti belə yazılmışdı, an-caq: “ölən 

ana qədər səni sevəcəyəm” – demiş-di... bu onun öz 

sevgisi idi. Mən onu sevə bil-məzdim. Mənim özümün 

sevdiyim vardı və o da bunu bilirdi.  

           Məhbubə xala, həm də  yaşda mənim anamdan bir 

az balaca idi. Biz, küçəmizin bütün uşaqları onu anamız 

kimi sevərdik...  

          O, mənim ilk intim əlaqədə olduğum qa - dın idi!  

          İntim münasibətin bütün şirin-şəkərini, həzzini, 

ləzzətini o, mənə öyrətmişdi!  

           İndi də onu xatırlayanda, birgə keçirdiyi-  miz bir 

neçə günü və son bir gecəni hələ də gözlərimin 

qarşısında canlandıranda onun qoxu- sunu, ağzının 

tamını ağzımda hiss edirdim. Bü- tün bədənim onun od 

tutub yanan gözlərindən, ağ yumşaq canından, dil-

dodağından indi də  od alıb odlanırdı...  
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Axşamtərəfi Feruz mənə bir məktub ver- di. Xəttə 

baxıb  tanıdım, Zeynəbdən idi. Ancaq Rüstəmov Mamedə 

yazılmışdı. Mamedin yeri-yurdu ayrı, hərbi hissəsi başqa 

yerdə yerləşsə də məktub üçüncü rotaya gəlib çıxmışdı. 

Orada da məktuba yiyə duran olmadığından bizim rota- 

ya göndəriblər. Çox maraqlıydı, Zeynəb niyə Rüstəmov 

Mamedə məktub yazıb? O məktub necə olub gəlib bura 

çıxıb?  

... Gecə plakat yazmalı idim.  

Mürşüd hospitalda yatırdı.  

Bir qədər ayın-oyun alıb, onun yanına getdim. 

Palataya girib ürək-dirək verdim ki, qəf- lətən çarpayının 

başındakı əl - üz dəsmalını gö-türüb üzünə sıxdı, necə 

hönkürdüsə ensiz dəmir çarpayı az qalırdı tökülüb 

dağılsın. Yazıq yaman qəribsəyibmiş...  

           Bir xeyli gözlədim, o, tamam sakitləşən - dən sonra 

toxtaqlıq verib, rotaya qayıtdım.  

Dolqiyer demblə gedirdi. Mavi rəngli id- man 

paltarıma gözü düşmüşdü. Utana-utana məndən idman 

formamı istədi...  

          Gördü tərəddüd edirəm, qəflətən bizim ana 

dilimizdə mənə: “dost”, - dedi. Dost sözünü eşidən kimi 

idman paltarımı çıxarıb ona verdim. O gedəndə mənimlə 

ikiəlli görüşdü. 
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           Elə kövrəldim ki!  

Bütün növ ayrılıqların sonu belə kədərli, kövrək 

olur...  

İnsan belədir. Son bir ildə Dolqiyerin mə-nə elədiyi 

pisliklərin hamısı bu anda yoxa çıx-mışdı. Dostluq 

elədiyimiz bir gün olmasa da biz dost kimi, qardaş kimi 

ayrılırdıq. Daha o, baş serjant kimi bizə komanda verə 

bilməzdi...  

Kədərlə onu yola saldım. 

Gecə Pitomets mənə təzə bir rubaşka gətirdi, nə 

qədər elədi götürmədim. 

Lenkomnatada həzin bir xarici musiqi səslənirdi. 

Hamı yatmışdı.  

Bəxtiyar Vahabzadədən bir kuplet şeir əzbərlədim: 

 

Bircə nəfər bəyənmədi, Bethoveni Venada 

O uymadı nə şöhrətə, nə ada. 

Dedi: Bunlar əfsanədir... 

İlhamının qapısını gecə-gündüz o döydü. 
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Bethoveni bəyənməyən, Bethovenin özüydü! 

 

Əsgərlik həyatımın bir gecəsi də uyu-maqdadır! 

Donetskli qızı, Sarıkirpiklini, Məhbu- bə xalanı, 

çöhrəsində hədsiz gözəllik olan Kom- somolumu 

xatırlaya-xatırlaya plakat yazıram. Birdən Qırmızı 

kostyumlu Krasik yadıma düşdü. Bədənim od tutdu... 

Onun yerişindən, gözlərindən, baxışların- dan da 

şəhvət yağırdı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              07.12.1971, II gün.  
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Səhər uşaqlar işə gedəndə Bryusov mə- ni 

kazarmada saxladı.  

- Lenkomnatada ol, – dedi.  

Sonra Qismətlə Muxtarı da saxladılar. Xəbər 

yayıldı ki, Muxtarın qayınatası onun işini yekunlaşdırıb, 

teleqram artıq Ştabdadır. 

İki uşaq atası olduğu üçün Muxtarı, heç kəsi 

olmadığından, xəstə anasının kimsəsiz qal-dığına görə 

isə Qisməti demblə göndərirdilər.  

Eşidib yenə kövrəldim, yenə hisslərim oyandı. Kaş 

mən də gedəydim...   

Gec yatmağıma baxmayaraq səhər saat 05: 30-

dan durub, plakatları yazırdım. Bu axşam “Komsomol 

seçki yığıncağı” keçiriləcək. Odur ki, mütləq 

qurtarmalıyam. Qurtarıb işə gedəndə Bryusov məni 

yenidən saxlayıb:  

- Başqa plakatlar da var, get Lenkomna  -taya, 

mən də gələcəyəm, – dedi.  

Qismət bir az keçmiş yanıma gəldi. Qılıq- lana-

qılıqlana lavsan formamı istədi. Yalvardı ki, bu formayla 
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Mingəçevirə gedim, çatan kimi bağ-  lama eləyib 

qaytaracam.  

Anasının canına and da içdi. 

- Konyak, meyvə də göndərəcəyəm... – dedi. 

Nə isə gətirib, lavsan formamı da Qismə - tə 

verdim... Muxtarla Qismət bir-birlərinin boynu- nun 

arxasının artıq tüklərini lezvayla təmizləyir,  boyunlarına 

ağ tikir, sapoqlarını mazlayıb sürtür, çamadanlarını yığıb 

qavqarır, şabalıdı şinellə- rinin ayaqlarını kəsib bir az 

gödəldir, remenləri- nin qızılı rəng ulduzunu uşaqlar üçün 

olan diş tozuyla sürtüb parıldadır, əllərindəki yeni aldıq-

ları hərbi biletlərə tez-tez baxıb öpür, gözlərinin üstünə 

qoyurdular.  

Kazarmanın qabağında qol - qola girib, sonuncu 

şəkillərini də çəkdirdilər. Ünvanlarını yazıb fotoqrafa 

verdilər ki, şəkilləri Azərbaycana göndərsin...  

Allahverdiyev Nadir gəldi ki: sənin çama - danını 

siçan yeyib, deşik açıb... elə pis oldum ki... Heyf, o cür 

gözəl çamadandan. 

Ağlıma gəldi ki, elə bunları da Qismətlə göndərim, 

Bərdədə bizə verər. Qismətə deyən kimi dərhal razılaşdı. 

Lavsan kostyumum axı əynində idi. Onu başa saldım ki, 

lavsan kos-tyumu Mingəçevirə çatanda geyinərsən, yolda 

sənə soyuq olacaq... Bu sözüm onun ağlına batdı, yun 
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parad formasını geyindi. Lavsanı da mənim siçan deşmiş 

çamadanıma qoydu. Ça-madanımda mülkü paltarım, 

sviterim, çarıqla- rım, maqnetafonum, on iki ədəd də 

məktublarım vardı. 

Qismətin başqa yükü yox idi, öz bir-iki ayın-

oyununu da mənim çamadanıma qoydu. 

Onları yola saldım. 

 Balacaboy, üzündə iri qara tüklü xalı olan Qismət, 

uzun, iki arvadlı Muxtarla “KPP”-dən çıxanda öpüşüb 

ayrıldıq. 

Elə kövrəldim, elə həyəcanlandım ki... Dolqiyerin 

gedişi bunların yanında bir muştuluq oldu.  

Gedə-gedə çönüb, bəlkə əlli dəfə mənə əl elədilər. 

Onlar şose yolda avtobusa minəndə gözlərimdən bir neçə 

iri yaş gilələri axdı... 

Gəldim kazarmaya.  

Saat 15:40-da plakatları qurtarıb Krasikin bacısını 

görmək ümidi ilə mağazaya getdim...  

Axşam yeməyinə qədər mağazanın yan-yörəsində 

hərləndim. Qırmızı kostyumlu gəlib çıxmadı...  

Kor-peşman yeməkxanaya getdim. Ma - ğazadan 

“Сгущѐнный молоко” almışdım. Hir- simdən 
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yeməkxanaya gedənə qədər onu yolda açıb başıma 

çəkdim. Qatılaşdırılmış şirin süd məni necə tutdusa 

yeməkxanada yemək yeyə bilmədim...  

Atamdan və Tahirdən məktub almışdım. 

Atam yazmışdı: “Allah qoysa, Aydınla Rafiq 

yanına gələcək.” Mən atama yazmışdım ki, anamı heç 

kim incitməsin. Atam əvəzində yazırdı: “Heç elə iş olar ki, 

kimsə ananı incitsin? Mən hardayam?” 

           Tahirə, atama, Rüstəmov Mamedə, Zey- nəbə 

məktublar yazdım.  

Gecə Eldar Gün növbətçisi  olduğu hal – da, 

durduğu tumbuçkanın yanında stul qoyub yatmışdı. Əclaf 

Bryusov ona “üç sutka” verib, hauptvaxta basdırdı... 

Bryusovla   Boyko baş leytenant rütbəsi alandan 

lap harınlayıb, həyasızlaşıb, lap deyər- dim qudurublar. 

Artıq uşaqlardan açıq-aşkar pul tələb edirlər, Bryusov 

zorla Sadaydan əlcək istə- yir, hətta Çingiz 

məzuniyyətdən qayıdanda  ikisi də onun üstünə 

qışqırdılar ki: 

- Niyə konyak gətirməmisən? 

“Разгильдяй!” 
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Get, canın çıxsın hardan tapırsan tap, konyak al, 

gətir!  

Yetim köpək oğlu yaman hərislənib, uc- dantutma 

hamıdan pul istəyir. 

 Hamıdan... 

Boyko kimi görünür Bryusov da rüşvət verib,  

vaxtından əvvəl yeni rütbə almaq istəyir.  

           Ancaq belə olmaz axı, puldan əlavə kim-də nə 

görürsə görsün, açıq-aşkar, həyasızcası-na və zorla 

istəyir.  

Bu bir ilin içində Bryusov nə qədər dəyi- şib!  

Belə getsə, onlar ya türməyə gedəcək, ya da 

general olacaqlar... 

Gecə Fikrət Qocadan bir şeir əzbərlədim: 

 

 

Dost kimi görüşdük, gülə-gülə biz yenə, 

Mən sənə vurulmuşam, sən də bir özgəsinə. 

Gör nə qəribə işdir. 
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                    * * *   

Bu dərdi demək ağır, deməmək ondan çətin. 

İkimizdə yanırıq, oduna məhəbbətin. 

Gör nə qəribə işdir. 

 

                              * * *  

 

Sən ondan gizlədirsən ürəyini sirr kimi 

Mən də səndən gizlicə yaşayıram eşqimi. 

Gör nə qəribə işdir! 

 

 

  

 

 

                08.12.1971, III gün. 
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 Mamışev  əsgər həyatının son günlərini 

yaşayırdı. Ona baxıb həsəd aparırdım. Özünü  çox 

təmkinli, ağır, sanballı aparırdı. Onun yerin- də mən 

olsaydım, bəlkə də belə sakit dayana bilməzdim. Mənim 

təbiətim beləydi. Mən sanki yeriməyi bacarmırdım, 

yerimək, addımlamaq təbiətimdə yoxuydu. Mənimki 

göylərdə  uçmaq idi, ya uçmaq, ya da özümə qapanıb 

xəyallarım- la öz dünyamda yaşamaq... 

        Səhər-səhər xəbər yayıldı ki, Axıska türkü Şükür 

Aslanov axır ki, ona kəllə atan ermənini klubun yanındakı 

ümumi tualetdən çıxanda ya – xalayıb.  

Biz çatanda erməni köpəyoğlu al-qanın içində 

yerdə uzanmışdı, tərpənmirdi də...  

Ürəyimdə qürur duyur, fəxr eləyirdim: “Kaş 

briqadamın uşaqları da Şükür qeyrətdə olaydı...”  

Bütün ermənilər kimi Oqanesyan da səs-küyü 

eşidib gəlmişdi. Artıq iş-işdən keçmiş, er- məni yerdə, 

Şükür isə qaçıb aradan çıxmışdı... 

Oqanesyan da bizimlə “27-oy dom”a işə getdi. 

Yolda mənə yeni xəbərlər verdi: “Boyko - nun arvadı ilə 

sevişən rus oğlan iki günə hərbi xidmətini bitirir. Siyasi 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

işlər üzrə müavin, baş leytenant Boyko birinci günə qədər 

özünə san - çastdan освобождение yazdırıb. 

              Arvadından heç bir addım da  olsun kə- nara 

çəkilmir.  

Arvadı isə fürsət tapıb, pasportunu oğ-lana çatdıra 

bilib. Artıq təyyarə biletləri də hazır-dır.  

Hər an Boykoya oğlan haqqında məlumat verirlər. 

Yazıq Boyko ruslara etibar eləmir. Yalvarıb Mamışevi, 

Şükür Aslanovu, Sabiri, Sə- buhini, bizim rotadakı çeçen 

oğlan Dudayevi köməyə çağırtdırıb...  

Sutka ərzində uşaqlar növbə çəkib bir-birlərini 

əvəzləyir. Hamısı Boykoya and içib, söz veriblər ki: “Bu 

yolda öldü var, döndü yoxdu...” 

“Ailə konserti” olacaq ya sabah, ya da birisi gün...  

Boyko dünən gecə arvadı ilə o ki var içib, göz 

yaşları axıdıb, yalvarıb ki, onu, uşağını atıb getməsin... 

Uşağın gələcək həyatını faciyəylə üz -üzə qoymasın, bu 

cavan ailəni dağıtmasın. Ar-vadı isə elə hey yalandan 

deyirmiş:  

- Borya, sən heç vaxt məni sevməmisən. Sən 

məni başa düşməyi belə bacarmırsan... 
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Arvadı Borya, Borya dedikcə Boyko göz yaşları 

tökürmüş...  

Oqanesyan söhbəti dəyişib birdən dedi ki, 

Bezlepkinin Odintsovadakı ünvanını öyrənib.  

Özümdən asılı olmayaraq: 

- O ünvanı mənə ver! – qışqırdım.  

Alik təəccüblə üzümə baxıb sakitcə:  

- Neynirsən? – deyəndə birdən özümə gəldim:  

- Heç, elə belə... – ümidsiz halda pıçılda - dım.  

O, heyrətlə üzümə baxmaqda idi...  

Hər ikimiz yol boyu susduq. Maşından düşəndə o, 

mənə heç nə demədən qayğılı hal- da başını aşağı salıb 

getdi.  

Şübhələnmişdi!  

Mən səhv etdiyimi anlayırdım, ancaq gec idi. 

Özümdən asılı olmadan bu söz ağzımdan çıxmışdı. 

Vahidə pul verib araq, kolbasa, çörək, so- ğan 

aldırdım.  
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Bu gün Mürşüd hospitaldan çıxıb, işə gəlmişdi. 

Zirzəmidə bu münasibətlə üçümüz bir arağı boşaltdıq. 

Mürşüd də mənim kimi zəif- ləmişdi. Arağı içib 

qurtarandan sonra gördüm başım fırlanır, özümü saxlaya 

bilmirəm, səndə-ləyirdim.   

- Deyəsən piyan oluram, – dedim.  

Onlar elə zirzəmidə yer düzəltdilər. Uzan- dım. 

Oqanesyanla olan söhbət məni tamam dil- xor eləmişdi. 
Xeyli düşünüb qərara gəldim ki, Xumba üzvü olsa da, 

Oqanesyana yalan demək heç kişilikdən deyil. O, hər 

sözünü, sirrini mənə danışır. Mən isə...  

Oyananda o üz-bu üzə baxıb harada ol-duğumu 

dəqiqləşdirəndən sonra rahatlandım. Başım daha 

fırlanmırdı. 

Ayağa qalxıb yuxarıya çıxdım. Uşaqlar işləyir, 

deyir-gülür, zarafatlaşırdılar. 

Pəncərədən şose yol tərəfə baxanda gör-düm 

Telman Mamedovla Nazim Əsədov iki ba-laca qəşəng 

qızın qarşısını kəsiblər. Telman qızlara nə isə əl-qolla 

başa salır, Nazim isə kəl-mə də rus dilini bilmədiyindən 

mal kimi ora-bura döyükürdü... 

Vasilyevin briqadası axşam klubun döşə- məsini 

yuyurdu... Nazımgil isə kartof soyurdu. Axşam 

proverkasında uşaq çox azıydı. Alik ye-nə yerində 
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yoxuydu. Qərara almışdım ki, etiraf etməliyəm... 

Vəssalam! 

Gecə yatmazdan əvvəl Nazim Hikmətin gözəl bir 

şeirini əzbərlədim.  

 

Mən: Nə körpü altında yatan,  

Nə də atlas haşiyəli sərxoş süfrələrində  

Saz çalıb, Ərəbistan püstəsi satanların  

şairiyəm. 

                    * * * 

Torpaqdan, atəşdən və dəmirdən 

Həyatı yaradanların şairiyəm mən! 

Mən sürətimi əsirlərdən almışam, 

Məndə hər misra, yanar dağı xatırladır. 

                     * * * 

Mən nə xalqın alın tərindən –  

On qəpik oğurlamışam, 
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Nə də bir şairin cibindən bir sətir!.. 
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                 09.12.1971, IV gün. 

 

Dörd nəfəri hərbçilərin ailələri üçün nə - zərdə 

tutulan uşaq bağçasına işləməyə gön - dərdim.  

Kaşeyev yoxa çıxmışdı.  

Göygöz, kirpikli Eldarla, tullana - tullana guya 

ağcaqanad tutan Əliquliyev Kamili qubbax-dan çıxarmaq 

lazım idi. Serjant olduğumdan on-ları oradan çıxarmağa 

hüququm çatırdı. Uşaq-ları başıma toplayıb bildirdim ki, 

işə özləri get-sin. Mən Eldarla Kamili hauptvaxtdan 

çıxarıb gələrəm. Stepanoviç hazırlaşıb getmək istədiyi-mi 

görəndə:  

- Saat 09:00 - dan əvvəl getmək olmaz, – dedi, - 

sənədləşmə olmalıdır. Kaşeyev o vaxta kimi gəlib 

çıxacaq...  

İşə getdik.  

Yolda “Военный авто инспексия” bizim 

üstüörtülü, brezentli yük maşınımızı saxlatdı. Uşaq 
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maşında normadan iki dəfə çox idi. Kuza-ya çıxıb, bir-bir 

əsgərləri saydılar. Bölmə ko-mandirlərinin adlarını 

yazdılar, sənədləşmə apa-rıb, uşağın yarısını yerə 

tökdülər...  

Şaxtalı hava olsa da uşaqlar çöl pəncərə-lərin 

künc hissələrini düzəltməli idi. Dörd nəfəri bu iş üçün 

ayırdım. Axşama qədər bu dörd nəfər uşaq iyirmi dörd 

pəncərənin künclərini düzəltdi. Yaxşı iş gedirdi. Daha heç 

kəs mübahisə eləmir, işləyə bilmirəm demirdi.  

Üçüncü rotadan olan bir əsgərin hərbi tri-bunalda 

məhkəməsi olmalıydı. Günorta məni kazarmaya çağırdılar 

ki, karantin vaxtı bu çarpa-yıda kim yatırdı?  

- Zaporojestdən olan bir oğlan, – dedim.  

Protokola adımı yazdılar... 

Axşam təzə komandir vzvod və Stepano- viç 

məndən zaqatovka üçün altı nəfər əsgər is- tədi. Altı nəfər 

göndərdim... 

Cek Londonun “Martin İden” romanını Bakıda 

oxumuşdum. “Həyat eşqi” kitabını isə bu gün oxuyub 

qurtardım.  

İlahi! 
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           Sonda  ac insan ac canavarla qarşılaşır, insan 

yaşamaq üçün canavarı dişləyib, qanın- dan güc alaraq 

yaşayır! 

            Cek Londonun qələminin gücünə mat qaldım. 

             Gecə Rəfiq Zəkadan kiçik bir şeir əzbər-lədim: 

 

 

                     * * *  

 

Get, get, məni tərk eylə ömürlük, sən azadsan, 

Bir nəğmə kimi sus da, rübabımda oxunma. 

Ülviliyə korsan da, müqəddəsliyə yadsan! 

Məndən barışıq gözləmə sən, mərhəmət umma, 

Biganədir eşqim sənə, sevdama toxunma!     
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                 10.12.1971, V gün.  

 

Qalxın əmri veriləndə Zadarojni mənə dedi ki, 

başqa serjant yoxdur, rotaya səhər gim- nastikasını sən 

elətdir.  

Hər yan ağappaq qarla örtülmüşdü. Şaxtalı 

havada rotanı sıraya düzüb, idmana çı-xartdım. Ağ 

tuman-köynəkdə əmrlər verir, rotanı idarə edirdim. 

Azərbaycanlı uşaqlar həmişə elə-dikləri ərkəsöyünlüyü 

daha eləmir, çox rəsmi və deyilənləri ürəkdən icra 

edirdilər. Əla alınırdı. Özüm də onlarla bərabər idman 
eləyirdim. On dəqiqə keçməmiş bütün bədənim isindi. 

Şaxta-da nəfəsimizdən buğ çıxırdı... 

İşə getdik.  
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Dünən “Военный авто инспексия” işçi-ləri, 

uşağın yarısını maşından yerə töksə də bu gün əvəzində 

maşına dünənkindən də çox əs-gər yığdılar. Yolda səsi 

olanlar oxuyur, hamı za-rafatlaşır, hətta yolla gedənlərə 

söz atır, şən-lənirdilər. 

Firudin Bilalov pəjmürdə halda yanıma gəldi. 

Oturub xeyli söhbət elədik. Gördüm Firən- gizdən heç nə 

danışmır. Axırda  dözməyib özüm soruşdum:  

- Naxçıvan gözəlindən nə xəbər var?  

- Qancıq başqasına qoşulub, qaçıb! Ana-sı da 

yazıb ki, zorla qaçırdıblar, gələndə gedib gətirərsən... 

Özümü gülməkdən zorla saxlayıb: 

- Sən nə fikirdəsən? – soruşdum.  

- Qoy əsgərliyi bitirim evə gedim, zorla 

qaçırdıblarsa, bu qanı yerdə qoysam heç kişi deyiləm.  

- Qızla əlaqə saxlaya bilirsən? Qız sənə heç bir 

məktub - filan yazmayıb ki? – soruşdum.  

- Yox, - dedi, indi anası ilə məktublaşı-ram... 

qardaş, sən nə məsləhət görürsən? 

- Bilalov, Allah xeyirli hansıdır onu elə - sin. Amma 

yadında saxla, atalar yaxşı deyib: “Anası ağac-ağac 

gəzənin balası budaq-budaq gəzər”. Sənin Firəngizin 
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artıq iki budaq gəzib. Allah axırından saxlasın, - deyib 

ayağa qalxdım.  

Günorta yeməyindən sonra üç məktub aldım. 

Qardaşlarım Vidadi, Xəqani və Rafiqdən idi.  

Xəqaninin məktubundan “beş” manat pul çıxdı. 

Rafiq yeni ildə Aydınla yanıma gələcəyin- dən yazırdı. 

Vidadi bir fotoşəkil göndərmişdi Ana tərəfdən qohumumuz 

olan ucarlı, üzünü belə görmədiyim, Komsomolum yaşda 

Lətafət adlı bir qızın bacım Yeganəylə çəkdirdiyi fotoşəkil 

idi.  

Gün ərzində pulu, fotoşəkli, Rafiqin Ay- dınla 

yanıma gələcəyini düşündükcə sevinirdim.  

Bu gün son qəpiyimi yeməyə xərcləmiş - dim. 

Ürəyə bir bax, doğrudan da xərcləyənin payını Allah özü 

yetirir.  

Nazıyla üstüörtülü bir zarafatdan inciyə- rək 

küsüb, Xumba Telmanla barışmışdıq.  

Axşamtərəfi Telmanla şose yolun kəna - rında 

yerləşən ərzaq mağazasında iki məktəbli qızla tanış 

olduq. Sabah saat 17:00-da mağaza- nın qabağında 

görüş təyin eləyib, onları yola saldıq. Bu balaca qızlar 

gedəndə tez-tez arxaya dönüb baxır, gülə-gülə bizə əl 

eləyirdilər.  
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Fonfizinin “Nadan övlad” əsərini oxuyu - ram. 

Yatmazdan əvvəl Nüsrət Kəsəmənlinin bir şeirini 

əzbərlədim:  

 

Gərək bu günümü görəydin özün, 

Həsrətin yaş gəlib yaşımın üstə. 

Bir ağ qağayıya dönüb son sözün, 

Hərlənir tufanlı başımın üstə. 

 

            * * *   

Bu söz dincliyimə kəsilib qənim, 

Nə topa buluddur, nə də bir əlçim. 

İlk sözün, ilk sevgi dünyamdı mənim, 

Sənin son sözünü mən necə ölçüm? 

 

            * * *   

Kimi öz oduna alışan görsən, 
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Atıram qəlbimi həsrət oduna. 

Harda qaşqabaqlı bir oğlan görsəm, 

Sanıram son sözü deyiblər ona... 

                      * * *   

Qəlbim öz səhvinə çoxmu yanacaq, 

Niyə bəs qədrini bilmədim onda?! 

Axır qiymətini tanıdım ancaq, 

Səni itirmişdim onu tapanda... 

  

            * * *   

Getdin... bu gedişdən nə düşdü mənə, 

Neçə lal hıçqırıq gözlərimdədir. 

İlk sözü dodağın demişdi mənə. 

Son sözü yaşaran gözlərin dedi... 
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              11.12.1971, VI gün.  

 

Bu gün Bryusov tezdən bizimlə işə get-di.  

Bərk soyuq idi. İstədik içək ki, bədənimiz qızışsın, 

Bryusova görə içmədik. Rastvor olma- dığından təmizlik 

işləriylə məşğul olduq. Bryu- sov məni yanına çağırıb, pul 

istədi.  

- Yoxdur, – deyəndə acıqlı – acıqlı əmrlə:  

- Get tap! – dedi.  

Ürəyimdə ona bir pislik eləmək fikri ya - randı. O, 

hədsiz dərəcədə həyasızlaşıb. Uşaq- ların yanında bir az 

dayanıb geri qayıtdım. Ya - landan ovcumun içindəki on 

beş qəpiyi göstərib:  

- Heç kimdə pul yoxdur, – dedim.  

O, dişlərini qıcayıb, on beş qəpiyi götür- dü. Sonra 

Nazını yanına çağırdı. Yetmiş qəpik də onlar düzəltdi.  

Əclaf, dilənçi! Bir ildə bu insan nə qədər dəyişib. 

Pul hərisi! 
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Günortadan sonra da iş olmadı.  

Bryusov ona vermədiyimiz pulun acığını çıxmaq 

üçün bizim briqadaya çölü də uborka elətdirdi. Bardürləri 

qardan təmizləyirdik... 

“Сгущѐнный молоко” alıb içdim. Saat 17:00-da 

məktəbli qızlarla görüşə gedə bilmə-dik. Bryusov imkan 

vermədi.  

Axşam kazarmaya gələndə xəbər yayıldı  ki, baş 

leytenant Boykonun azərbaycanlı və çe- çen 

əsgərlərindən ibarət dəstəsi ilə, moskvalı rusun iki taksi 

ilə gətirdiyi uşaqlar arasında əməlli - başlı “qanlı döyüş” 

gedib.  

Sonda çeçen Dudayevlə mesxeti türkü Şükür 

zorla rus əsgər aşiqi Odessa qatarına mindirə biliblər. 

Boykonun arvadının və oğlanın adına Odessa-Moskva 

təyyarəsinə olan biletləri isə əlindən alıb cırıblar. İki taksi 

ilə gələn şəhərli, lotu uşaqlar möhkəm döyüləndən sonra 

qaçıb-lar...  

Boyko Səbuhi ilə birlikdə arvadını zorla oğlanın 

caynağından alıb, zərərsizləşdirə bilib- lər... 

Pervomaysk-Odessa qatarı tərpənəndə, rusun tək 

getdiyinin şahidi olan çeçen Duduyev- lə axıska türkü 

Şükür qayıdıb Boykoya məruzə eləyəndən sonra, Boyko 

arvadının qarşısında dizləri üstə çöküb, o ki var 
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hönkürüb... Səbuhi də bu səhnədən təsirlənib, cibindən 

dəsmal çıxararaq ona qoşulub...  

Evə qayıdandan sonra Boyko uşaqlarla birlikdə 

stol açıb, o ki var içiblər. İndi Boyko da, Səbuhi də, çeçen 

Dudayev də, Sabir də, axıska türkü də... hamısı keflidir...  

Boykonun arvadı xeyli ağlayandan, sel kimi göz 

yaşları axıdandan sonra çarpayıda üzü - üstə qalıb. Kiçik 

oğlu iməkləyə-iməkləyə gəlib onun belinə çıxsa da 

yumşalmaq bilmir, heç kimlə danışmırmış... 

Gecə sevindiyindən Boyko onu - bunu qucaqlayıb 

öpür, kefli vəziyyətdə oxuyurdu...  

Tahirdən teleqram aldım. Sabah məni te-lefonla 

danışmağa çağırırdı.  

 

 

  

 

 

 

              12.12.1971, Bazar günü. 
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    Stroyevoy osmotr oldu.  

       Mənə saçımı səliqəyə saldırmağı tapşırdılar. Sonra 

təmizlik işləri başladı. Bizim briqadaya ka-zarmanın bütün ara 

və giriş dəhliziylə, əl - üz yu-yulmaq üçün ayrılmış xüsusi 

otağı təmizləmək düş-dü. Uşaqlar işi çox yubatdı, Qreşnoy 

elə bildi ki, yumayacağıq. Odur ki, mənə dedi:  

- Yumasalar, məndən incimə, komandirə məruzə 

edəcəyəm.  

Uşaqları yığıb verilən yerləri yudurdub, təmizlətdirdim. 

Bu gün istirahət günü olduğundan  uşaqlar məişət 

otağına yığışıb, hərə öz qayğısı ilə məşğul oldu...  

Şahmar, Telman Mamedov, Sahib Əkbərov,  Mürşüd 

və Eldar oturub dərdləşirdik.  

Birdən ağlıma yeni bir ideya gəldi: Gəlin birləşib, bir 

qrup yaradaq. Qrupun üzvlərinə kim sataşsa, hamımız birdən 

tökülüşüb, o adamı dö-yək. Canavarların sürü ilə gəzdiyini də 

misal çəkib onlara başa saldım ki, canavarlar birlikdə olanda 

pələngi də təkləyib parçalayırlar.   

Uşaqlar bu təklifi ürəkdən bəyənib müdafiə elədi. 

Qrupu yaratdıq!  
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Mürşüd, mən, Şahmar, Sahib Əkbərov, Tel- man 

Mamedov, Eldar - cəmi altı nəfər...  

Sonra kim istəsə onu bizim “altılar" qrupuna qəbul 

edərik. Hamı razılaşdı.  

And içdik.  

Bu gündən sonra istər erməni olsun, istər çeçen, ya 

rus, ya da lap elə ukraynalı, fərqi yoxdur, bu altı nəfərə kim 

nahaqdan sataşsa, altı canavar olub tökülüşəcəyik o adamın 

üstünə... 

Dönə - dönə də vurğuladım ki, ancaq biz gü-nahsız 

olmaq şərtiylə! 

 Bryusov yox idi.  

Tahirin teleqramını Ştabda Bryukova verdim. Əclaf 

məni yenə buraxmadı, yazıq Tahir yəqin ki, intizarla 

gözləyəcək.  

Qardaş, əziyyətini unutmaram... 

Bu gün də Boyko, Səbuhi, axıska türkü Şü-kür, çeçen 

Dudayev, bərdəli Sabir, hamısı kefli idi. Ancaq patrullar 

onlara toxunmurdu... 

Dəlləkxanaya yığışıb, pulla domino oynadıq. Nazıyla 

domino oynaya-oynaya barışdıq. Başımız oyuna necə 

qarışmışdısa axşam yeməyinə də get- mədik. Çingizdən, 
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Əsədovdan, Eldardan dəllək on manat, mən isə bir manat pul 

uddum.  

... Gecə bir xalq məsəli: 

 

Keçmə namərd körpüsündən, 

Qoy aparsın sel səni. 

Yatma tülkü kölgəsində, 

Qoy yesin aslan səni... 

 

 

Sonra da “Qobustan” jurnalından bir yaxşı atalar sözü 

oxuyub, əzbərlədim: 

 

Namərdi bir gördün,  

Bir də görsən –  

Namərdsən! 
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                         13.12.1971, I gün. 

 

Uşaqlar işə getdi.  

Mən naryad bağlamaq üçün qaldım. Ovçin - nikova ilə 

Katelniyə qoşa getdik. İyirmi beş noyabr- dan bir dekabra 

qədər altmış manatlıq işə naryad bağladım. 

 Lyuba növbədə yox idi. Onu xeyli vaxtdı görmürdüm, 

dedilər, gecə növbəsində olacaq... 

“Сгущѐнный молоко” və bir ədəd ümumi dəftər 

aldım. “Xatirə dəftəri” düzəltmək istəyirəm.  

Günortadan sonra uşaqlarla işə getdim. Bərk şaxta 

idi, rastvor yerə tökülən kimi donurdu. Xeyli qapı, pəncərə, 

divar künclərini işləyib düzəlt-dik.  

Telman Mamedovla aradan çıxıb, şose yola qədər 

getdik.  

Mağazanın qabağında Nadyanı gördüm. O, mənə 

baxıb gülürdü. Görüşdük. Nə qədər elədim obyektin giriş 

qapısından içəri keçmədi. Onu işlədi-yimiz binaya aparmaq 
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istəyirdim. Nadya biz tərəfə gələn yad bir zabiti görüb, geri, 

mağazaya tərəf qayıtdı. Zabit bizi əli ilə hədələyib obyektə 

qayıt-mağımızı əmr elədi. Beləcə görüşümüz yarımçıq qaldı. 

Axşam Tahirdən iki məktub aldım.  

Yenə bacısı Zöhrə müəllimə ona qara xəbər yazıb. O 

da mənə olduğu kimi yazmışdı: “Adilə Zöhrəyə deyib ki, 

Komsomolu Tofiqə verməzlər”. Oxuyub, düzü heç vecimə də 

almadım.  

Adilə elə söz deməz. O, yaxşı qızdır. Bütün bunlar 

Zöhrə müəllimənin uydurmasıdır, nədən be- lə eləyir, onu 

başa düşə bilmirəm...  

Komsomolum mənə, mən də Komsomoluma söz 

vermişik. Bizi dünyada heç kim bir-birimizdən ayıra bilməz! 

Gecə kazarmada “altıların” ilk döyüşü oldu. Kirpikli 

Eldar Andryuşinlə tutaşmışdı. Heç araşdır- mamış altımız da 

birdən tökülüşüb, onu döydük. Ruslar heç biri irəli durmadı...  

İlk davamız beləcə uğurla nəticələndi... 

Gecə yatanda Ağa Səfadan bir şeir əzbərlədim: 

 

Bizim eşqimizi bildi elçilər 

Bir qızıl ürəklə, qızıl üzüklə, 
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Necə ağsaqqalla, neçə böyüklə 

Sizin qapınıza gəldi elçilər. 

 

                 * * *  

  Üzüklə bəzəndi o əl, o barmaq. 

  Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. 

  Bu evdən o evə üzük aparmaq 

  Adətdir... Özüdə pis adət deyil. 

 

                       * * *  

  Ay ötər, il keçər, ömür tələsər, 

  Gün gələr, bu günü xatırlarıq biz. 

  Beləcə yaşamaq olsa müyəssər, 

  Yaşarıq sevgimiz qızıldan təmiz. 

 

                  * * *  

  Qəimiz bir vurur bu gün deməli, 
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  Qoy bu xoş günümüz ömürlük olsun. 

  Qızıl ömrümüzün qızıl təməli, 

  Qoy elə sən deyən, bu üzük olsun! 

 

                  14.12.1971, II gün. 

 

Divarlara suvaq vururduq. Bryusov “27 nömrəli 

binada” idi. Ələkbər başladı ki, mən işləmi- rəm. Çox dedim, 

eşitmədi, canımı boğazıma yığdı. Axırı ona bir kəllə vurdum.  

O yıxıldı.  

Cəld ayağa qalxıb, əlindəki malanın dəmir tini ilə 

qoluma birini ilişdirdi. Dava yenicə qızışırdı ki, Telman 

Mamedov hövlnak içəri girib:  

- Vahid yandı! – qışqırdı.  

Yüyürüb çölə çıxdıq. 

Baxdım ki, Vahidin üzü tamam yanıb. 

Telmanla tez onu xəstəxanaya apardıq. Ona 

keyləşdirici iynə vurdular, sarı rəngli maye rivanolla üzünü, 
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boğazını yuyub təmizlədilər. Suluq atıb tor-balanmış yerləri 

qoparıb rivanolla yerini yudular. Sonra maz sürtüb, cuna ilə 

yanan yerləri örtüb, bintlə sarıdılar. Sıyrılan yerləri də 

təmizləyib bağla-dılar.  

Vahid sızıldayır, ah-uf eləyirdi. Onu xəstəxa- nadan 

çıxarıb, hospitala apardım. Yolda hadisənin səbəbini, necə 

baş verdiyini öyrəndim: Ocaq qala- yıb kənarında oturublar. 

Hava şaxtalı olduğundan işləyib, sonra  da ara - sıra 

qızınırmışlar. Sıravi əs- gər Yemelyanov haradansa bir vedrə 

benzin gəti- rib, ocağın üstünə atanda alov Vahidin başını 

bürü- yüb... Qaçıb, özünü ora-bura vuranda yıxılıb, hər yanı 

da sıyrıq-sıyrıq olub... 

Komandir rota Bryusov “27 nömrəli bina”da, 

işlədiyimiz obyektdə ola-ola, heç gəlib soruşmadı  ki, necə 

olub, Vahid niyə yanıb?  

Axı Vahid pul xərcləyən deyildi... 

Xəbər yayıldı ki, Şahmar rus salaqalardan  birinin 

təzə papağını oğurlayıb, iki manatlıq cırıq, köhnə papaqda 

gəzən Əşrəfova verib.  

Əşrəfovu təzə papaq başında zabitlər tutub, tutulan 

kimi də Şahmarı satıb...  

Bu da yeni bir hoqqa!  
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Ocağın kənarında yanan da, papaq oğurla- yan da 

mənim briqadamın uşaqlarıdır, indi gəl ax- şam cavab ver... 

Axşam mağazada düz bir saat ləngidim, ayın-oyun 

alıb, qiymətlərə baxa - baxa Qırmızı kos- tyumlu qadını 

gözlədim.  

Gəlmədi...  

Kompot, peçenye, “Сгущѐнный молоко”, konfet, 

siqaret alıb, pulunu  ödədim. Uşaqlarla yığı-şıb Vahidin 

yanına hospitala yollandıq. 

Hospitalın yanıq şöbəsində yatan əsgərlər çox idi. 

Məəttəl qaldıq, qışın şaxtasında bunlar ne-cə olub ki, yanıb. 

Hamısı da yanan yerlərindən gip-sə salınmış, cuna və 

bintlərlə sarınmış, elə bil mü-haribədən çıxmışdılar. Vahidlə 

yanaşı yatan əsgə-rin bir ayağını çarpayının dəmir başlığına 

bağlamış-dılar. Ortada gəzənlər yalnız qol və qılçasından 

yüngül yananlar idi.  

Vahid yatmışdı. Onun üzünün, başının sar-ğısını 

dəyişmişdilər, iki gözü açıqda idi. Ehtiyatla onun dəmir 

çarpayısına yaxınlaşıb, doğma ana di-limizdə bir-birimizlə 

sakit-sakit danışan kimi o ayıl-dı.  

Gətirdiyimiz şeyləri görəndə gözləri doldu... 

Bir ağ xalatlı, orta yaşlı sarışın sanitar qız içəri girdi. 

Çarpayının yanında dəmir asılqanı olan paltarasılandan 
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əlində gətirdiyi iki yüz qramlıq şüşə bankanı tərsinə asıb, 

bintlə bağladı. Bərkidəndən sonra sallanan nazik rezin 

şlanqın bir ucunun iynəsini Vahidin sol qolunun venasına çox 

mə-harətlə keçirib, sistem köçürməyə başladı.  

İşini çox peşəkarlıqla yerinə yetirdiyindən çox qürurlu, 

özündən razı halda astadan:  

- Ağrıtmır ki? – xəstədən soruşdu.  

Vahid əli ilə hər şeyin qaydasında olduğunu 

bildirəndən sonra o əminliklə üzünə tökülən sarı saçlarını 

başının hərəkətiylə yana atıb:  

- Qoy damcılasın indi qayıdacağam, – deyə-rək, 

otaqdan çıxdı. 

Gecə proverkada Bryusov gəlmədi.  

Hər şey sakitliklə keçdi. Nə Şahmara, nə də 

Yemelyanova naryad vermədilər... 

Gecə “Azərbaycan” jurnalından Fransız ya-zıçısı V. 

Hüqonun gözəl bir kəlamını əzbərlədim: 

 

Güclü məhəbbətlə sevmək, dünyada hər şeyi 

unutmaq deməkdir. 
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Uşaqlıq, 

       Səfehlik, 

        Boş əyləncələr, 

                          Gülüşlər,   

                                     Mənasız söhbətlər...  

                

Dünyada bundan sirli, bundan dərin, bir şey yoxdur!  

 

 

 

 

 

 

          15, 16 dekabr 1971, IV gün. 
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Səhər razvodda hərbi hissənin komandiri 

podpolkovnik Dyakiv Şahmara beş sutka qubbax elan elədi.  

Onun remenini və papağını götürdüm.  

Köhnə bir papaq verib yola saldıq...  

Həmişə uşaqları komandirlərə satan Muxtar, Balaca 

və Əşrəfov olurdu. 

Muxtar tərxis olub evə getmişdi.  

İndi bu iki nəfəri hamı tanıdığı halda Şahmar da hər 

şeyi bilə-bilə, oğurladığı papağı gətirib Əşrə- fova vermişdi. 

Bəlkə də Əşrəfov özü satmışdı ki, Şahmarı ilişdirib, 

zabitlərdən növbəti təşəkkürünü qazansın... 

Baş leytenant Bryusov da məni danladı:  

- Zəif komandirlik edirsən, harada pis hadisə baş 

versə sənin briqadandan bir nəfər oradan çıxır.  

Yemelyanova isə heç bir söz demədilər...  

Axırı dözməyib Bryusova dedim:  

- Yoldaş Bryusov bəs bu bir vedrə benzini kim gətirib, 

ocağın üstünə töküb? Haradan alıblar benzini? Bəlkə...  
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Bryusov sözümü deyib qurtarmağa imkan vermədi. 

Yalandan:  

- O da cəzasını alacaq! – dedi.  

İş yerimiz çox soyuq olsa da, işlər yaxşı gedirdi. 

Arada Mamed zarımağa başladı ki, böyrüm yaman ağrıyır və 

sonra da ağlamağa başladı...  

Bryukov siyasi informatsiyanı keçəndə ona bir ərizə 

verdik. Hamımız ərizəyə qol çəkmişdik ki, bizə C.Cabbarlı 

adına Azərbaycan kino-istehsal birliyinin çəkdiyi “Uzaq 

sahillərdə” filmini göstərsin- lər. Bryukov ərizəni oxuyub:  

- Hərbi nizamnaməni bilmirsiniz, – dedi, - ərizəyə 

otuz, qırx nəfər birdən qol çəkə bilməz...  

Yaxşı, akt bağlayaq desək də, bizi başından elədi.  

İşə gedəndə Ştabdan Ovçinnikova da bizim- lə 

getməli oldu. Kabinada Ovçinnikova ilə yanaşı oturdum. 

Uşaqlar üstü brezentli maşının taxta banı-na çıxdı.  

Şose yoldan obyektə gedən döngəyə bu-rulanda 

yolun kənarında Nadyanı gördüm. O da görüb, gülə-gülə əl 

elədi. Ovçinnikova təəccüblə çönüb üzümə baxdı. O, 

bugünkü işimizin fotoqrafi-yasını aparmalı idi...  

Bu da sənə fakt! 
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Nahar fasiləsinə qədər künclərı işləməli, ye- məkdən 

sonra isə divarlara suvaq vurmalıydıq.  

Özüm də pəncərəyə çıxıb işləməyə başla- dım. 

Qızğın iş gedirdi. Ovçinnikova bizi gözdən qoymurdu. 

Arada gözümün içinə rastvor düşdü. Göz-lərim 

yanırdı, əlimi pəncərədən buraxa bilmirdim ki, gözlərimi silim. 

Yıxılmamaq üçün malanı atıb, bir əlimlə gözümü ovuşdurur, o 

biri əlimlə pəncərədən bərk-bərk yapışmışdım.  

Gözümdən axan, gözlərin varisi göz yaşları, rastvoru 

yuyub təmizlədi... 

 Yeməkdən sonra da çox yaxşı işlədik. Su-vaq 

vurmaq, tyorkalarla mala çəkmək maraqlı işiy-di. Axşam 

Ovçinnikova ilə gün ərzində gördüyü-müz işləri ölçüb-biçib 

hesablayanda adam başına beş manat pul düşdü!  

Sevinirdim... 

 

 

       17, 18, 19, 20 dekabr 1971, I gün. 
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Səhərlər vaxtım olan kimi, günorta yeməyə gedəndə 

və axşamlar mağazanın qabağında hərlə- nirəm. Qırmızı 

kostyumlu qadını görə bilmirəm...  

Bu gün də mağazaya gedib, yeni il münasi -bətiylə 

əlliyə yaxın otkrıtka aldım. İş yerinə gələndə heç işləmək 

həvəsim yox idi. Cibimdə cəmi iyirmi qəpik pulum qalmışdı.  

Sapoqlarımı mazlayıb parıldatdım.  

İçmək istəyirdim, ancaq pulum yoxuydu. Mamedov 

Telmanla şose yolun kənarındakı, yalnız mülkü adamlar üçün 

olan mağazanın kənarında çox fırlandıq. O balaca məktəbli 

rus qızlarını gör- mək istəyirdik...  

Qar yağmasada havada külək, çovğun var-dı. 

Qayıdıb iş icraçılarının  otağındakı isti sobanın kənarında 

oturdum. İsti vurduqca gözlərim yumulur,  şirin xəyallara 

dalırdım. 

Halım pərişan olanda, pulsuz, çətin vəziyyə-tə düşən 

kimi Bərdə, Komsomolum yadıma düşür, qəmgin olurdum. 

Yenə də onu düşünür, fikirləşir-dim ki, yəqin indi musiqi 

məktəbində dərsdədir.  

Mürşüd qəflətən başını qapıdan içəri salıb, məni 

bayıra çağırdı.  

- Görəsən nə olub?  
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      Qorxdum, tez ayağa qalxıb çölə çıxdım. Yanaq- ları qara, 

sıx tüklərin arasından qızaran Mürşüd: 

- Lopatnikov iki butulka çaxır alıb gizlətmişdi, Nazim 

onları oğurlayıb götürüb, -  dedi...  

Günorta yeməyindən qayıdanda maşının taxta banına 

çıxdım. Uşaqlarla birgə zarafatlaşa-zarafatlaşa yol gedəndə:  

- Pul qurtarıb, hava da şaxta, yaman çaxır içmək 

istəyirəm, – dedim.  

Dillənən olmadı.  

Bir də başladım ki, qanım qaradır, dilxorçu -luq... 

qərib yer... Allah pulsuzluğun üzünü qara eləsin... Yenə 

pəltək Nazıdan səs çıxmadı...  

- Əşşi, Allah yetirəcək, – dedim, - belə get-məz!  

Qəflətən Nazı sevinclə:  

- Çaxıy bizdə zibil kimi, – dedi, - pul da onun kimi, 

qıyılmamışıq haa...  

Ayağa durub, əynindəki buşlatını səhmanla- yıb, 

mənə yaxınlaşdı, əyilib qulağıma:  

- İki butulka Solntseday çaxıyı bəsindi?  
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Solntsedar sözünü də düz deyə bilmirdi, əvəzinə mən 

dedim... 

Obyektə çatan kimi məni ikinci mərtəbəyə aparıb, 

kərpiclərin altında gizlətdiyi iki butulka çaxırı çıxarıb şəstlə 

mənə uzatdı. 

Özü içmirdi.  

O, gedəndən sonra Mürşüdü çağırıb, boş bir  otağa 

girdik. Telmana dedim ki, bir adamdan borc pul tapıb 

mağazadan kolbasa, çörək alıb gətirsin. Çaxırları Mürşüdlə 

birlikdə içdik. Solntsedar əla çaxır imiş. 

 Məni yaman kövrəltmişdi. Başım yüngülcə fırlanır, 

gözlərim axırdı... Telmanla Nazim Əsədovu götürüb, qonşu 

mülkü binaların ümumi ocaqxanası- na yatmağa getdim. 

Ocaqçıya bir manat verib, daş kömürlərin üstündə axşama 

kimi yatdıq. Ayılanda hələ də kefim kök idi. Heç nə haqqında 

fikirləşmir- dim. Plan, öhdəlik artıq yaddan çıxmışdı... 

Axşam kazarmada məktub yazıb Komsomo-luma 

kiçik serjant formasında bir fotoşəklimi gön-dərdim. Şəklin 

arxasında yazdım: “Anamın gəlini olacaqsan!”... və qarşıdan 

gələn yeni ilini təbrik elə-dim. 

Tarixi 1972-ci il.  

Allah qoysa, gələn ilin bu vaxtı hərbi xidməti-mi başa 

vuracağam...  
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Rota üzrə “Отчѐтно выборное комсомоль-ский 

собрание” keçirilməliydi.  

İşə getməyib, yığıncaq üçün şüarlar yazır -dım. Zərfim 

də qalmamışdı ki, yeni il münasibətilə “açıq məktublar” 

göndərəm.  

Heç kimdən məktub almadım.  

Qırmızı kostyumlu görünmür...  

Baş leytenant Boyko işə çıxmışdı. Kefi kök idi. Siyasi 

işlər kimi ailə məsələsini də qaydaya qoymuşdu. Tarixi 

qələbə münasibətilə onu təbrik elədim.  

Axşam Mürşüd işdən qayıdanda xəbər gətir- di ki, bu 

gün Ədalət işləmək istəmirmiş, onu Bryu-sovun yanına 

aparıb, Bryusov qubbaxla qorxudan kimi işləməyə başlayıb.  

Ədaləti yanıma çağırtdırdım. O, mənə bildir- di ki: Sən 

işləmirsən komandirsən, bəs Mürşüd özü niyə işləmir? Hər 

şey aydın oldu. Onları barışdırıb, sülh yaratdım... 

Komsomol yığıncağı açıq elan olundu.  

Məni də münsiflər heyətinin üzvü seçdilər. Çıxış 

eləmək üçün də adımı yazmışdılar.  

Çıxış üçün növbə mənə çatanda durub, işlə- rimiz, 

problemlərimiz, uğurlarımız haqqında ətraflı məlumat verdim.  
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Yığıncaqdan sonra Milonyanla Ambartsum -yan 

yanıma gəldi. Onlar gələndə Telman Mamedov da yanımda 

idi. Erməni-müsəlman münasibətləri haqqında xeyli söhbət 

elədik. Son qərarımız belə oldu: sülh olsun, başqa yol ola 

bilməz!  

Nədənsə Oqanesyan gözümə görünmürdü. Bu 

təsadüf idi, yoxsa o məndən qaçırdı, bunu bil –mirdim.  

Bizim briqadaya kazarmada təzə yer ayırdı - 

lar. İndi iyirmi nəfər bir yerdə yanaşı yatırıq. Bu ərazinin 

bütün işlərinə mən cavabdehəm. Yemək- xanada da on 

nəfərlik iki stolun üstünə “Babayev” sözü yazılıb 

qoyulmuşdu. Bu artıq məsuliyyət idi...  

“Освобождение” filminin üçüncü və dördün- cü 

seriyalarına baxmaq üçün Əşrəfov mənə bilet al- dı. Kinodan 

çıxanda da Balaca dirəndi ki, gedək konyak içək. Az qalırdı 

yalvarıb məni zorla aparsın.  

Getmədim.  

Ondan şübhələnmişdim. Muxtar demblə ge- dəndən 

əsas satqınçılığı o eləyirdi. Məni içirdib, sonra da sata bilərdi, 

odur ki, getmədim.  

Kazarmada on iki nəfərə yeni il münasibətilə otkrıtka 

yazıb göndərdim. Qalanı qalıb, zərf yox-dur...  
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Günorta yeməyindən sonra saat 15:00-da 

Ovçinnikova gəlib, işləyənlərin adını, soyadını qeyd eləyib 

getdi. O gedən kimi yenə Telman və Nazıyla ocaqxanaya 

yollanıb, orada günümüzü keçirdik. O qədər söhbət elədik ki, 

heç yata da bilmədik.  

Axşam düşəndə qayıtdıq ki, artıq arxamızca maşın 

gəlib. Mürşüd xəbər verdi ki, səhərdən səni axtarırlar. Bir 

maşın kərpic gətirmişdilər. Telmanla Nazını tapa bilməyib, 

səni axtardılar. Dyakiv özü də gəlmişdi, ruslar ona deyib ki, 

günortadan yoxdular. 

Kazarmaya çatan kimi Bryusov Telmanla məni 

çağırtdırıb, Ştaba, Dyakivin yanına apardı. Nazim Əsədovu 

da öz komandiri gətirmişdi. Pod- polkovnik Dyakiv bizi 

danışdırmazdan əvvəl Bryu- sov mənə kinayəylə, acıq 

verirmiş kimi: 

- Liçkaların getdi! Hamınız da on sutka qub- baxda 

yatacaqsınız, – dedi.  

Yaxşı ki, içməmişdik...  

Dyakiv kabinetində bizi sorğu-sual eləyəndə gördü ki, 

piyan deyilik.  

- Harda olmusunuz? – soruşanda əvvəldən danışıb 

şərtləşdiyimiz kimi:  
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- Telman xəstələnmişdi, qusurdu... Onu ya- xınlıqdakı 

mülkü həkim ambulatoriyasına  apardıq, -dedik.  

        Spirtli içki içməməyimiz bizi xilas elədi.  

Bryusov yana-yana qalmışdı... 

Gecə yatanda gündəlimydən müəllifini qeyd 

eləmədiyim bir şeiri əzbərlədim: 

 

Saf məhəbbətdə payım var mənim 

Verərsən, verməzsən – özün bilərsən. 

Məsum gözlərində, gözüm var mənim. 

Baxarsan, baxmazsan özün bilərsən. 

                         * * *   

Şirin sözlərində gözüm var mənim 

Deyərsən, deməzsən – özün bilərsən. 

İncə dodağında payım var mənim 

Öpərsən, öpməzsən – özün bilərsən. 
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               Son qış... 
 

    21, 22, 23, 24 dekabr 1971, V gün. 

 

          Səhər tezdən İlyas qanımızı qaraltdı.  Aylıq cədvəllə 

kazarmanı təmizləmək növbəsi idi. İşləmək istəmirdi, zorla 

onu başa saldım... 

Sonra da xəbər gətirdilər ki, gecə   kəlbəcər- li Sahib 

Əkbərov Bryusova yalandan məlumat verib ki, Babayev 

dünən qızla şəhərdə kinoya gedib, Telman məsələsi yalandır.  

Bizim azərbaycanlının qeyrətinə bir bax!  
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Nə rus, nə çeçen, nə erməni heç vaxt belə iş tutmaz. 

Özü də axı mən həqiqətən qızla olmamı - şam. Bəlkə bu 

əclaf mənim yerimə keçmək istəyir? – fikirləşdim.  

İşə gedən vaxt Sahib cərgəyə qoşulmaq is –təyəndə:   

- Səni briqadadan çıxartmışam! – dedim.  

Heç nə demədi...  

İş yerində hamının işini bölüb verdim.  

           İndi ki, belədir görülən işləri axşam ölçəcəm, mən də 

nizamnaməyə əməl edəcəyəm. Gah Ələk-bər, gah Mamed 

xəstələnir, ufuldayıb zarıyır, gah Sahib məni satır, belə də iş 

olar? 

Mürşüdlə Eldar günortaya qədər öz norma- larını 

yerinə yetirdilər...  

Yeməkdən sonra Tahirdən iki məktub aldım. Zərfin 

içində füzulili bir oğlanla çəkdirdiyi foto şəkli- ni və iki dəst 

bahalı liçka materialı göndərmişdi...  

O, mənə həqiqi dostdur. Aydından,  Baharın oğlu 

Vaqifdən, Sərxanın oğlun Vaqifdən isə adama dost olmaz.  

Artıq bir neçə gündü, məni pulsuzluq sıxırdı.  

Məcbur olub xüsusi nümayiş formamı Bala-caya iyirmi 

beş manata satdım.  
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İyirmi beş manatın da on manatını Telmana, beş 

manatını isə Mürşüdə verdim, pulları yox idi.  

Bu gün Azərbaycanda qış fəsli girdi...  

Bu üç ayı sağ-salamat başa vursaq, demək olar ki, 

əsgərlik həyatı, hərbi xidmət qurtardı.  

Son qış...  

Əşrəfovla Sahib Əkbərovu yenə mənim bri- qadama 

qaytardılar. Sahibə ağzıma gələni dedim:  

- Həm “altılar” qrupundasan, həm də sənin 

azərbaycanlı komandirinəm. Niyə satqınçılıq eləyir-sən, ay 

əclaf?.. 

Bu gün işdə uşaqlar çox yaxşı işlədi. Nə de- dimsə, 

dillənmədilər. Həm suvaq vurur, həm də küncləri düzəldir, 

dayanmırdılar. Bu gün Əşrəfov hamıdan çox işlədi...  

Nahar yeməyində bizim stollara kiseli az qoymuşdular. 

Növbətçiyə kisel gətirməsini xahiş edəndə arxa cərgədə 

oturan salaqa Balaşov qışqır-dı:  

- “Дай ему хуйй!!”  

Elə bil məni tok vurdu. Dillənmədim. Mür- şüdlə 

Telman durmaq istədi, sakitcə onları yerləri- nə oturtdum:  

- Qoy yeməkxanadan çıxsınlar.  
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Yeməkxanadan çıxıb dəstəylə kazarmaya qayıdanda 

onu gözdən qoymurdum. Kazarmanın qapısı qarşısında 

cərgədə əsgərlərə azadsınız əmri veriləndən sonra, dağılışıb 

hərə öz işinin dalınca gedəndə onu çağırdım. O heç nə 

olmayıbmış kimi mənə yaxınlaşdı.Qəflətən qışqırıb:  

“На тебя хуй!”, - deyib, var gücümlə ağzına bir kəllə 

vurdum.  

        Aşmadı əclaf! 

Dodaqları partlayıb, çənəsindən qan süzü- ləndə, 

arxadan məni Bezverxi vurdu. Mürşüd də tullanıb, Bezverxini 

yerə yıxdı. Təqribən beş dəqiqə çəkən davada bizim 

“altılar”ın hamısı iştirak elədi. Borodin də Balaşovla 

Bezverxinə köməyə gəldi. Onu da möhkəm döydük.  

Xəbər Bryusova çatan kimi özünü yetirdi.  

Hirsli-hirsli bizi kabinetə yığdı.  

Hadisəni olduğu kimi danışdım. Və sonda da dedim 

ki, nə eləyirsən elə, o söydü, mən də vur – dum, bir də söysə, 

yenə vuracağam.  

Bryusov fakt qarşısında qaldı. Balaşov da söydüyünü 

danmadı. Məsələ sülhlə yekunlaşdı... 
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Siyasi informatsiyada dedilər ki, bu gündən etibarən 

kim yazdığı məktubda zərfin üzərində gön-dərdiyi ünvanın 

indeksini göstərməsə, poçtdan geri qayıdacaq.  

İndeksləri yazmaq üçün zərflərin üzərində aşağı 

hissədən xüsusi nöqtələr qoyulmuşdu. Bizə nöqtələr vasitəsi 

ilə vahid formada rəqəmləri yaz- mağı öyrətdilər... Məktub 

ünvanlananda hər iki tə- rəfin indeksi yazılmalıdır. 

SSRİ – də nə qədər şəhər, rayon varsa, hamısının 

kodu, indeksi yazılmış kitabı Lenkomna- taya qoydular. Hərə 

öz ünvanını axtarıb tapır, in- deksini köçürürdü... 

Voentorq mağazasında yetmiş altı manata, üstündə 

val oxudan aparatı olan böyük bir radio sa-tılırdı. Nazı, 

Telman və Əkbərov Sahiblə qərara gəldik ki, kazarmada 

hamıdan adama bir manatdan yığıb, rota üçün bu radionu 

alaq. Bir gün azərbay-canlılar, bir gün də ermənilər, ruslar 

oxudub qulaq asarıq. 

Ürəyimizdən oldu. Bu axşam əmək haqqı da 

paylanmalı idi.  

Telmanla Bryusovun otağına girib, fikrimizi bildirdik, 

soruşanda ki:  

- Olar kazarma üçün bu radionu alaq?  

O, bir az fikirləşib, yaşıl gözlərini qıyaraq:  
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- Özünüz bilin, – dedi, – Я не против 

İşdə elə bir problem yaranmadı, hamı hə- vəslə 

işlədi...  

Axşam düz əlliyə qədər otkrıtka yazıb, yaxın, doğma 

adamları yeni il bayramı münasibətiylə təb- rik elədim. Mənə 

isə hələlik cəmi on yeddi ədəd təbrik göndəriblər. 

Qardaşım Vaqif mənə nadir hallarda məktub yazırdı. 

Bu gün ondan, Vidadi və Tahirdən məktub- lar aldım. Vaqif 

yazmışdı ki: “Sənə zərfin içərisində on manat pul göndərirəm, 

yeni ildə yeyib içərsən.” Ancaq konvertin boş içini ələk-vələk 

eləsəm də pulu tapmadım. Vaqif niyə belə eləsin? Çox pis 

oldum, kaş bu məktubu heç yazmayaydı...  

Vidadi yazmışdı ki: “Komsomola yazdığın bütün 

məktubları çatdırırıq. Narahat olmaya bilər –sən.”  

“27 nömrəli bina”ya ikinci bir suvaqçı briqadası 

gətirdilər.  

Yeməkdən sonra Bryusov işə gəlmədi.  

“Сгущѐнный молоко” alıb içdim. Mülkü ma- ğazadan 

çölə çıxanda bir qızla tanış oldum. Şose yolunun kənarında 

dayanıb marşrut avtobusu göz- ləyirdi. Adını dedi:  

- Olqa.  
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Mən də adımı söylədim. Bir az söhbət elə-yib, iyirmi 

səkkiz dekabr, ikinci gün səhər saat 09:30 - a görüş təyin 

elədik.  

              Axşam mənə iki teleqram, bir ədəd də məktub verdilər. 

Atam çap makinasında, çap hərfləri ilə ya- zılmış təbrik 

göndərmişdi.  

Qardaşım Rafiqlə, Tahir isə teleqramla yeni ilimi 

təbrik edirdilər...  

           Turabxan salyanlı Adillə, bakılı Əliquliyevə qoşulub, 

obyektdən qara rulon tol oğurlayıb, mülkü adamlara bazar 

qiymətindən xeyli ucuz satırmışlar. Onları bu yola Kamil 

Əliquliyev öyrədib... 

        Aleksandr Belyayevin “Amfibiya adam” kitabı- nı 

oxudum. Kaş mən də suyun altında yaşaya bi- ləydim... 

sonra da fikirləşdim ki, yox quruda da yaşamaq lazımdı. Bir 

sözlə, elə olaydı ki, adam hər iki məkanda yaşaya biləydi... 

        Yatana yaxın gündəliyimdən müəllifini yazma-dığım bir 

şairin iki kuplet şeirini əzbərlədim: 

 

              Ey evi gəlinsiz, nəvəsiz qardaş, 

Nə deyim ki, sənin xoşuna gəlsin! 

 Görüm mənimkitək qar kimi tüklər, 
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              Kirpiyinə gəlsin, qaşına gəlsin. 

 

                            * * * 

               Deyirəm sənin də evinə bir gün 

               Gəlinin yaşına-yaşına gəlsin. 

               Alsın yan-yörəni körpə nəvələr, 

               Başıma gələnlər başına gəlsin! 

 

 

 

25, 26, 27, 28, 29 dekabr 1971, III gün. 

 

Səhər yuxudan duranda gözlərimizə inan- 

madıq.Çovğun başlamışdı, qarı elə sovururdu ki, göz - gözü 

görmürdü. Kazarmanın bütün pəncərə şüşələri qarla 

örtülmüşdü. 

Atalar demişkən “Şaxta adamı qılınc kimi kəsirdi.”  
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Lenkomnataya daxil olub “Социалистический 

обязательство” başlığını yazmağa başladım. Ştabda 

aparılan siyasi məşğələyə də getmədim. İstirahət günü olsa 

da, bu qiyamatda bizi işə apar-dılar.  

- Tapşırıq yuxarıdan, general Krasikdən gə- lib, – 

dedilər.  

Yazını yarımçıq saxlayıb, işə getməli oldum. 

Məhbubə xalanın öz əliylə toxuduğu göy yun jaketi 

ağ-tuman köynəyin üstündən, göndərdiyi isti yun corabları ağ 

partyankaların altından geyinib, toxuduğu ağ yun əlcəkləri də 

əlimə taxmışdım. Qa-lın, buşlatın boynunu qaldırmış, isti 

papağın qu-laqlarını açıb iplərini çənəmin altında 

bağlamışdım.  

Canım isti idi.  

Bryusov bizi işə aparan maşında kabinada oturub, 

mənə də yanında əyləşməyi təklif elədi. Ka-bina nisbətən isti 

idi. Bərk çovğun olduğundan sü-rücü əsgər maşının 

şüşətəmizləyənlərini işə saldı.  

Bir qədər getmişdik, qəflətən Bryusov əlləri-mə baxıb, 

heyrətlə:  

- Nə gözəl əlcəklərin var!  

Cəld, özüm də bilmədən:  
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- Bu yadigardır! – deyib, əllərimi gizlətmək istədim.  

Ancaq o, qolumdan tutub qılıqlanaraq:  

- Baxmaq olar? -  soruşdu.  

Əlcəkləri əlimdən çıxarmadan, ona göstərə - göstərə:  

- Mən bu əldə toxunma, yadigar əlcəklərlə nəfəs 

alıram, – dedim.  

- Bağışlamazsan? – utanmaz-utanmaz kiçik yaşıl 

gözlərini  üzümə zillədi.  

- Yox... Siz nə danışırsınız? Sevdiyim qız to-xuyub, – 

dedim, başımdan eləmək üçün yalan- dan: gələn qışa sizə də 

toxutduraram... Söz veri-rəm, – dedim.  

O, dalana dirənmişdi. 

Mümkünsüz iş olduğunu anlayıb ah çəkdi. Köks 

ötürüb, gözlərini yun əlcəklərdən çəkmədən:  

- Mütləq göndərsinlər,– dedi, - elə bu gün məktub 

yaz... Gələn qış gecdir.  

- Yaxşı, – dedim...  

Söhbət bağlandı. 

Uşaqlar üşüməmək üçün dərhal işə başladı-lar.  
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Bryusovun qorxusundan ocaq qalamadıq. Telman, 

Mürşüd, Eldar və Ədalətlə bir otağın içində işləyə-işləyə 

söhbət eləyirdik. Nazı da gəlib çıxdı. Eldar dedi ki, o, 

Qazaxıstana komandirovkaya gedəndə orada eşidib ki, 

suvaq vurmaq işi orada çox bahadır. Bir kvadrat metri üç 

manatdır. Günə otuz üç kvadrat suvaq vurub, yüz manat 

qazanmaq olar... Nazı o qurtaran kimi təsdiq eləyib: 

- Şamxoylu Alik Oqanesyanın atası Sayatov 

şəhəyinin yaxınlığında biy byiqada düzəldib, “akkoyd” 

götüyüb işləyiyləy... Adam başına günə yüz manata qədəy 

pul qazanıylay, – dedi.  

Sonra da bu günə kimi sirr saxladığı bir razılaşmanı 

açıb, əlavə elədi ki, Aliklə danışıblar, əsgərlikdən sonra onlar 

da gedib, bir il Saratovda işləyəcək, qayıdanda adama bir 

yağlı maşın da gətirəcəklər.  

Dərhal Eldar, Mürşüd, Ədalət, Telman da onlara 

qoşulub getmək istədiklərini bildirdilər.  

Ürəyimdə fikirləşdim ki, bəlkə mən də Tahir- lə gedib 

işləyim? Halal zəhmətlə adama bir təzə maşın da biz alıb 

qayıdarıq. Sonra gördüm yox, bizim institutumuz var axı...  

Onlar axırda and içdilər ki, hərbi xidmətdən birbaşa 

Saratova gedəcək, bir il işləyəndən sonra qırmızı “Jiquli”lərdə 

Azərbaycana qayıdacaqlar. 

Onlara xeyir-dua verib, uğur dilədim... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Axşam xəbər yayıldı ki, Mamışev demblə gedib! 

Bizimlə görüşməyə vaxtı qalmayıb, qatara gecikirmiş... 

Növbətçidən hamıya, xüsusilə mənə ayrıca salam göndərib... 

Gecə qarışıq bir yuxu gördüm: “Gördüm əs-gərliyi 

qurtarıb, briqadamla birlikdə Qazaxıstana suvaq vurmağa 

gedirəm. Altı ay işləyib, bir qəpik də artıra bilmirik. Uşaqlar 

qazandıqları pulları poz-ğun rus qızlarına xərcləyir, 

Qazaxıstanın göz iş-lədikcə uzanan taxıl zəmilərində günlərlə 

işləmir, kefli olur, bir-birləri ilə küsür, savaşır...  

Ağdamlı Telmanın xumba üzvü olduğunu 

dəqiqləşdirəndən sonra, taytax Nadir gecəyarı du-rub yatdığı 

yerdə onun başını baltalayır. Gecəynən meyiti ortada qoyub 

hərə bir yolla aradan çıxır. 

Pulsuz-parasız Bərdəyə qayıdıram. Komso-molumu 

tapa bilmirəm. Nə qədər axtarıram, gör-düm deyən olmur, 

anasının yanına gedib, onu tə-kidlə tələb edirəm. 

- Sən gəlmədin, o da çıxıb harasa getdi, – deyir.  

Onu axtara-axtara qalıram...  

Sonra görürəm bizim Zeynəbi bəzəyiblər. Uzun 

gəlinlik paltarında o, çox gözəl görünür. Elə hey əyninə-

başına baxıb, qıvrım, sıx, uzun saçları-nı oyan-buyana atır. 

Hamı da razıdır. Məni də razı salmaq istəyirlər... Sonra 

uzaqdan acı göz yaşları axıdan Məhbubə xalanı görürəm...” 
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Səhər yuxudan rotaaa qaalxxx! əmrinə sıç-rayıb dik 

qalxanda, bütün  bunların  yuxu  olduğuna çox sevindim... 

Lenkomnatada dünəndən yarımçıq qalan işlərimi 

görməyə başladım. 

 Adama bir manatdan pul qoyub aldığımız patefonlu 

radionu bu gün ruslar oxudurdu. Növbə onların idi. Həzin, 

gözəl bir rus musiqisi kazarmada sakitlik yaratmışdı...  

Rota işdə idi. 

Axşam Ocaqxanadan “XB”- lərimi götürüb, İlyasa 

verdim ki, ütüləsin. Sapoqlarımı mazlayıb, özümü səliqəyə 

saldım.  

Vahidin bıçağı ilə iş görəndə əlimi kəsdim. İsti qan 

süzülüb əlimdən üzüaşağı tökülürdü. Cəld əlimin kəsilən 

yerini bərk-bərk sıxıb, sançasta götürüldüm.  

Qayıdıb xumba Telmana boynumun arxasını lezva ilə 

düzəltdirəndə, o da boynumu yüngülvari kəsdi.  

Bu gün xeyli qan itirdim... 

Axşam Telman qaça-qaça gəlib xəbər elədi ki, maşın 

tapıb, sürücüsü ilə danışıb  razılaşıb, ha-ra getmək istəsək, 

bizi aparıb gəzdirəcək.  

Bərk çovğun olmasına baxmayaraq Əsədo-vu da 

götürüb birlikdə şəhərə getdik.  
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Villis maşınını düz Nadyagilin evinin qaba- ğına 

sürdürdüm.  

Həyətdə itin hürüb hay-həşir qoparmasına 

baxmayaraq özümü pəncərəyə çatdırdım. Şüşəsini 

taqqıldadan kimi pəncərənin bir tayı açıldı. Yaşlı bir qadın 

görüb, dərhal çaşdım. Quruyub qalmışdım... 

Qadın analüt idi.  

Otağın ləzzətli istisi məni vurdu. Bu vaxt içə-ridə 

lümlüt cavan bir qız göründü. Qız məni görən kimi  əlləriylə 

üzünü qapadı. Nadyanı soruşanda isə arvad qəzəblə:  

- Evdə yoxdur! – deyib, pəncərəni bərkdən çırparaq, 

arxadan bağladı. 

Sonra nə qədər taqqıldatdımsa açmadı. 

 İt də özünü yeyirdi... 

 Əlacsız qalıb qayıtdıq. Villisin sürücüsünə İki manat 

pul verdim... 

Kinoya getdik.  

- Pulluda qəribə film göstərirlər, – dedilər.  

“Sakit məhəllədə ölüm”. 

Baxdıq...  
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Oqanesyan da kinoda idi, təsadüfən yanaşı 

düşmüşdük. Elə filmə baxa-baxa ona Sarıkirpikli haqqında 

etirafımı elədim. O, məndən bərk incimiş- di. Hər şeyi açıb 

ona danışandan sonra səsindən hiss elədim ki, incikliyi keçdi.  

Barışdı mənimlə...  

Kinodan çıxıb, kazarmaya qayıdanda su- şilkaya 

toplaşdıq. Alik Qazaxıstan söhbətini eşidən kimi:  

- Mütləq getmək lazımdır, özü də Qazaxıs- tana yox, 

ya Tambova, ya da Saratova. Onsuz da heç kim getməsə də, 

mən gedəcəyəm. Bir il işləyib, yağlı bir Jiquli gətirəcəyəm. 

İndi atamgil Saratovun Romanovka kəndində işləyirlər. Bütün 

xərclərindən əlavə aya min manat pul qazanırlar.  

Uşaqların hamısı yenidən and içdi ki, hərbi xidməti 

bitirən kimi birlikdə birbaşa Saratova, ya da Tambova 

gedəcəklər.  

Gecə “Социалистический обязательство” nun  

sonuncu bəndini də yazıb qurtardım. Yaxşı çıxdı... 

Səhər necə şaxta, çovğun vardısa işə çatan- da 

gördük ki, donub.  

Bir “Maz” maşını hazır rastvor gətirdilər. Dörd nəfər 

ayırdım ki, rastvoru vedrələrdə daşısın- lar. Onlar 

dayanmadan işləyir, çatdıra bilmirdilər.  
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Əsədov Nazim və Telmanla mülkü mağaza- ya 

getdik.  

Bəstəboy qəşəng bir qız mağazadan çıxanda onunla 

tanış olmaq istədim. O, gülə-gülə mənə bildirdi ki, səkkizinci 

sinifdə oxuyur, hələ balacadır. Ancaq nə fikirləşdisə dönüb 

qayıtdı və tanış olduq.  

Elə təzə söhbətə başlamışdıq ki, mağaza - dan 

əvvəllər tanış olduğum başqa bir qız çıxdı. Özümü itirdim.  

Qızlar gülə-gülə  bir-birləri ilə qucaqlaşıb, öpüşüb 

sonra da zarafatlaşdılar. Sən demə  ikisi də eyni orta 

məktəbdə, bir sinifdə, səkkizdə oxuyur-muşlar... 

Bu səhər 09:30-da Olqa ilə görüşməli idim. Çox 

həvəslə onu gözlədim, gəlib çıxmadı. Düz bir saat çovğunda 

yola baxa-baxa qaldım.  

Qancıq gəlmədi... 

İşlər yaxşı gedirdi. Rüstəmov Mameddən məktub 

aldım. 

Erməni Oqanesyanı məzuniyyətə buraxdılar. Cibimdə 

üç manatım vardı, çıxarıb ona uzadaraq:  

- Olanım budur... – dedim.  

Bakıdakı ev ünvanımı da verdim ki, bizə ge-dib, 

qardaşım Rafiqlə tanış olsun.  
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Dedi ki, bəlkə Moskvaya, oradan da Odint-sovaya 

getdim. Dönə-dönə xatırlatdırdım ki, Sarı-kirpikli barəsində 

Bezlepkinin arvadına heç nə da-nışmasın.  

Onlar ögeydirlər... 

Uşaqlar nədənsə oğurladıqları tolu hələ də sata 

bilməmişdi, rus əsgərləri satan hər şeyi isə ucuz olduğu üçün 

dərhal alırdılar...  

Ayın axırı olduğundan naryadları bağlamalı idim. 

Çovğunun bu işə dəxli yoxuydu. Odur ki, çölə çıxıb, 

balkonlarda küncləri sayır, ölçüb - biçirdim. Binanın 

içərisindəki suvaq işlərini də metrələyib he-sabladım. Birdən 

Telmanın qışqıra-qışqıra, sevin-cək halda məni harayladığını 

eşitdim. Aşağı mərtə-bəyə düşə-düşə:  

- Gəlirəm, – qışqırdım.  

Onun özbəklərə oxşar balaca qıyıq göz- lərində 

sevincdən işıq parlayırdı. Qabağa çıxmış çənəsi üst 

çənəsindən aralanmış, xəstə dodağına oxşar təravətsiz, 

solğun palıdı rəngə çalan dodaq- larına təbəssüm qonmuşdu. 

Məni görən kimi:  

- Səni mağazanın yanında dünya gözəli, ba- laca bir 

sarısaç qız gözləyir, – dedi.  

Qulaqlarıma inanmadım.  
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Görəsən kim idi? Yol boyu fikirləşdim ki, ya səkkizdə 

oxuyanlardır, ya da Olqa...  

Telmanla təngənəfəs özümüzü onlara yetir-dik.  

O idi! 

 Dünənki, səkkizdə oxuyan sarısaç, mən hə-lə 

balacayam deyən... Lyuda.  

Yanında başqa bir qız da vardı. Mən onlara 

yaxınlaşıb, salam verən kimi yanındakı qız da sala- mımı aldı 

və tez də üzr istəyib, vacib işi olduğunu bəhanə eləyib getdi.  

Lyuda ilə təkbətək qaldıq.  

Çovğun qarı üzümüzə sovururdu. O etiraf etdi ki, 

mənə görə gəlib. Onun balaca, ağ sifəti, qırmızı dodaqları 

vardı. Danışdıqca ağ sədəf dişləri görünür, üzündən 

təbəssüm əskik olmurdu. Onun ünvanını istədim. Çox ciddi 

görkəm alıb:  

- Səni görüb potrullar tutar, – dedi, mən özüm 

gələrəm. Və dərhal da nə fikirləşdisə:  İndi- dən biləsən... 

səninlə Bakıya getməyəcəyəm...  

Mən onun aydın, tər-təmiz, saf gözlərinə baxanda o:  

- Səndən xoşum gəlir, uvolneniyaya çıxanda görüşə 

bilərik... lap bizə də gələ bilərsən, anama demişəm, – dedi.  
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Mən onun ünvanını yazdım və söz verdim ki, özü 

icazə verməsə, özbaşına onlara gəlmərəm...  

Kapitan rütbəli bir zabit  bir neçə mülkü geyimli 

adamla birlikdə bizə baxırdı. Mən remensiz olduğumdan o, 

məni cəzalandıra bilərdi. Lyuda mənim təşvişimi duydu, 

çönüb onlara tərəf baxdı.  

Yaxşı ki, zabit məni çağırmadı... Sabah saat 15:00-a 

görüş təyin elədik, gələcəyinə söz verib, göz vuraraq, üzündə 

təbəssüm:   

-“Досвидания...” – dedi. 

Onun ağappaq kiçik fındıq burnu çovğundan  

qıpqırmızı qızarmışdı. Əl tutub ayrıldıq. Arxasınca xeyli 

baxdım. Külək qarı sovurduğuna baxmayaraq onun çönüb 

mənə əl eləməsini gördüm. 

Kənarda gözləyən Telman məni qucaqlayıb, təbrik 

elədi. Çox gözəl qızdır! Və əyri, çapıq çənəsi ilə onu da əlavə 

elədi ki, rəfiqəsini  də mənə dü-zəlt... 

Axşam bizi yeməyə buraxmadılar. Gecə ye- məyi iş 

yerinə gətirdilər. Soyuqda yeməyimizi çox iştahla yeyib, 

yenidən işə başladıq. 

 Çoxlu borular gətirmişdilər. O boruların üzərinə setka 

çəkirdik. Gecə saat 24:00-da arxa- mızca üstü brezentli hərbi 

maşın gəldi.  
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Həm çovğun, həm ağır iş bizi yormuşdu. Su-şilkada 

isti su borularının üstünə döşənib yatdıq. 

Səhər qalxın əmri veriləndə qaynar boruların üstündə 

daş kimi yatmışdıq. Şirin yuxudan zorla ayılıb geyindik.  

Obyektdə göstəriş verdilər ki, başqa iş lazım deyil, 

yalnız təmizlik işləri görülsün. Odur ki, günor-taya qədər 

bütün yerləri təmizləyib, kazarmaya qa-yıtdıq.  

Yeməyimi yeyib, tez üzümü qırxdım, dişləri- mi 

fırçalayıb ağartdım, boynumun arxasını Telma- na 

düzəltdirdim. Ətirlənib, özümü səhmana salıb, 15:00-da 

Lyudanın gələcəyi görüş yerinə tələsdim.  

15:30... 16:00 oldu. Hər yan, yer-göy qar idi. Bir 

ucdan da elə hey yağırdı. Çovğun da baş aparır, cövlan 

eləyirdi! Qarı necə sovururdusa, bir metr qabağı görmək 

mümkün olmurdu. Elə bil qarın da, çovğunun da əlinə fürsət 

düşmüşdü.  

Gəlmədi!  

Kor-peşman geri qayıtdım.  

Görəsən niyə gəlmədi? Axı o, özü mənim dalımca  

gəlmişdi... anasına da bu barədə bildirib, ünvanını da 

vermişdi...  
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Qəflətən dayana bilməyib, bir də geri qayıt- dım. 

Yolda kiçik yaşlı bir topa uşaq  məktəbdən qayıdırdı. Onlara 

yaxınlaşıb soruşdum:  

- Səkkizinci sinfin uşaqları dərsdən çıxıb?  

Hamısı birdən bildirdilər ki, direktor onları məktəbdə 

saxlayıb, yeni il şənliyinə hazırlaşır, yol-ka bəzəyirlər...  

Ürəyim yerinə düşdü. Sakitləşdim. O, yaxşı və ciddi 

qızdır. Məni aldatmaz! İş çıxıb, burada nə var ki?  

Ümid qaldı sabaha... 

Gecə “ВЫШКА” qəzetində Platon haqqında maraqlı 

bir yazı oxudum: 

“Bir gün Platon səfər etdiyi Aqraqant şəhə-rində 

dəbdəbəli evləri, zəngin süfrələri görüb deyir:  

- Aqraqantlılar evlərini elə tikirlər ki, sanki əbədi 

yaşayacaqlar, yeyəndə isə elə yeyirlər ki, sanki sabah 

həyatla vidalaşacaqlar.” 

Viktor Hüqonun şah əsəri olan “Səfillər” romanını 

Bakıda oxumuşdum. İndi də onun “Paris, Notr – Dam kilsəsi” 

romanını oxuyuram... 
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                  30.12.1971, IV gün. 

 

Razvoddan, idmandan qalıb, hazırladığım divar 

qəzetinin növbəti nömrəsini elə divarda yerinə yığdım.  

Həqiqətən çöldə şaxta, çovğun at oynadırdı.  
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İşə getdik. Uşaqlara dedim, işləməsinlər, başlarını 

girləsinlər. Özüm də naryad bağlamağa getdim.  

Səkkiz yüz altmış yeddi kvadrat metr suvaq işini 

yetmiş dörd kvadrat metr də pəncərə, qapı, di- var künclərini 

metrləyib hesabladım. Dörd yüz yet- miş manatdan çox pul 

eləyir. Naryad bağladım, heç olmasa bu ay bir az babat  oldu.  

Ötən ay lap biabırçılıq idi. Yazıb bağladığım aktlar 

olmasaydı, Allah bilir məni nə gözləyirdi,...  

Mülkü adamlar yaşayan qonşu binadan bir kişi gəldi. 

Beşinci mərtəbəyə pionina qaldırmaq üçün kömək istəyirdi. 

Şahmar, Eldar, Mürşüd və Telmanı göndərdim.  

Kişi onlara iki manat pul vermişdi...  

Şose yola çıxıb, mağazaya tərəf getdim ki, bəlkə 

Lyudanı görəm.  

Mağazanın qabağında qəmgin halda dayan-mışdım. 

Çovğun aman vermir, qarı üzümə, gözlə-rimə çırpırdı. Bir 

optik eynəkli qoca rus qadın “əsa”-sını qara basa-basa güclə 

mənə yanaşdı. Onun əy-nində isti kürkü, ayağında valinkası 

vardı. Başını qalın yun şalla sarımışdı. Əlində tutduğu sarı bir 

manatlığın əzilmiş yerlərini taqətsiz əllərinə geyin-diyi yun 

əlcəklərin arasında zorla düzəldib, titrəyə-titrəyə mənə 

uzatdı:  

- Bala, al xərclə... bayramdır,– dedi.  
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Elə kövrəldim, bilmədim ona nə deyəm. Pulu 

götürmədim. Qarını qucaqlayıb, şaxtada don vurub taxta kimi 

olmuş qırışmış üzündən, gözündən öp- düm...  

Arvad arxamca nə isə deyirdi. Gözlərim dol-muşdu.  

Qarıdan yenicə aralanmışdım ki, Olqa ilə qarşılaşdım. 

Xeyli söhbət elədik. O, məni aldadıb görüşə gəlmədiyi üçün 

utanırdı da. 

- İkinci gün səni çox gözlədim, – dedim.  

O elə hey gülürdü.  

          Bizim kazarmanın ünvanını, mənim düzgün ad, 

familiyamı soruşdu.  

- Sənə məktub yazacağam, – dedi...  

Ayrılanda onun üzündən öpdüm. O da öpdü.  

Starşina Bandısik beş manat almamış dem-blə 

gedənlərin sənədlərinə qol çəkmirdi... 

 Elə bil Sovet hökuməti ölçüb - biçib göy be-şlikləri bu 

starşina Bandısik üçün buraxmışdı! 

İşdən qayıdanda iki ədəd Solntsedar çaxırı, balıq, 

kolbasa, çörək alıb, buşlatlarımızın altında gizlədərək 

özümüzlə kazarmaya gətirdik.  
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Axşam ermənilər dəftərxanaya yığışıb, yeni tələb irəli 

sürdülər: Vasilyev komandirlikdən istefa verməlidir!  

Hamısının da sözü bir oldu...  

Bryusov gəlib onları dilə tutdu. Uzun sövdə-ləşmədən 

sonra “sülh paktı” bağlandı. 

Gecə rotaya yatmaq əmri veriləndən sonra Telman və 

Şahmarla çaxırları içdik, Nazı isə yemək yedi, o içən deyildi. 

Çaxırı içəndən sonra kefim ne-cə kökəlmişdisə yatmağa yox, 

məktub yazmaq üçün Lenkomnataya getdim.  

Komsomoluma ətraflı bir məktub yazdım. Buralarda 

qışın sərt keçdiyini, çovğun, şaxta, qar-qiyamat olduğunu da 

vurğuladım...  

Birdən hardansa ağlıma gəldi ki, yeni il mü-nasibəti ilə 

otkrıtka yazıb, Lyudanın ev ünvanına göndərim. Fikirləşdim: 

nə olacaq ki, onsuz da anası bilir...   

Gecə gündəliyimdən müəllifini qeyd eləmə-diyim bir 

şeiri əzbərlədim: 

 

Məni bircə bayram təbrik etməsən, 

Qara boyayaram ağ telefonu. 

Qoparıb dəstəkdən nəfəsini mən 
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Evə apararam özümlə onu. 

                   * * *   

Qəlbimdə hədiyyən dörd - beş kəlmə söz. 

Süfrəmdə nəfəsin... Bayram edirəm. 

Baxıb gözümdəki əksinə tez-tez, 

Xoşbəxt qızlar təki gülümsəyirəm. 

                   * * *   

Sənə eyləyimmi minnətdarlığı? 

Yoxsa telefonu icad edənə? 

Bu gizli sevinci, bəxtiyarlığı 

Görəsən – hansınız bəxş edir mənə? 

                   * * *   

Yalnız telefonla, görüşə bax bir! 

O da ki, gizlicə! Axı neyləyək? 

Çox bəxtə gecikmiş məhəbbət düşür, 

Bəlkə biz buna da şükür eyləyək?.. 
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                 31.12.1971, V gün. 

 

Titan dişli uzun Feruzla Arifi mənim bri-qadama 

göndərdilər.  

Bayram gecəsi olmasına baxmayaraq bizi bu 

çovğunda, bu qiyamatda utanmadan işə apar-dılar. Uşaqlara 

tapşırdım ki, acığa yenə işləməsin-lər, elə-belə vaxtlarını 

keçirsinlər.  

Telman və Nazim Əsədovla mülkü mağaza-nın 

ətrafında veyillənməyə başladıq.  

Telman mənə borclu olduğu on manatı qay- tardı. 

Poçtla evlərindən pul gəlmişdi.  

Uşaqlar üç manata bir isti hərbi buşlat, bir manatdan 

dörd ədəd də tol satmışdılar.  

Acmışdıq.  
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Mağazadan süd, çörək, peraşki alıb yedik. 

“27-oy dom”da işlər demək olar ki, qurtar-mışdı, 

görünür yeni ildən yeni obyektdə işləyəcə-yik.  

Lyudadan xəbər çıxmadı... 

           Günorta yeməyindən sonra Qırmızı kos-tyumlu qadını 

görmək ümidilə Voentorq mağazası-na getdim. Nazimlə 

Telman da gəldi. Satıcı kök qadın Maşa  xala mənə söz atdı. 

Qulaqlarıma inan-madım. Onun alışıb yanan gözlərini 

görəndə:  

- Bayramdır, sizə nə alım? – soruşdum.  

- Heç nə, çox sağ ol, – dedi.  

Beş manatlıq bir duxi alıb:  

- Bu sizindir, yeni il bayramınız mübarək! – dedim.  

Götürmək istəmirdi. Bir neçə dəfə təkid edəndən 

sonra:  

- “Ну смотри”, – deyib götürdü.  

Mağazadan çölə çıxdıq. Baş verənlərə Tel-manla 

Nazı da məəttəl qalmışdı. Görək hələ sonu necə olacaq? 

Ancaq ürəyimdə çox sevinirdim, hər halda o, Olqa, Lyuda 

kimi uşaq deyildi.  
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Məni aldatmazdı...  

Ancaq maraqlı idi, o qadın bu qədər əsgərin içində 

niyə məhz məni seçmişdi? Bəlkə bayram ol-masından 

istifadə edərək,  bu yolla çox əsgər iliş-dirib? 

Uşaqlarla kart almışdıq ki, kazarmada oyna-yaq.  

Starşina Bandısik görüb əlimizdən aldı.  

Ona beş manat pul verdik ki, yeni il bayramı 

münasibətilə ailəsinə hədiyyə alsın. O da əvəzində söz verdi 

ki, sabah bizi uvolneniyaya buraxacaq... 

Anamdan təbrik teleqramı, Tariyeldən otkrıt- ka, 

qardaşım Xəqanidən məktub aldım.  

Kazarmadakı üstündə valı olan radionu çox 

qurdalayandan sonra axır ki Azərbaycanı tuta bil- dik. Zeynəb 

Xanlarova oxuyurdu. Oynamağa baş- ladıq. Ermənilər də 

bizə qoşuldu. Ruslar yığışıb əl çaldılar... 

Yeni ili çox sakit, təmtəraqsız qarşıladıq.  

General Krasikin əmri ilə bütün qarnizonun yüksək 

rütbəli zabit heyəti ayaq üstə idi.  

“ÇP” olmasın deyə özləri də içə bilmirdi.  

Bəli,  həsrətlə gözlədiyimiz “1972” -ci il qə-dəmlərini 

qoydu.  
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1972-ci il ömrümün tarixi illərindən biri ola-caq. Allah 

uğurlu il eləsin! 

Tarixi il – 1972! 

 

 

 

      Tarixi yeni il-1972...  
 

          01.01.1972, Bazar günü. 

 

        Tarixi 1972-ci il qədəmlərini qoyan dəqiqə-lərdə 

məlum oldu ki, Trofimov, Qalko və Korolyov samovolkaya 

qaçıblar. 

        Trofimov səhər-səhər, Qalko bu gün ax- şamtərəfi, 

Korolyov isə hələ də gəlib çıxmayıb.  

Yeni ili belə keçirərlər! Yoxsa bizim kimi... 
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Qalko ilə Trofimovu qubbaxa basdılar. İçdik-ləri 

arağın təsirindən hələ düz-əməlli ayılmamış-dılar. Keçirdikləri 

yeni il burunlarından gələcək.  

Allah kəssin belə “Новый год” keçirməyi! 

 Baxdım ki, kazarmada sakit oturmaq daha 

yaxşıymış...  

Tahirdən üç məktub aldım.  

Zərfin içindən Komsomoluma göndərmək üçün iki 

ədəd gözəl otkrıtka və bir ədəd də 1972-ci ilin təqvimi çıxdı. 

Sağ olsun Tahiri, ürəyimi açdı... 

Kartof soymaq növbəmiz çatmışdı. Kartof ki-sələrini 

qəbul eləyib, uşaqlar arasında böldüm. Sonra mağazaya 

getdim. Maşa xalanın növbəsi de-yildi, kolbasa, çörək alıb 

xeyli də ətrafda veyillən-dim.  

Qırmızı kostyumlu qadın görünmürdü... 

Kinoya da getməyə həvəsim olmadı. Cansı-xıcı gün 

idi. 

 Qar, çovğun da səngimiş, sanki əldən düş-müş, 

yorulub dayanmışdı. 

 Hər yan ağappaq qara bürünmüşdü.  
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Komsomolumdan otuz bir gündür məktub ala 

bilmirəm...  

Xumba Telman alkaş rus əsgərlərindən mə-nə üç 

manata təzə bir buşlat alıb gətirdi. Düz boyu-mun ölçüsünə 

idi. Oturub buşlatın çiyinlərinə paqon və kiçik serjant 

liçkalarını tikdim.  

Heç vaxt kazarmada belə sakitlik olmamışdı. 

Telmanla nərd oynadıq. Bir manatını uddum. sonra nə qədər 

elədim oynamadı...  

Uşaqlar kartofu soyub qurtaranda yatmaq əmrinin  

vaxtı idi.  

Bu da tarixi yeni ilimiz! 

1972-ci il... 

Bu il Allah qoysa Komsomoluma qovuşaca –ğam!  

İnstitutda təhsilimi bərpa edəcəyəm. 

Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalayla görüşəcəyəm... 

Bəlkə də Odintsovaya gedib Sarıkirpiklini ta-

pacağam. Aydına, Yunisə, Sərxanın oğlu Vaqifə, Fəxrəddin 

Bəşirova, Baharın oğlu Vaqifə dostluq-da əlvida 

deyəcəyəm... 
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Gündəliyimdə müəllifini qeyd eləmədiyim bir kuplet 

şeiri əzbərlədim: 

 

Səni görməmişdən qığılcım idi, 

       Gördüm, bir dünyalıq od oldu eşqim. 

                Ümidlə yeriyib, qapına gəldim, 

                Fəqət, dilənçi tək qovuldu eşqim. 

                Yaxşı qız, bəs necə dilənçiyəm ki, 

                Başqa bir qapıya üz çevirmədim? 

 

 

 

   VODOZABOR 
 

  02, 03, 04, 05 yanvar 1972, III gün. 
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Korolyov hələ də samovolkadan qayıtma- mışdı. 

Kişinin oğlu düzgün tarixi yeni il keçirir...  

Starşina Bandısik kazarmada qışqırıb elan elədi:  

- Babaev, Asadov, Telman Mamedov при-готовтесь 

к увольнению. 

Paradnı yun kostyumları, şabalıdı şinelləri geyinib, 

özümüzü səliqə-səhmana salandan sonra starşina Bandısik 

yoxa çıxdı...  

Elə paradnı formada mağazaya getdik. Qırmızı 

kostyumlu qadını görmək istəyirdim. Xeyli mağazanın 

həndəvərində var-gəl elədik. Nə Qırmı- zı kostyumludan, nə 

də starşina Bandısikdən xəbər çıxdı...  

Mağazaya girdik. Ətir hədiyyəsindən sonra ilk dəfə 

Maşa xalayla mağazada görüşdük. Salam verdim. O 

gülümsünüb, salamımı aldı və soruşdu:  

- Bayramı necə keçirdin?  

- Yaxşı... Bəs siz necə keçirdiniz? 

- “ Слава богу”, – dedi. 
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Bayram günü olduğundan mağazada tünlük idi. Qısa 

söhbətdən sonra yarım metr ağ parça alıb, kazarmaya 

qayıtdıq.  

Строевой осмотр oldu.  

Uvolneniyamız batdı.  

Starşina Bandısik beş manatımızı yedi...  

Axı üç manat onun boyuna biçilib, beş  ve-rəndə belə 

olacaq dəə...  

Telman və ağcabədili Nazıyla kefir, bulka alıb, 

kazarmada yedik.  

Kinoya getmədik.  

Onlar suşilkada oturub, Saratov haqqında çox 

ehtirasla danışırdılar: bir il işləyəcək, öz əlləri-nin halal 

zəhmətiylə pul qazanıb təzə maşın ala-caq, düşmənləri kor 

edəcək, gecələr də o ki var rus qızları ilə  kef çəkəcək, 

əylənəcəklər... 

 Təptəzə qırmızı Jiqulilərdə Ağdama, Ağca- bədiyə, 

girəndə... ata-analarını necə sevindirəcək-lərindən danışıb 

riqqətə gəlir, gözləri par-par alışıb yanırdı: düşmənlərimiz, 

istəməyənlərimiz də məc-bur olub bizə dost olacaq, – 

deyirdilər.  

Hər ikisinə uğur dilədim.  
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Uşaqlar kinodan qayıdanda, ağlı topuğunda olan, 

şümşadboylu, titan dişli Feruz yanımıza gəl-di. Bir kənarda 

oturub, dinib-danışmadan remenini çıxararaq, on üçüncü 

deşiyi açmağa başladı.  

... Səhər bizi yenidən “27-oy dom”a işləməyə 

apardılar. Sevinirdim. Lyuda və Olqa ilə görüşmək ümidim 

vardı. 

Rastvor olmadı... Heç düzü rastvorluq iş də 

qalmamışdı. 

Üzünü setkaladığımız boruların üstünü be- tonlayıb, 

torpaqla basdırmalıydıq. Uşaqları ayırıb, işlərini böldüm.  

Bryusov gəlib çıxdı. Deyinməyə başlayıb, zəhləmi 

tökdü ki, son vaxtlar uşaqlarınız yaxşı işlə-mir.  

Korolyov yeni il gecəsindən yoxa çıxandır. Hələ də 

ondan bir səs-soraq yoxdur.  

Bu gecə də Adillə Vəli yoxa çıxdı.  

Qəribədir, bizimkilər niyə yeni il gecəsi yox, indi 

qızdılar? 

Bryusov qorxusundan yuxarı məruzə eləyə bilmədi. 

Bir rotadan üç günə üç nəfərin yoxa çıx-ması onun üçün ağır 

nəticə verə bilərdi...  
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Məzahiri gözdən qoymurdular. Onu buyur-mağa, 

danışdırmağa belə cəsarət eləmirdilər. Mos-kvaya, Kremlə, 

şəxsən Movzoleyə V. İ. Lenin yol-daşın  məzarına yaza 

bilərdi.  

Hər yanda möhkəm axtarış gedirdi. Növbəti dəfə 

serjant heyəti toplandı. Bryusovun kabinetinə yığışdıq.  

Uzun çəkən məşvərətdən sonra son qərar belə oldu:  

- Rotanın bütün ruslarına Stepanoviç, azər- 

baycanlılarına isə Babayev cavabdehdir. 

Qubbax məsələsi olmamaq şərti ilə Adillə, Vəlinin 

yerini öyrənib, onları kazarmaya gətirdim.  

Qaldı Korolyov. O da mənlik deyildi... 

Nə Lyudanı, nə də Olqanı tapa bildim.  

Bir dəfə Olqagilin qapılarında həyəti süpürən qadın 

məni görüb salam vermişdi. Təsadüfən onun qarşıdan 

gəldiyini gördüm. O, düz gözlərimin içinə baxa-baxa salam 

verib, nə isə dedi. Çaşdığımdan salamını aldım, nə dediyini 

isə eşidə bilmədim.  

O gedə-gedə arxaya çönüb, mənə əlini yel-lədi. Heç 

nə başa düşə bilmədim: Bəlkə bu da mənə vurulub? – 

fikirləşdim.  
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Görəsən o nə dedi? Bir şey öyrənmək ümi-diylə 

gözlədim... bəlkə qayıtdı?  

Ancaq o qayıtmadı...  

Axşam İlyasla Voentorq mağazasına satıcı Maşa 

xalanın yanına getdim. Mağazada heç kim yox idi, əlimə 

yaxşı fürsət düşmüşdü: 

- Görüşə bilərik? – arxayınçılıq dolu bir ərklə ondan 

soruşdum.  

Başını bulayıb razılaşmadı... Sanki min il bundan 

qabaq bu sualın cavabını hazırlamışdı, gü-lə-gülə, 

arxayınçılıqla:  

  - Sən hələ balacasan, – dedi. 

        Qəhbə deyəsən məni aldatdı... 

Axır ki, Korolyovun itdiyi beşinci gün По-мошная 

stansiyasında patrullar onu yaxalayıb tut-du. Xəbər çatan 

kimi Qreşnoyu onun arxasınca göndərdilər...  

Bu gün ilk dəfə olaraq işə Vodozabor adla- nan 

obyektə getdik.  

Xeyli məsafə olmasına baxmayaraq bizi piyada 

apardılar. Bərk şaxtada yolun uzunluğu bizi yorub tamam 

əldən salsa da, tərləmişdik...  
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Kəndin ucqar bir yerinə gəlib çatdıq. Qaran-lıq idi. 

Səhər səkkizə qalmış olsa da hava hələ işıq-lanmamışdı.  

Kənd evlərinin işıq yanan pəncərələrinə ba-xa-baxa 

köks ötürür, həsəd aparır, otaqların isti ol-masını təsəvvür 

eləyib fikirləşirdim: görəsən nə vaxtsa bizə də belə bir gün 

qismət olacaq? Çöldə şaxta, çovğun... isti evdə isə şirin-şirin 

yatmaq... 

Vodozabor kəndin ayağında yerləşirdi. Ya- xınlıqda 

nə mağaza vardı, nə də kənd qızları...  

Bu obyektdə torpaq qazmaqdan başqa iş yox idi...  

Uşaqların işini bölüb verdim. Günorta ye-məyindən 

sonra Stepanoviçlə “27-oy dom”a getdik. Naryad 

bağlamalıydıq.  

          Əclaf Sergey bizi çox incitdi, onunla bir az ağızlaşdıq. 

Stepanoviçlə mənim briqadamın gördü-yü xeyli işi qəbul 

eləmədi.  

          İsti sobanın kənarında oturub bir qədər mür-gülədim, 

sonra da yuxuya keçmişəm... 

         Yuxuda gördüm: “Bərdədəki həyətimizdəyəm. Atam öz 

Volqasını, mən də Saratov, Tambov, son-ra da 

Qazaxıstandan işləyib qazandığım halal pulla aldığım üç 

ədəd qıpqırmızı, qapqara və dümağ Ji-quliləri yuyuram. 
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          Komsomolum həyətimizdə böyük salxım sö-yüd 

ağacının altında süfrə açıb, anamla ağ mirvari sırğalı 

Məhbubə xala da çay içə-içə söhbət eləyir-lər. Birdən 

həyətimizin açıq darvazasından  siqnal verə-verə çoxlu 

qırmızı Jiqulilər içəri doluşur. Uşaq-lar maşınlardan tökülüşür. 

Hamısını tanıyıram: er-məni Oqanesyan, ağcabədili Nazı, 

ağdamlı xumba Telman, laçınlı eşşək Mürşüd,  uzunkirpikli 

göygöz Eldar, kəlbəcərli xəbis Sahib Əkbərov, laçınlı xallı 

Şahmar... 

          Gözlərim Ağayev Tahiri axtarır...  

Stepanoviç məni dümsükləyib: 

- Axşamdır, dur gedək, – dedi.  

Yuxudan ayılmağıma, olayların yuxuda baş 

verməsinə pis olub, elə acıdım ki...  

Yol boyu xəyalımda Məhbubə xalayla ilk də-fə cinsi 

əlaqədə olduğum o tarixi günü canlandırır-dım... 

Kazarmada xəbər verdilər ki, Qreşnoy Koro-lyovu 

gətirib, o ki var döyüb, sonra da qubbaxa ba-sıblar. 

Suren Ayvazyanın “Həyat mənə yar ol” kita- bını 

oxumağa başladım. Bu kitabı və Təvəkkülya-nın “Qranit 

ərimir” kitabını mənə Oqanesyan ver-mişdi... 
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               06.01.1972, IV gün. 

 

Bəli, bu gün əsgər həyatımızın on üç ayını yola 

saldıq, getdi!  

Qaldı on bir ay...  

Bir vaxt vardı deyirdim: Kaş beş ayı başa vu-raydıq, 

heç olmasa on doqquzu qalaydı. İyirmi dörd olanda lap çox 

olur, göz qorxur axı...  

İndi-indi ümid edirəm ki, artıq əsgərliyi şərəf- lə 

bitirəcəyəm. Hərbi bilet alıb, Bərdəyə alnıaçıq, üzüağ 

qayıdacağam. Sübut edəcəyəm ki, qürbət eldə otuz, qırx 

dərəcə şaxtada, çovğunda, boranda iyirmi dörd ay hərbi 

xidmət çəkmək olarmış! 

Bizim doğulub boya-başa çatdığımız doğma Şərq 

küçəsində ilk yeniyetmə oğlan idim  ki, uzaq Ukraynada, 

Pervomayskidə hərbi xidmət çəkib, əs-gər həyatı 

yaşayırdım...  
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Yenə Vodozabora işə piyada getdik.  

Havada bərk sazaq vardı, yenə qaranlıq idi. Ağappaq 

qara bürünmüş ucqar Ukrayna kəndinin taxta evlərinin 

bacalarından tüstü burum-burum havaya qalxırdı. İşığı yanan 

pəncərələrdən, üstü güllü müxtəlif rəngli ipək tül pərdələrin 

arxasından insan kölgələri görünürdü. Həsədlə onlara baxır-

dım... 

Buz bağlamış qarın üzəriylə ağır sapoqların 

xırçıltısında yeyin-yeyin, irəliləyirdik. Hərbi məktəbi qurtarıb, 

təzəcə təyinat alıb gəlmiş cavan bir leyte-nant, hələ də 

gözlərindən şirin yuxusu çəkilməyən on doqquz - iyirmi yaşlı 

bu yeniyetmə oğlanlara hə-vəslə, inamla komanda verirdi:  

- “Раз…раз...раз, раз…два…три!”  

Xırçıldayan qarın üstündə yeridikcə yolun uzaqlığı 

adama həm də ləzzət verirdi. Hamının ağ-zından, burnundan 

buğ çıxır, getdikcə istidən qızarır, pörtür, nəfəsimiz açılırdı. 

Yaxamı açmış-dım. Çovğunun vahiməli uğultusunda, otuz 

dərəcə şaxtada tərləmişdim. Bax, sağlamlıq belə yaranır.  

Biz Vodozabora çatanda hava hələ işıqlan-mamışdı...  

Dünən mən işdə olmayanda Şahmar saç-kavatlıq 

eləyib pis işləyib. Bu gün hamının işini böl-düm, çox yaxşı 

işlədilər. Günortaya yaxın bir maşın beton gətirdilər, onu da 

boşaldıb bünövrə yerinə yaydıq.  
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Günortadan sonra briqadama əlavə iki ədəd də 

nasılka verdilər. Vodozaborun içərisində kiçik bir dağa 

bənzəyən torpağı nasılkayla daşıyıb çöldə lazım olan əraziyə 

yaydıq. 

Özüm də işləyirdim, yaman qızışmışdıq. Şahmar 

hamıdan çox işlədi, dünənki günahını yudu. Xüsusilə də 

betonu yayanda...  

Bryusov axşam obyektə gəlib, görülən işləri 

yoxluyandan sonra elan elədi:  

- Birinci yer Lopatnikovun, ikinci yer Babaye-vindir. 

Əclaf! 

Axşam “Molniya” divar qəzetinin növbəti nömrəsini 

hazırlayıb buraxmalı idim.  

Axşam yeməyindən sonra oturub işlədim. Öz 

briqadamın adını birinci yazdım: yüz iyirmi faiz.  

Kaşeyev başda mənim briqadamın adını gö-rən kimi 

əl verib təbrik elədi.  

Ona bir nar bağışladım...  

Bizim ikinci rotanın komandiri Bryusov ka-zarmaya 

içib gəlmişdi. Əclaf birinci yerdə briqada-mın adını görən 

kimi:  
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- Dəyiş, – dedi, birinci yer Lopatnikovundur, – qışqırdı.   

Sonra qızardı, səsinin tonunu alıb:  

- Sən ikincisən, – dedi.  

Axırda məcbur olub dəyişdim, ona da göz vurub:  

- Deyəsən kefin kökdür yoldaş Bryusov, – dedim.  

O, üzümə irişdi...  

Vodozabora işə gedəndə də, qayıdanda da hava 

qaranlıq olur. Ona görə də kənddə heç kimi görmək mümkün 

olmur.  

Bu gecə suşilkada isti boruların üstünə uza-nıb, 

mingəçevirli Qisməti, ağdamlı Muxtarı, kirova-badlı Natiq 

Mamışevi xatırlayırdım:  

- Görəsən onlar neyləyirlər?  

İndi oralarda hava yaxşı olar... 

Gecə hamı yatandan sonra Lenkomnatada oturub, 

gündəliyimdən müəllifini qeyd eləmədiyim bir şeiri 

əzbərlədim: 

Sənsən hər şirin nəğməm, 

Sənsiz coşmaram bir dəm. 
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Desələr ki, “sevmirəm” 

İnanma, yar, inanma! 

              * * * 

Arada min yalan var, 

Min cür fitnə salan var. 

Məndən nə desə əğyar, 

İnanma, yar, inanma! 

              * * * 

İnan yalnız özünə, 

Ürəyinə, gözünə... 

Onun bunun sözünə 

İnanma, yar, inanma!!! 

         07, 08 yanvar 1972, VI gün. 

 

Bu gün də işə həvəslə başladıq.  
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Hazır beton tez qurtardı. Növbəti betonun gətirilməsini 

xeyli gözlədik.  

Qara gün üçün, dayandığımız saatları sə-

nədləşdirdim. Nəhayət yemək vaxtına az qalmış beton 

maşını göründü. Boşaldıb tez də yaydıq. Çünki, beton tez 

donurdu. Əllərimin qabar yerləri soyuqdan çatlayıb 

qanayırdı...  

Günorta yeməyindən sonra yeni tapşırıq al-dım. 

Uzunluğu otuz metr olan bünövrə yeri qazmalı idik.  

Yer elə möhkəm donmuşdu ki, lom da gir- mirdi. 

Lopatka ilə işləmək isə qeyri-mümkündür.  

Əvvəl bünövrə qazılacaq yerin qarını tamam 

təmizlədik. Sonra salyarka tapıb bünövrə boyu sə-pərək od 

vurduq. Torpağın donu açılmağa başladı. Buz qar qarışıq 

əriyib, yan-yörəyə axırdı... 

Axşam suşilkada Telman, Çingiz, Mürşüd, Feruz, 

Turabxan birləşib Volkov və başqa ruslarla dava eləyiblər. 

Boyko, Bryusov və Qreşnoy mənim üstümə düşdülər:  

- Başçı sənsən! – dedilər...  

Sonra məlum oldu ki, Telman hələ  “UNR”-də işləyən 

vaxtdan məni Boykoya satıbmış ki, uşaqların başçısı 

Babayevdir... Sonda mənə axırın- cı xəbərdarlıq elədilər:  
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- Bir də millətlərarası dava olsa tutulacaq- san! 

- Tutulacağam? Sürgün həyatı sürəcəyəm? Görün 

yalandan Müşfiq, Hüseyn Cavid kimi məni də şərləyə 

bilirsinizmi? 

Səhər-səhər nə səhər gimnastikasına, nə stroyevoya, 

nə də başqa məşğələyə getmədim. Bir neçə elan yazdım. 

Hava bərk şaxta olduğundan adam tez acırdı. Son 

manatımın səksən qəpiyini də xərcləyib, ağcabədili Nazıyla 

kolbasa, çörək alıb yedim.  

Nədənsə xeyli vaxtdır ki, evdən pul göndər- mirlər. 

Komsomolumun göndərdiyi qırmızı onluğu isə xərcləmirdim. 

O pul fotoşəklin yanında vəsiqə-min arasındadır...  

Cek Cəfərdən, əmim oğlu Əbülfətdən və Tahirdən 

məktub aldım.  

İnstitutda Cek adlandırdığımız Cəfərin yeni il 

münasibətilə göndərdiyi otkrıtka məni kövrəltdi. Atalar yaxşı 

deyib: “Dost dar gündə bilinər.” Hanı gecə-gündüz bir yeyib, 

bir yatdığımız qazaxlı Mahir Eminov, Aydın və Yunis 

İbrahimov qardaşları, Baharın oğlu Vaqif...  

... Kazarmada təmizlik işlərinə başladıq.  

Hamının işini bölüb verdim. 
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          Sahib Əkbərov bir salaqa rusla dalaşırdı, yü-yürüb 

onları ayırdım. Sonra mən gizlində Sahibi danlayanda rus 

özü də gördü...  

Arifdən məktub gəlmirdi. Oturub ona ətraflı bir məktub 

yazdım: “Küçənin uşaqlarını görmək üçün burnumun ucunun 

göynəməsindən başladım.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

            09.01.1972, Bazar günü. 
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Komsomol iclası  klubda keçirildi. Mən də çıxış 

elədim. Ötən ay üçün briqadanın gördüyü iş-lərdən, 

göstəricilərin yaxşı olduğundan danışdım. 

Kazarmada radionu çox qurdalayandan son-ra, 

axtardığımız doğma dalğanı tapıb, Bakıdan veri-lən muğamat 

konsertinə qulaq asdıq. Azərbaycan-da hər bazar günləri 

saat 14:00-dan 15:00-dək ra-dioda muğamat verirdilər... 

Süleyman Abdullayev, Sabir Mirzəyev və Nəzakət 

Məmmədova oxuyurdu. Elə kövrəlmişdim ki, bəlkə də bir söz 

deyən olsa, ağlayardım.  

Niyə bu dünya belədir?  

Muğamata qulaq asa-asa Komsomolumun fotoşəkli 

ilə danışırdım... 

Yeməkxanada Telmana kartof soydururdu-lar. Eldarla 

Rizvanı göndərdim ki, ona kömək elə-sinlər. Ujindən sonra 

axşam klubda verilən filmlər maraqsız olduğundan baxa 

bilmədim, əvəzində gə-lib kazarmada xeyli yatdım.  

Mənim briqadam gecə klubun döşəməsini yumalı idi. 

Hərbi hissə üzrə növbətçi dedi ki, bütün cərgələrin arası da 

yuyulmalıdır.  

Gecə saat 24:00-dır. Hələ uşaqlar döşəmə yuyur. 

Mən isə oturub məktub yazıram. Onsuz da kinoda xeyli 

yatmışdım. Əgər cərgələrin arasını yu- durtmasaydım, 
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növbətçi əclaf məndən komandirə şikayət edəcəkdi. Tərs 

kimi ortada Sibirə sürgün məsələsi də vardı. Odur ki, 

dillənmədim... 

Günorta Telman mənə demişdi ki, Maşa xa-  la 

mağazadadır. Pulum olmadığı üçün, gedib onun- la söhbət 

eləyə bilmədim.  

Dəlləkxanadan fotoşəkillər yığılan albomu-mu da 

götürmüşdüm. Vərəqləyib mülkü vaxtlarda çəkdirdiyim 

fotoşəkillərə baxdım. Bu şəkillər məni çox düşündürdü...  

Heyf. Heyf ötən gəncliyə!  

Həyat elə bil harasa tələsir. Qaçır...  

Dünən uşaq idim...  

Şəkilləri yanaşı qoyub baxıram, xeyli böyü –müşəm.  

...Uşaqlar klubun döşəməsini yuyur, mən isə məktub 

yazırdım. Gecəyarı idi. Birdən Telmanla ağcabədili Nazı içəri 

girdi. Nazı çiynindən bir saz asmışdı. Çala bilməsə də quru, 

qara, uzun barmaq- ları ilə sazı dınqıldadıb, pəltək dili, cır 

quru səsiylə özündən düzüb-qoşduğu bir “əfsanə-nağıl” 

oxuma-ğa başladı: Mənimlə dostluğundan, Pervomayskidə 

birgə keçirdiyimiz ağır günlərdən... Olqaların, Na-dyaların, 

Lyudaların, Maşaların vəfasızlığından...  

Klub səs-küydən, gülüş səslərindən exo ve-rirdi. 
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Gecə bir bayatı, sonra da hardansa gündəli-yimə 

köçürtdüyüm iki kuplet şeiri əzbərlədim:  

  

Sarı başmaq zənənə 

Gözəl çoxdur, mənə nə? 

Qoy ilqar qənim olsun 

Öz əhdindən dönənə! 

                             * * * 

Biləm şahın əli sənə dəyibdir, 

Dağıdaram xanimanı sevgilim! 

 

                * * *  

Sənin ərin ölsün, mənim arvadım, 

Düşsün aramıza vay, gülə-gülə.  

10, 11, 12, 13 yanvar 1972-ci il, I gün. 
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        Erməni Poqosyan məni kənara çəkib dedi:  

- Dəftərxanada ruslar danışırdılar ki, bütün  

düşən davaların arxasında dayanan Babayevdir.  

          Liçkalarını alıb, kefi kök, damağıda çağdı. Uşaqları o 

idarə eləyir. Bizim rus əsgərləri içən kimi zabitlərə xəbər 

verənlərdən biri də odur. Bütün “işlərdə” onun barmağı var. 

Komandirlərlə danışıb, onu üçüncü rotaya keçirmək və 

liçkalarını da sökdürmək lazımdır... 

Mənə erməni Poqosyanın bu sözləri heç təsir də 

eləmədi. Ona  və danışdıqlarına şübhə ilə yanaşdım, onsuz 

da onlar yüz illərdir, biz azər-baycanlıların ayağının altını 

qazıyır.  

Ondan ayrılandan sonra bir anlığa liçkaları-mın 

sökülməsini və üçüncü rotada sıravi əsgər kimi hərbi xidmətə 

başlayacağımı təsəvvürümə gətir-dim: Bir il əvvəlki kimi, 

yenə döşəmə yumaq, dne-valnı durmaq, şaxtada 

barmaqlarım soyuqdan gö-yərənə kimi kartof soymaq... 

Doğrudan da bu əsl işgəncə olardı! 

İşə getdik...  

Bizi dan yeri ağaranda oyadaraq alaqaran-lıqdan 

qabaqlarına qatıb, ağır sapoqlarda qovub qaçırırdılar.  
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Görəsən sübh açılmamış hara tələsirdik? 

Hələ də gözlərimizdən yuxu çəkilməmişdi. 

Axı biz insan idik... 

İş yerinə çatan kimi işləməyə başladıq. Hələ hava 

düzəməlli işıqlanmamış, səhər də açılmamış- dı. Qar, 

çovğun, şaxta tüğyan eləyirdi.  

Qarı təmizləyərək yenə bünövrə yerinə sa-lyarka 

töküb, od vurduq. Hisi özündən çox olsa da uşaqlarla alovun 

kənarına yığışıb, əllərimizi qızdı-rırdıq.  

Məhbubə xalanın verdiyi yun əlcəkləri çıxa-rıb, mən 

də yalın əllərimi bu isti, qara hisdə qızdırır, istilik əllərimə 

axdıqca ləzzət eləyir, şaxtada canım dincəlir, yuxu məni 

basırdı...  

Sonra lopatkaların taxta saplarını və dəmir lomları 

qızdırdıq. Sapoqlarımızı da bir qədər isidib işləməyə 

başladıq.  

Vodozaborun qarşısından axan enli Yujnıy Buq 

çayının üzəri tamam buz bağlamışdı. Bu çay kəndin ayağı 

boyu uzanırdı. Təzə gələn salaqa əsgərlər çayın buzunun 

üzərində sürüşürdülər. Bəziləri çayın o üz - bu üzünə keçir, 

qorxmaz ol-duqlarını gözə soxurdular. Sanki hamısı da gecə 

naryad alıb, səhərə kimi döşəmə yuyacaqlarını 

unutmuşdular...  
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Bizim işimiz alınırdı. Yanan ocaq torpağı ta-mam 

yumşaldır, biz də qazıb kənara tullayırdıq. Hava çox soyuq 

olduğundan kənarda dayanmaq- dansa işləyib qızışmaq 

daha əlverişli idi. Odur ki, özüm də uşaqlara qoşulub 

işləyirdim.  

Qreşnoy, Bryusov və Dyakiv bizi kənardan görürmüş. 

Üçüncü rotanın briqadasını mənim briqadam xeyli geridə 

qoymuşdu.  

Axşamtərəfi bizə cüt-cüt isti əlcəklər paylandı. Əlimizə 

üst-üstə taxanda az da olsa so-yuqdan qoruyurdu. İki dəst 

böyük ölçüdə götürüb, ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanın 

toxuduğu yun əlcəklərin üstündən əlllərimə geyindim. Yaxşı 

oldu, əllərim daha üşümürdü.  

Şaxtada, çovğunda əsas məsələ əl və ayaq- ların isti 

olmasıdır. Üzün donması elə də qorxulu deyildi. Uzağı 

danışa bilməzsən, çənən tərpənməz-di. Qalın materialdan 

olan qış əsgər papaqlarının qulaqlarını salıb, öz qulaqlarımızı 

isti saxlaya bilir-dik.  

Bircə qalırdı burun məsələsi.  

Bir də baxırdıq ki, əsgərin birinin burnu ağappaq 

ağarıb, meyid rəngi alıb.  

Öyrənmişdik. 
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Cəld yerdən qar götürüb, onun burnunu ovuşdururduq 

ki, qan hərəkətə gəlsin, “don” vur-masın...  

Ayaqlarımda da Məhbubə xalanın öz əlilə yundan 

toxuduğu isti ağ corablar vardı. Üstündən isti qış 

partyankalarını da sarımışdım. Ehtiyat igidin yaraşığıdır.  

Aradabir ocağın istisində sapoqlarımı qızdı-rırdım. Bir 

sözlə, əllərim, ayaqlarım, qulaqlarım isti idi.  

Burnumu hər ehtimala qarşı tez-tez ovurdum ki, “don” 

vurmasın... 

Burunsuz həm də insanı apar tulla!  

Qar isə dayanmadan elə hey yağırdı.  

Balam göydə bu qədər qar nə gəzirmiş? Ni-yə 

görəsən bu qardan Bərdəyə pay düşmür?.. 

Lenkomnatada kommunist Xoxlevlə, Bezver- xi xeyli 

söyüşdü. Qəflətən Bezverxi stulu götürüb, düz onun başına 

çırpdı, güclə onları araladım...  

Çi fayda! Kommunist Xoxlevin optik şüşəli eynəyi 

sınmışdı... 

Günorta yeməyindən sonra Ovçinnikova gəl-di. 

Naryad bağlamağa başladıq. İlahi, o nə qədər incə, mədəni, 

mehriban və insaflı qadın idi. Mən-dən tez-tez:  
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- Yadından heç nə çıxartmamısan ki? – so-ruşurdu.  

Bütün dediklərimi də əlindəki dəftərə qeyd eləyir, 

mənim tərəfimi sanki dövlətin mənafeyindən üstün tuturdu.  

Simpatiyam ona o qədər artdı ki...  

Əsl qadın belə olar: incə, insaflı, sakit da-nışan, bizim 

Şərq küçəsinin arvadları kimi abırlı ge-yinən...  

Onsuz da bizi eşşək kimi işlədib, ayda üç manat 

səksən qəpik pul verirdilər. Dövlətin mənafe- yini bundan o 

yana saxlamağın nə mənası vardı ki? 

Bu gecə əclaf Zadarojnı otuz dərəcə şaxta- da, 

çovğunun tüğyan elədiyi bir vaxtda, dayanma-dan hara gəldi 

yağan və küləyin sovurduğu qarın altında lüt soyunub çimdi! 

Mat qalmışdıq.  

Bu əsl rus ayısı idi... 

Əgər belələri olmasaydı çoxdan Napaleon-lar, 

Hitlerlər, lap o balaca çinlilər Rusiyanı dağıtmış-dı. 

Səhər yuxudan duranda gördük ki, yer, göy hamısı 

qardır. Gecə düz əlli sm. hündürlüyündə qar yağmışdı. Bütün 

qarnizonun əsgərləri tökülüb qarı təmizləyir, yolları açırdılar. 

Növbəti dəfə Məzahir Nəbiyev Moskvaya, Kremlə, 

V.İ.Lenin yoldaşın movzaleydəki məzarına və SSRİ müdafiə 
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naziri marşal Qreçkoya məktub hazırlamışdı. Burada bəzi 

yüksək rütbəli millətçi zabitlər var, bizi çox incidirlər və s...  

Məzahiri daim izləyən siyasi işlər üzrə müa-vin, baş 

leytenant Boyko yazdığı məktubu ştabın qarşısındakı poçt 

qutusuna atmaq istəyəndə onun qolundan yapışıb saxlamış, 

ensiz dar deşikdən içəri atmağa qoymamışdı.  

Məzahir kazarmada dəli kimi o baş-bu başa gedib-

gəlir, öz ana dilimizdə əl çəkməyəcəyini bildi-rib, yenisini 

yazacağı ilə onları hədələyirdi. Səbuhi ilə Telman Mamedov 

tez-tez Boykoya xəbər verir-dilər ki, Məzahir yumşalmır.  

Yazıq Boyko iş günü olmasına baxmayaraq Məzahirə 

uvolnitelnı yazıb, cibinə də Səbuhidən aldığı sarı manatlığı 

qoydu. Bundan sonra bir az yumşalan Məzahir paradnı 

formasının üstündən şabalıdı şineli geyinib, bizə həqarətlə 

baxa-baxa KPP-yə tərəf yollandı.  

Məzahir gödək qılçaları qarın içində yoxa çıxa-çıxa 

şəstlə irəliləyirdi. Boyko onun marşal Qreçkoya yazdığı 

məktubu bizə oxutdurub, tərcü-mə elətdirəndən sonra döş 

cibində gizlətdi... 

Sonralar o Səbuhiyə etiraf etmişdi ki, əgər bu məktub 

ünvanına çatsaydı paqonları söküləcək-miş!  

Kommunist Xoxlev mənə bildirdi ki, Bryusov deyir 

Babayevin liçkalarını sökdürüb, üçüncü rota- ya 

keçirəcəyəm... 
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- Keçirə bilməz! – qışqırdım, - İndi ki belədir,  onun 

paqonlarını mən sökdürəcəyəm, – dedim. Qoy Məzahir 

şəhərdən qayıtsın! 

Ürəyimdə fikirləşdim:  

– O aldığı saatdan, pullardan, evinə gələn 

bağlamalardan heç utanmır?  

Yakov Byome yaxşı deyib: - “dünya cəhən- nəmin 

ortasındadır”... 

Sonra Lenkomnatada oturub hərbi hissə ko-

mandirinin adına rus dilində bir raport yazdım. Yaz-dım ki: 

Bryusovun əməllərindən cana doymuşam, xahiş edirəm məni 

başqa rotaya keçirəsiniz.  

Raportu gətirib, kommunist Xoxlevə göstər-dim:  

- Onun başına oyun açacağam, – dedim.  

Xoxlev raportu oxuyub götürüldü...  

...Yenə qaranlıqda, səhər açılmamış tullana-tullana 

işə gedirdik. Yerimək mümkün deyildi.  

Yarım metr hündürlüyü olan qarın içərisilə ancaq 

tullanıb, addım ata bilirdik. Axırda tullanmaq-dan otuz-qırx 

dərəcə şaxtada qan-tərə batmışdıq.  
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Nəfəsimizdən çıxan buğ burnumuzun altında donub 

buz olurdu...  

Hamı tullanırdı.  

Kaş bu mənzərəni filmə çəkib, kino-teatrların  

səhnələrində göstərəydilər... Nə qədər çətin, əzablı olsa da, 

bir o qədər də maraqlı günlər idi. Aleksey Tolstoyun “Əzablı 

yollarla” romanı yadıma düşdü. Uşaqların çoxu yıxılıb, qarda 

yoxa çıxırdı. Bəziləri isə qəsdən özlərini yıxır, yalandan 

çığırırdılar. 

İt əzabı çəksəkdə zarafatdan qalmırdıq. 

Ancaq dəxli yoxdur, hamı iş yerinə getməyə 

borcluydu.  

Əməliyyat olunmuş arıq, laçınlı Mamed isə artıq dözə 

bilməyib, ağlayırdı...  

Bu qarda, bu qiyamatda da işləmək olar? İş-lədiyimiz 

bünövrə yerini də düz-əməlli görə bilmir-dik. Heç olmasa 

imkan verin, qoyun səhər açılsın dəə! 

Otuz-qırx dərəcə şaxtada tullanmaqdan tər-su 

axıdırdıq.  

Bütün günü işimiz ancaq qar təmizləmək ol-du. 

Marsda su axtaranlar kimi işləyəcəyimiz bünöv-rə yerlərini 

axtarır, torpaq əvəzinə qar kürüyürdük. 
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Rustəmov Mameddən məktub almışdım. Biz onunla 

ögey əmioğlu idik. Məktubu çox geniş yaz- mışdı. 

Hətta uşaq vaxtı məktəbə də bir getmişik. O, doğma 

əmim qızı Həmaya ilə evlənməyi barədə mənə yazıb 

xatırladırdı. Həmaya əmim qızlarının içində ən qəşəngi idi.  

Mamedlə artıq on beş ildən çoxdur ki, bir-bi-rimizi 

görmürük. Həmayanı da görmədiyim vaxtdan iki-üç il keçir. 

Allah onları xoşbəxt eləsin...  

Daha sonra yazırdı ki: Hərbi xidməti bitirib bir yerdə 

oturub-durarıq. Uşaq olmuşuq, başa düş- məyib, soyuqluq 

eləmişik, axı biz əmioğluyuq... 

Axşam Lenkomnatada Mamedə ətraflı bir cavab 

məktubu yazdım...  

Səhər açılanda yarım metrlik qar yalan ol-muşdu. 

Necə boran, çovğun, sazaq, şaxta vardısa məcbur olub 

idman elətdirmədilər. Çöldə şaxtadan dayanıb-durmaq 

mümkün deyildi... 

Hardasan ay Sarı?  

Alik Oqanesyan məzuniyyətdən qayıtdı.  

Yalançı özü olsun Bakıya gedə bilməyib. Dediyinə 

görə atası ilə Qazağıstan məsələsini da- nışıb, həll edib. Biz 
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əsgərliyi ilin sonunda qurtara- na qədər atası Qazağıstanda 

iş götürüb, Oqanes-yanın gətirəcəyi uşaqları gözləyəcəkdi... 

İş görmək mümkün olmasa da bizi işə apar-dılar. 

Şaxta adamı yandırırdı! 

Ağ mirvari  sırğalı Məhbubə xalanın  isti qu-cağı, ətli 

dodaqları yadıma düşdü... dilimi, dodağı-mı yaladım. 

Dodaqlarım dərhal buz bağladı!  

10:00-da Krupetski gəlib bizə qazacağımız yeri 

ortamızacan batdığımız ağappaq qar yığnağı-nın üstündən əl 

işarəsiylə göstərdi.  

Torpağı qardan kürüyüb təmizləyəndən son-ra, ocaq 

qaladıq. İyirmi bir nəfər idik. Mən işləmir-dim. On nəfər işləyir, 

on nəfər isə ocağın kənarında növbə ilə qızınırdı. Əllərim üç 

əlcəkdən sonra oca-ğın kənarında, buşlatın cibində 

soyuqdan kəsilirdi. Papağın qulaqlarının üstündən tez-tez 

qulaqlarımı ovuşdurur, burnumu donmamaq üçün tez–tez 

əlcəklərimlə sürtürdüm...  

            Podpolkovnik Qasanov gəlib iş yerində və- ziyyətlə 

tanış olandan sonra:  

         - Hava sabah da belə olsa, uşaqları işə gətir-məyin, – 

tapşırdı. 

           Deyəsən zarafat elədi... 
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Ayaqlarım soyuqdan kəsilirdi. Sapoqlarımı ocaqdan 

aralayan kimi ayaqlarım uyuşur, sazaq- dan ayaq 

barmaqlarım sızıldayırdı.  

Bir də baxdım ki, ocağın istisindən sağ sa-poqumun 

yanı alışıb yanır. Sapoqu o qədər mazla- yıb parıldatmışdım 

ki, maz tüstüləyə - tüstüləyə elə şirin yanırdı ki! Ayağımı zorla 

xilas edə bildim. Cəld sapoğu o ki var qara sürtüb birtəhər 

söndürdüm... 

Özümü günorta zorla kazarmaya yetirib, su-şilkada 

partyankaları, corabları çıxaranda baxdım ki, ayaq baş 

barmaqlarım soyuqdan göyərib...  

Bu həna o hənadan deyildi. Odur ki, ha- mıya valinka 

payladılar...  

Ayaq barmaqlarımı əllərimlə ovuşdura-ovuş-dura 

birtəhər suşilkanın qaynar borularının üstün-də donunu açıb 

qızdıra bildim. 

İsinib donu açılan barmaqlarım elə gözəl qa-şınırdı ki! 

Düz qırx üç gün idi, Komsomolum mənə məktub 

yazmırdı. Görünür doğma Şərq küçəsində havalar yaxşıdı.  

Axşam Oqanesyanla birlikdə işdən kazarma-ya 

qayıdırdıq. 
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Mağazaya çatanda Qırmızı kostyumlu qa-dınla 

rastlaşdıq. O, mənə salam verdi. Qırmızı kos-tyumun 

üstündən qırmızı, qalın yun palto geyinmiş, başına qırmızı 

yun şal sarımışdı. Nəfəsindən ətir qoxulu buğ çıxırdı.  

Onu görəndə çaşdığımdan heykələ döndüm.  

Qəflətən dayanıb, məni yanına çağırdı. 

Möcüzə idi!  

O dəqiqə havadakı çovğun, otuz dərəcə şaxta yoxa 

çıxdı, Oqanesyandan ayrılıb, cəld ona tərəf qaçdım.  

- Bazar günü saat 15:00-da Voentorqun qabağında 

məni gözlə! – dedi, - səninlə işim var...  

Quruyub yerimdəcə qalmışdım. Elə bil lal idim. Ona 

cavab da verə bilmədim. Başımla razılı-ğımı bildirdim. Birdən 

o, adımı soruşdu:  

- Tofik, – dedim.  

- Hə, - dedi. - Tofik, Tofik bazar günü gözlə-yərsən...  

Sonra diqqətlə üzümə baxıb:  

- Не кому не слово– xatırlatdı...  

Oqanesyanın baxdığını görüb əlavə elədi:  
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- O dostuna da deyərsən ki, konyak axta - rırdı...  

O aralanan kimi Xumba Oqanesyan gülə-gülə özünü 

yetirdi:  

- Onunla bir şey eləmisən? – soruşdu.  

Düzünü dedim. Ancaq bərk-bərk tapşırdım ki, heç 

kəsə heç nə deməsin.  

Gəzdiyi arvada da...  

Çünki Dyakivin arvadı onunla tez-tez toylar-da, 

bayramlarda, şənliklərdə, ad günlərində bir yer-də olurdu...  

İsti kazarmaya girəndə məni gizli bir üşütmə tutdu.  

Özümə gəlməmiş xəbər verdilər ki, bu gün bizim 

kartof soymaq növbəmizdir.  

Nəhlət şeytana!  

Kartof soyduğumuz taxta otağın içi çovğun tüğyan 

eləyən bayırdan da  dəhşətli dərəcədə sa-zaq olur, şaxta 

hərəkət etmədiyindən adamın iliyini dondururdu.  

Boyko ilə danışıb, kartofları yeməkxanada soymaq 

üçün icazə aldım. Uşaqlar yeməkdən son-ra kartof soymağa 

başlayanda mən kazarmaya qa-yıtdım. Boykonu görüb: 

 -   Bəlkə sabah işə getməyək? – soruşdum. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

 - Sən nə danışırsan? Hamıya valinka da paylanıb... 

Не в коем случаe... – deyib, məni bar-mağı ilə hədələdi. 

- Valinkaları burnumuza tutmayacağıq ki! – dedim.  

O, gülümsünüb:  

- Mənlik bir iş yoxdur, – dedi, - görək yuxa-rıdan nə 

deyirlər? Deputat var, generallar var... 

Yaxşı ki, kazarmanı pis-yaxşı isidə bilirdilər.  

Neçə gün idi işıq da sönmürdü... 

Çingiz Aytmatovun “Köşək gözü ”, “Cə - milə”  

kitablarını Bərdədə, Bakıda isə  “Qırmızı yay-lıqlı qovağım 

mənim”, “Əlvida Gülsarı” kitablarını oxumuşdum. İndi də yeni 

çapdan çıxmış “Ağ gəmi” povestini oxuyub qurtardım... 

 Dünyanın işinə bax!   

Baytar həkimi olasan, yaratdığı bədii əsər-lərə bax! 

Bəlkə də bu yazıçının yazdıqlarını hal-  hazırda bütün 

dünyada “Nobel” mükafatı almış bəzi yazıçılar belə yaza 

bilməz! Əhsən sənə qırğızlı baytar! 

 

   14, 15 yanvar 1972-ci il, VI gün. 
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Gün yenə sazaqla başladı.  

Səhər yerimizdən zorla dura bildik. Şaxta adamı 

kəsirdi. Özüm də qrip tutmuşdum.  

Yenə soyuq məni tutdu. Heç işə getməyə  də həvəsim 

yox idi. Dünən isti kazarmaya girəndə üşüməyim yadıma 

düşdü. Canıma dərhal xoş bir is-tilik yayıldı. 

Razvodda şad xəbər verdilər: Krasik əmr ve-rib, iş 

olmayacaq!  

Ürəyimizdən oldu. Sağ olsun belə deputat-

generalımız. Səhər yeməyindən sonra yeməkxana- dan 

kazarmaya gələnədək sazaq bizi doğradı. Ka-zarmaya 

girəndən iyirmi - otuz dəqiqə sonra ayaq və əl 

barmaqlarımızın donu açılır, yavaş - yavaş keyəşmiş 

barmaqlar şirin-şirin qaşınıb özünə gəlir-di...  

Hərbi nizamnamədən dərs deməyə başladı- lar. Mənə 

isə yazı işi verdilər. 

İşləyə - işləyə xəyallara dalırdım...  

Qırmızı paltolunu yadıma salanda bədənimə xoş bir 

istilik yayılır, boğazım quruyurdu.  

Soyuq məni karıxdırmışdı!   
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O, mənə sabaha görüş təyin eləmişdi. Mən hələ 

bunun sevincini lazımınca yaşamamışdım.  

Ancaq indi isti otaqda fikirləşdikcə ürəyim çırpınırdı. 

Doğrudanmı o, məni görüşə çağırdı? Mə-ni ələ salmazdı? 

Sarıkirpikli kimi bu da məni yata-ğına salacaqdımı? Bu qadın 

nə Məhbubə xala kimi əndamlı, nə də Sarıkirpikli kimi arıq, 

deyildi. Ancaq son vaxtlar Sarıkirpikli bir az ətə-qana 

gəlmişdi. Döşləri elə gözəl formalaşmışdı ki...  

Heyf, heyf o getməsəydi, bu qiyamatda, bu çovğunda 

onun isti qucağında gecələmək nə yaxşı olardı!  

Sonra yadıma düşdü ki, onun yanına gedən- də 

qəbristanlıqdan necə tullana - tullana keçərdim? İndi orada 

bütün qəbirlər yəqin ki, qar qalağının al-tında itib- batıblar... 

Komsomolumdan düz qırx dörd gündür ki, səs–soraq 

yoxdur. İndi yəqin ki, oralarda hava yaxşı olar. Bərdəyə beş-

on ildə bir-iki dəfə səhər qar yağıb, günorta da yoxa çıxardı.  

Əyri döngəmizi xatırladım. Küçəmizin uşaq- ları məni 

məzuniyyətdən yola salan gecə etiraf et-dilər ki: “Sən 

olmayanda elə bil küçədə yaşayış ol-mur. Hərə öz qayğısı ilə 

öz həyətlərində təkbaşına oynayır, döngədə sakitlik hökm 

sürür. Uşaqların çı-ğırtısı, ensiz, balaca yolda top 

qovmaqları, şən gü-lüşləri qeybə çəkilir. İndi nə Xanım 

arvadın uşaqları Arif və Vaqif , nə Xosu, nə dərzi Həmidin 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

oğlu Za-kir, nə Baharın oğlu Vaqif, nə də Qanboyun küçüyü 

Ələsgər var...  

Küçə yetimləşib...”  

Bəli, bu onların səmimi etirafı idi. Hər gün mən 

uşaqları bir yerə toplayırdım. Düzdür indi ha-mımız 

böyümüşdük.  

Xosrov Kirovabadda, qardaşım Rafiq, Arif və Vaqif, 

Ələsgər, Baharın oğlu Vaqif və Siyasət, dər-zi Həmidin oğlu 

Zakir Bakıda, Araz Xıdırov və Arif Hacyev Bərdədə, mən 

Pervomayskidə idim.  

Küçədə bizdən sonrakı nəsil qalmışdı.  

Qərib, Əsgər, qardaşım Vaqif, Vidadi, Xəqa-ni, 

Xosrovun qardaşı Xanlar, Bəylər kişinin oğlu Bayram onlar 

da hələ kiçik idi.  

Mən yay tətillərində orada olanda həmişə küçəmiz 

canlanar, qiyamət qopar, futbol tamaşaları başlayardı. 

Səsdən-küydən küçəyə nəfəs gələr, Şərq küçəsində həyat 

bərpa olardı... 

Bu vaxtlar hətta quşlar da sevinclə uçuşar, səs-küy 

salardılar.  

Söyüşən, dalaşan, yıxılan, əl - ayağı sıyrı-lan... 

Kef idi!  
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Yadıma saldıqca o günlər üçün ürəyim titrə-yirdi.  

Axşamtərəfi Pionerimin döngələrinin qarşı-sından 

keçdiyim anlarda nə hisslər keçirirdim!  

Görəsən indi o neyləyir?  

Qırx dörd gündür məktub yazmır. Yəqin mu-siqi və 

orta məktəb dərsləri başını qatıb... sözsüz ki, qayıdacağım 

günü səbirsizliklə gözləyir... 

Starşina Bandısik elan elədi: Дежурный по роте: 

назначаеться младший сержант  Бабаев и назначаеться 

дневальныепо роте: ефрейтор Назим Асадов, ефрейтор 

Телман Мамедов и ефрейтор Баладжа Мамедов…  

Doğrudan da gülməli çıxdı. Üç yefreytor və bir kiçik  

serjant! 

Rütbəli müsəlmanlar! 

Axşam növbəsini qəbul etmək üçün hazır-laşmağa 

başladıq.  

Tahirin göndərdiyi liçkaları paradnı forma-mamın 

paqonlarına tikdim...  

Tahirdən və Qismətdən məktub aldım. Qis-mət 

demblə, Mingəçevirə gedəndən ilk məktub idi ki, yazırdı. 

Birinci onun məktubunu açıb oxumağa başladım. Həyatda 
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tək anasından başqa heç kimi olmayan Qismətin anası 

rəhmətə gedib. 

Yazıq Qismət tək qaldı! 

          Onun halına acıyıb, məktubun arxasını oxu-mağa 

başladım. Qatarla evlərinə gedəndə mənim jaketimi, 

çarıqlarımı, maqnetafonumu və on iki ədəd məktublarımı 

çamadan qarışıq itirib... (?)              

           Bu da mənim bəxtim... Qismətin kişiliyi... 

Tək qalmalı köpəyoğlu! 

Tahirin məktubunu da oxudum: “Yeni ili Bər-dədə 

keçirib. Komsomolum da Bakıya gedibmiş...”  

Məni elə bir qısqanclıq hissi bürüdü ki!  

Canım od tutub yandı...  

Kimlə gedib? Niyə gedib? Bakıda harda qa-lıb? 

Vaqonla, ya maşınla gedib? Yanında kim olub? Eh nə isə... 

Suallar məni rahat buraxmırdı. Deyə-sən mən yaman 

qısqanc olmuşam...  

Növbətçiliyi qəbul elədim.  

Dörd uşağı zaqatovkaya göndərdim. Ujindən sonra 

Oqanesyan, Telman və Nazıyla ayrıca otu-rub, yeyib - içdik. 

Dərdləşdik...  
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Oqanesyan pulumun olmadığını eşidən kimi cibindən 

qırmızı bir onluq çıxarıb, mənə uzadanda:  

- Özü də qaytarmamaq şərti ilə verirəm, – dedi.  

Elə kövrəldim ki...  

Oqanesyan mağazadan süd, pendir, soğan, kolbasa, 

konservləşdirilmiş balıq almışdı. Onu da                                                                                               

gecə suşilkada yığışıb yedik. Tumbuçkada duran yox idi. 

Hamımız yeyib içirdik. Bəxtimizdən hərbi hissənin  növbətçisi 

gəlib yoxlamadı. Yuxusu gələn növbə ilə elə suşilkada 

yatırdı...  

Bu gecə əsl stariklik elədik.  

Səhər rotaya qalxın əmrini verib, növbəti hərbi 

prosedurları ardıcıllıqla yerinə yetirdik. Yat-maq əvəzinə yenə 

suşilkada oturduq. Hamı öz keç-mişindən, gələcəyindən 

danışırdı. Yatmaq yadımı-za da düşmürdü... 

Tahirdən iki məktub, bir teleqram aldım.  

Ad günümü on səkkiz gün vaxtından əvvəl təbrik 

edirdi!  

Sağ ol, qardaş... Ölsəm də, unutmaram! 

Axşam klubda erməni filmi vardı: “Rodnik Ernst”. Yusif 

və Oqanesyanla kinoya baxmağa get-dik. Telmana tapşırdım 

ki, növbətçiliyi Stepanoviçə özü təhvil versin.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Film çox maraqlı idi. İlahi, bu ermənilər nə gözəl film 

çəkiblər.  

Filmdəki o erməni qadın!  

Doğrudan da məhəbbət insanı nəyə desən vadar 

edər...  

Həyat nə qəribədir!  

Biz də qocalacağıq, bu qaçılmazdır.  

İnsanlar doğulur, hamısı uşaq, körpə vaxtları 

qayğısız, xoşbəxt olurlar. Sonra böyüyür, min-bir əziyyətlə 

yaşayır, hamı təbəqələşir, yollar ayrılır, bir də baxır ki, 

qocalıq qapını kəsib... sonra unudulur... sonra da ölürlər... 

Bu da gəldiyimiz dünya!  

Ancaq yox!  

Yaşamaq gözəldir: Adilə, Xuraman, Komso-molum, 

tələbəlik həyatı... Bakı... Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala, 

Sarıkirpikli, Qırmızı kostyumlu qa-dın – Krasik.  

Axırı nə?  

Baharınoğlu tamadalıq eləyir, məni unudub ... 

Xuramanın qatardakı rəftarı... Daş Salahlı, qa-zaxlı Mahirin 

bir dəfə də olsun mənə məktub yaz-mamağı... Qismətin 

etibarı... Aydının, Yunisin nar-kotikaya uyması...  
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Filmin təsirindən çıxa bilmirdim. Kazarmada baxdığım 

erməni filmini maraqla ağcabədili Nazıya nəql elədim...  

“Uçebka”dan iki əsgər gəlib. Onları müvəq-qəti təyin 

olunmuş Nersesyan və Nazim Əsədovun yerinə briqadir 

qoyacaqlar. Gecə pulsuz verilən fil-mə gedib baxmadım.  

Yuxu məni öldürürdü, di gəl yata bilmirdim. Erməni 

filmi məni duyğulandırmışdı.... 

Bir daha dərk elədim ki, mən bu həyatda ad-

dımlamağı bacarmıram, öyrənə bilmirəm...  

Varamsa uçuram, ya da yoxam. 
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               16.01.1972, Bazar günü. 

 

Səhər yeməyindən sonra bizi hamama apardılar.  
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Soyuq hamamda isti buxar dərhal su dam-cısına 

çevrilib, tavandan üstümüzə düşdükcə, dik-sinməklə yanaşı 

bizi üşüdürdü də.  

Hardasan ay Sarıkirpiklinin şampun köpüyü ilə dolu 

ətirli vannası...  

Rotaya gəlib, “Строитель – 17” divar qəzeti- nin 

növbəti nömrəsini hazırladım. Kommunist Xox- lev də kömək 

elədi, gözəl bir məqalə də yazdım... 

Qismətə məktub hazırladım: Anasının vəfa- tıyla bağlı 

baş sağlığı yazdım. Nazim, Oqanesyan, Telman, Mürşüd də 

qol çəkdi...  

Ürəyim doluydu. İki – üç məktub yazdım.  Gördüm 

yox yenə ürəyim soyumur, axırı Tahirə altı ədəd də əlavə 

məktub yazandan sonra, bir az sa-kitləşdim.  

Bərdənin kəndindən olan, qonşu rotada hər-bi xidmət 

eləyən sıravi əsgər Hüsən - sənəddə İmanov Hüseyn gedirdi 

- yanıma gəldi. Bir xeyli söhbət elədik... gördüm onun bu 

dünyadan xəbəri yoxdu. Bununku Allaha qalıb...  

Salyanlı Adillə rus Drozdovu hauptvaxtdan çıxarmaq 

lazım idi. Zabit və serjant heyətindən heç kim tapılmadı.   

İlk dəfə olaraq məni göndərdilər...  
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Əsgərlər bütün yolu - irzi yarım metrlik qar-dan 

təmizləmişdi, ancaq hava bərk sazaq idi.  

Zəngi üç dəfə basdım. Bu parol idi. Qapını açıb:  

- Gəl, – dedilər.  

İçəri keçib, çest verdim, farağat formasında dayanıb, 

məruzə elədim.  

Mənə iki арестованный лист verdilər: Adil Əliyev və 

Drozdovun adları yazılmışdı. Sənədləri karaulda duran zabitə 

təqdim elədim.  

- Əliyev və Drozdov həyətdədirlər... çöldə – sözünü 

də əlavə eləyib üzünü çevirdi.  

Bu vaxt kimsə kiçik zəncirli bir fortuçkadan çığırdı:  

- Я здесь, я здесь...  

Səsindən tanıdım, bu Drozdov idi. Rus zabiti yekəpər, 

kobud karaul çox etinasız tərzdə ləng-ləng remenindən bir 

dəstə açarı çıxarıb, özündən razı bir ədayla dəmir qapını 

şaqqıldadıb açdı. Drozdovu  çıxarıb mənə təhvil verdi. Sonra 

da elə o qaydada salyanlı Adili çıxartdı.  

Onların üzü tüklü, özləri də soyuqdan keyi- miş, 

büzüşmüş halda idilər. Yalnız gözləri işıq verir-di. Az qalırdı 

məni qucaqlayıb öpsünlər.  
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Hər ikisini özümlə apardım. Hauptvaxtın qa-pısından 

çıxan kimi Drozdov götürülüb getdi.  

Onun arxasınca baxırdıq.  

O, qarı təmizlənmiş asfalt yoldan çıxıb, qar 

qalaqlarının içərisinə girdi və tullana-tullana, qarda  itə-itə, 

yıxılıb dura-dura harasa tələsir, az qala qanad açıb uçmaq 

istəyirdi...  

O, azadlıqda idi!  

Azadlıq! Fikirləşdim ki, hər kəs bunun qədri-ni, 

qiymətini bilə bilməz, gərək qürbətdə bu hissləri yaşayasan...  

Adil məni xəyallarımdan tez ayırdı:  

- Vurmağa getdi! 

- Kimi? – diksinən kimi oldum.  

- Arağı deyirəm, – dedi, - on sutkadır soyuq iliyinə 

kimi işləyib... və kədərli-kədərli Adil onu da dedi ki, qubbax 

türmədə yaşamaqdan iki dəfə ağırdır... 

Kazarmada “XB” formama paqon, paqonlara liçka, 

rubaşkanın boynuna varatniçok tikdim. Özümü tam səliqəyə 

salıb, Məhbubə xalanın toxuduğu isti, yun corab, əlcək və 

səma rəngli yun jaketi geyinib, saat 15:00-da Voentorq 

mağazasının qabağına gəldim. Duxi bağışladığım satıcı, 

Maşa xalanın növbəsiydi.  
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Qırmızı paltolu yox idi...  

Maşa  xala mənə: “sən hələ balacasan,” – demişdi.  

Onun məndən xəbəri yoxuydu. Artıq iki bö-yük həyat 

təcrübəm vardı...  

15:30 gəlmədi... 16:00 gəlmədi... 

 Artıq ümidim tamam üzüldü. Özüm də şax-tada 

tamam donub keyimişdim. Burnum, qulaqla-rım, ayaq və əl 

barmaqlarım sazağa davam gətirə bilmirdi. Tez-tez 

mağazaya girib Maşa xalayla söh-bət edir, özümü isidirdim. 

Yazıq Maşa xala da elə bilirdi ki, mağazaya ona görə girib 

çıxıram. Mənimlə zarafatlaşır, söz atır, ancaq məndən heç bir 

artıq hərəkət görmürdü.  

Sonuncu dəfə çölə çıxıb ətrafı nəzərdən ke-çirdim.  

Yox idi!  

Tez-tez ayaqlarımı yerə döyürdüm ki, ayaq 

barmaqlarım donmasın. Axırı tamam ruhdan düşüb 

kazarmaya qayıtdım...  

Nazı, Oqanesyan və Telman suşilkada qı-zınırdılar. 

Oqanesyan mənə göz vurub  üstüörtülü məsələnin nə yerdə 

olduğunu soruşdu.  

- Heç nə... Gəlmədi, – dedim.  
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- Kefkom şeydir, – dedi, - yüz faiz hava çov-ğunlu, 

şaxtalı olduğu üçün ərinib gəlməyə...  

Gecə Ramiz Rövşəndən bir neçə kuplet şeir 

əzbərlədim: 

   

       Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi 

       Bu yaz gecəsində sevməyə nə var?! 

                             * * * 

               Dərsəm güllərini bu gələn yazın, 

               Sallanıb yellənsəm budaqlarından, 

               Eşitsəm adımı sevən bir qızın 

               Hələ öpülməmiş dodaqlarından, 

               Bu yaz gecəsində ölməyə nə var?! 

                             * * * 

               Çıxacaq yollara çiçəkli qızlar, 

               Nə baxmağa güc var, nə göz yummağa. 

               Nə çiçək verməyə bir kimsəmiz var, 
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               Nə bir kimsəmiz var çiçək ummağa...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 18, 19, 20, 21 yanvar 1972-ci il, V gün. 
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Şaxta iyirmi yeddi dərəcəyə enmişdi. Bizi işə 

apardılar. Demək olar ki, işlək olmayan bütün yol boyu yenə 

hoppana – hoppana qaçırdıq.  

Kəndin ara yollarında, gediş - gəliş çox olan yerlərdə 

qar tapdalandığından bərkimiş və buz bağlamışdı. Uşaqlar 

belə yerlərdə qaranlıq oldu-  ğundan heç nə görmür, tez-tez 

sürüşüb yıxılırdı.  

İşıqları yanan isti kənd evlərinin bacaların - dan göyə 

qalxan tüstü burumlarına baxdıqca yenə köks ötürür, qar 

basmış pəncərələrdə hərdən görü-nən bəxtəvər adam 

siluyetlərinə həsədlə baxırdım.  

Bu əsgərlik necə də məni isti evimdən, oca- ğımdan 

eləmişdi!  

Ayaq barmaqlarım ən zəif yerim idi. Yaxşı ki, hələ 

Məhbubə xalanın toxuduğu yun corablar aya-ğımda idi. 

Yoxsa nə edərdim?  

Bu gün bəzi əsgərlər ayaqlarına valinka ge-yinmişdi. 

Düzdür soyuqdan yaxşı qoruyurdu. Ancaq qar dəydikcə 

valinkalar sulanır, bir-iki saat sonra pis günə düşürdü.  

Beləcə fikir, xəyal içində hoppana-hoppana az qala 

qaça-qaça gəlib Vodozabora çatdıq. Qaç-maqdan bədənim 
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buşlatın içində buğlanırdı. Papa-ğın altında saçlarım da 

tərləmişdi. Hamının rəngi qızarmışdı. Elə bil yanaqlarımıza 

qırmızı rəng çək-mişdilər...  

İşləri böldüm. Səhər açılmağa başlayırdı, hava 

işıqlaşırdı. Yenə on nəfər növbə ilə işləyir, o biri on nəfər 

ocaqda qızınırdı. Hərbi hissə koman-diri gəldi, gördü elə 

ürəklə işləyən bircə bizim bri-qadadır.  

- Nə lazımdır? – soruşdu.  

- Qalın isti əlcəklər olsa, yaxşı olar  yoldaş komandir.    

- Axşam alarsınız...  

Bu podpolkovnik çox yaxşı adamdır. Bryu-sov 

zabitlərin arasında ən hiyləgəri, tamahkarı və etibarsızıdır. 

Dayakiv isə ən insaflısı, gözükönlü tox, mərd və kişi 

adamdır...  

Bu gün ümumiyyətlə poçt olmadı. 

Kəndin ayağı boyu uzanan, üstü buz bağ-lamış Yujnıy 

Buq çayının əks tərəfindən şose və dəmir yolu uzanıb 

gedirdi.  

Hər gün buradan 17:20 dəqiqədə bir sərnişin qatarı 

keçir. Nə qədər yorğun, kədərli olsam da, bu sərnişin 

qatarının fiti, taqqıltısı eşidilən kimi nədən-sə sevinirdim. 
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Ağır - ağır, lokomativ vaqonları dartıb səs-küylə 

apardıqca, baş hissəsində yerləşən borudan buxar buraxa-

buraxa kənd boyu fit verib, irəlilədik-cə... dərhal dayanıb xoş 

ovqatla, ləzzətlə uzaqla-şan qatara həm də kədərlə baxır və 

Komsomolumu düşünürdüm...  

Bu gün də belə oldu. Duyğulanmışdım... 

Siyasi informatsiya klubda keçirildi.  

Yaxşı işləyən briqadalara bayraq verib, təb-rik elədilər. 

Mənim və Zadarojnının briqadasına heç nə düşmədi.  

Sonra şad bir xəbər verdilər: Bu gün şaxta otuz bir 

dərəcədir! General Krasikin əmri var: “Otuz və otuz 

dərəcədən yuxarı şaxtada işləmək olmaz!”  

Hamımız sevindik.  

Kazarmaya dağılışıb paltarlarımızı dəyişdik.  

Sonra üç manat səksən qəpikdən əmək haqqımızı 

payladılar.  

Turabxan üç manat səksən qəpiyini alıb mə-nə borclu 

olduğu üç manatı qaytardı. Nə qədər elə-di götürmədim. Bu 

Turabxan da etibarlı, mərd, an-caq savadsız oğlandır.  

Daha sonra  hərbi nizamnamədən dərs keç-dilər.  

Mağazadan gözəl bir albom aldım.  
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Dəlləkxanadan fotoşəkillərimi götürüb, Len-

komnatada albomun içinə rəsmlər çəkib, fotoşəkil-lər 

yapışdırıb bəzədim. Üstündə xeyli işlədim...  

Əsədovla fotoqrofa şəkil çəkdirdik.  

Gecə yatmışdım. Ştabın növbətçisi gəlib məni oyatdı 

ki, səni Bryukov çağırır, məəttəl qal-dım. Öz-özümə 

fikirləşdim ki, görəsən  gecənin bu vaxtı Bryukov məni 

neyləyir?  

Geyinib Ştaba getdim.  

Atam bağlama göndərmişdi.  

Bryukov dirəndi ki, bağlamanı yanımda aç, içində 

spirtli içki olsa, aparmayacaqsan.  

Açdıq: otuz manat pul, bir neçə patefonda oxutmaq 

üçün plastinka, kəklikotu, beş ədəd limon, isti yun corab, 

əlcək, armud, alma, bir ədəd də kon-yak və bir neçə də kitab, 

jurnal...  

Konyakı Bryukovun stolunun üstünə qoyub, 

qalanlarını özümlə kazarmaya gətirdim.  

Oqanesyanı, Nazını və Telmanı yuxudan oyatdım. 

Məişət otağında oturub meyvələrdən ye-dik. Plastinkanı 

patefona qoyub sakit səslə oxut-duq. Qədir Rüstəmov “Sona 

bülbüllər” xalq mahnı-sını oxuyurdu...  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Səhər açılan kimi qalan meyvədən öz briqa-damın 

uşaqlarına da payladım.  

Bu gün yalandan şaxtanın dərəcəsini azal-dıb dedilər 

ki, valinkası olanlar işə getməlidir.  

Radio otuz iki dərəcə şaxta demişdi. Starşi-na 

Bandısik isə iyirmi doqquz dərəcəyə endirdi.  

Məcbur olub işə getdik. Valinkaların içində ayaq 

barmaqlarım donurdu. Çovğun da bir tərəfdən nəfəsimizi 

kəsmişdi.  

...Ocaq qalayıb kənarında oturduq. 

 Sonra yalandan uşaqların işini bölüb, Nazı və 

Telmanla kənd mağazasına yollandıq.  

Mağazanın qarşısında Sovet İttifaqının bü- tün 

əraziləri indi dəbdə olan uzun bir növbə vardı. Kənd camaatı 

hörmət əlaməti olaraq bizi içəri növ-bəsiz buraxdı.  

Arvadlar, qızlar bizə söz atır, zarafat eləyirdi- lər.  

Kolbasa, çörək alıb çölə çıxanda, hələ ma-ğazanın 

içərisində olan vaxtdan mənə diqqətlə ba-xan bir qızla yanaşı 

getməyə başladıq.  

- Tanış olaq? – ondan soruşdum.  

O gülə-gülə:  
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- Ərim və bir qızım var, – dedi.  

Yanaqları şaxtadan qıpqırmızı idi. Onun da ayağında 

valinka, başında isti yun papaq və əynin-də isti əsgər buşlatı 

vardı.  

- Görüşə bilərik? – soruşanda o yenə gülə-gülə ərinin 

olduğunu və onu çox sevdiyini bildirdi.  

- Yaxşı, onda elədirsə, bağışlayın bir saatdır 

gözünüzü niyə mənə zilləyib baxırsınız?  

Bic-bic gülümsəyib: 

- Şabalıdı oğlanlardan xoşum gəlir – dedi.  

- Əriniz şabalıdıdır?-soruşanda nisgilli baxış-larla: 

- Əfsus ki yox, - dedi. 

Və dərhal anladım ki, o nə vaxtsa ərinə xə - yanət 

edəcək...  

Ayrılanda da görüşüb, gülə-gülə ayrıldıq...  

Uşaqlar çox yaxşı bir tonqal qalayıb kənarın- da dövrə 

vuraraq, söhbət eləyirdilər.  

Saat 17:20-də sərnişin qatarı yenə səs-küylə gəldi. 

Taqqıldaya-taqqıldaya uzaqlaşıb getdikcə fit verir, məni 

duyğulandırırdı... 
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Axşam Çingiz tez yatmışdı.  

Bryusov onu durquzmaq istəyəndə yalandan dedim 

ki, mən icazə vermişəm.  

Səhər açılanda starşina Bandısik növbəti dəfə 

yalandan elan elədi ki, şaxta iyirmi beş dərə-cəyə enib. Radio 

isə otuz iki dərəcə şaxta olduğunu bildirmişdi. 

Artıq bizə idman elətdirmirdilər.  

Çovğun imkan vermirdi... 

Siyasi informatsiyada içəri isti olduğundan məni yuxu 

basırdı... 

 Uşaqlar bu gün çovğun olsa da, əla işlədi. Salyarka 

töküb torpağı isidir sonra da  qazırdılar.  

Ovçinnikova gəlib ölçüb – biçdi: Hesablayıb sevinclə, 

az qala qışqıraraq: 

- Yüz bir faiz!  

Boyko, Bryusov, Qreşnoy da orada idi.  

Sabah axşam “Molniya” qəzetində adın çıxa- caq, 

dedilər...  
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Qızıl dişlərimin altındakı bir neçə dişim çürü-yürdü. 

Sançasta getdim. Starşina rütbəli bir hərbi həkim baxıb məni 

hospitala yazdı.  

Yeməkdən sonra klubda gözbağlıcanın gös-tərdiyi 

fokus və konsert olacaqdı. Oqanesyan mənə də bilet aldı.  

Birlikdə baxmağa getdik...  

Gözbağlıcanın göstərdiyi fokuslar çox ma-raqlı idi, 

xüsusiylə tüstüdə yanan siqaretin çıxma-sı.  

Səhnədə foks göstərən gözbağlıca qəflətən əlinin 

işarəsi ilə üç nəfəri səhnəyə dəvət elədi. Ha-mıdan qabaq 

qalxıb səhnəyə cumdum. Mənimlə bir neçə rus da çıxmışdı, 

geri qaytardılar.  

Foks göstərən gözbağlıca zala müraciət elə-yib 

diqqətlə mənə baxmaqlarını tapşırdı. Bir butulka qırmızı 

çaxırı əlinə götürüb, probkasını çıxartdı, bir stəkana yüz qram 

süzüb mənə uzatdı ki, iç. Hamı-nın gözləri qarşısında çaxırı 

başıma çəkdim.  

Zalda bir sakitlik hökm sürürdü.  

Sonra ləyən kimi bir qab gətirib əlimdə sax-lamağı 

tapşırdı və ağzıma orta ölçülü bir qıf tutdu. Bir əli ilə qıfdan, 

bir əli ilə də başımdan tutub içdi-yim çaxırı geri qaytaracağını 

tamaşaçılara elan elə-di. 
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Gördüm, həqiqətən çaxır qabın içərisinə tö-külür, 

bütün zal gülüşür, uğunub özlərindən gedir-lər. Ancaq çaxır 

mənim ağzımdan yox, qıfdan tökü-lürdü...  

Ən maraqlısı məktubda yazılanlar idi. Doq-quz xaç, 

qırmızı kitab, sarı manatlıq “İQ-10504...” Mamatırova və 

Mantarov. Bəli, hamısı eynilə idi... Elmə, texnikaya baxın! 

Bunlar necə olurdu? Sonda “İqor Kio”-dan da sirk foksları 

göstərdilər. Çox ma-raqlı keçdi.  

Mən kazarmaya qayıdanda artıq proverka 

başlamışdı... Ağzımdan çaxır iyi gəlirdi. Kefim də açılmışdı. 

İçdiyim həqiqətən süfrə çaxırı idi, ağzım-dan geri qaytardığı 

isə qıfdan süzülürdü. Məni gö-rən uşaqlar bəlkə əlli dəfə 

soruşur, mən də eyni ca-vabı verirdim: 

      - Çaxır qıfdan tökülürdü!  

...Razvoddan sonra işə getmədim.  

Saat 09:00-da hospitalda idim. Bu dəfə diş-lərimə 

baxan həkim orta yaşlı bir qadın idi.  

Kobud sifəti, incə səsi vardı.  

Çox səliqəli işləyirdi.  

Başındakı ağ kalpakın altından sarı saçları 

görünürdü.  

Dişlərimi diqqətlə müayinə edib müalicəyə başladı.  
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Yaxşı ki, həkim, qadın idi.  

O, dişimi bor maşınında yonduqca kişi kimi dözməli 

idim. Özümü toparlayıb dözdüm də...  

Dişimi yonub qurtarandan, güclü axınla so-yuq su 

vurub içini təmizləyəndən sonra, pambıqla damağımı 

doldurub plomb hazırladı.   

Bu dəfə plomb ağ oldu! 

 O biri dişimin qaralan yeri də gələn dəfəyə qaldı.... 

İsti kabinetdən çölə çıxanda şaxtanı ağzım- da hiss 

elədim.  

İndi uşaqların bu ayazda nə əziyyət çəkdiyini fikirləşə-

fikirləşə kazarmaya gəldim.  

Arada bir saatdan çox işıq olmayıb, yaxşı ki, tez 

yandırııblar.  

Lenkomnatada oturub məktub yazmağa başladım. 

Məzahir Nəbiyev yanıma gəldi.  

O yenə marşal Qreçkoya məktub ünvanla - yırmış ki, 

tez üstünə düşüblər.  

Əliylə qalın, düzbucaq, zil qara bığlarına sı-ğal çəkib 

dedi:  
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- Əclaflar, əsgərləri heyvan kimi işlətmək üçün qırx 

dərəcə şaxtanı endirib iyirmi doqquz də-rəcə deyirlər. Qış 

qurtarana kimi işə gedən deyi-ləm.  

Mən ona şaxtanın heç vaxt qırx dərəcəyə 

qalxmadığını bildirəndə, o dedi ki, bunlara belə la-zımdır!  

Nəbiyevlə kolbasa, çörək alıb yedik, günorta 

yeməkxanaya getməyib yatdım.  

Axşamtərəfi atamdan və Tahirdən teleqram aldım. 

Hər ikisi telefonla danışmaq üçün idi. Təsa-düfən eyni günə: 

23 yanvar 1972-ci il, saat  16:00 Tahirlə, 21:00 isə atamla...  

Görək buraxacaqlarmı?  

Bazar günü bizi işlətmək istəyirdilər...  

Saat 18:02 dəqiqədə Lenkomnatada radionu 

qurdalayıb Bakını tutdum. Radioda “Axşam görüş-ləri” verilişi 

səslənirdi. Yenə konsertə qulaq asa-asa duyğulanır, 

kövrəlirdim. İslam Rzayev, Şövkət Ələkbərova oxuduqca 

Vətən yada düşürdü...  

Bu gün Azərbaycan təqvimilə qışın bir ayı arxada 

qaldı. Yerdə qalan iki ayı da keçirə bilsək, Allah qoysa yaza 

çıxmaqla elə bil əsgərliyi bitiririk... 

Suşilkada oturub gündəliyimdən bir şeir əz-bərlədim: 
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            Sevgilim sənsizəm aman, 

            Görüşməyə varmı güman? 

            Gözlərəm səni hər zaman, 

                     Yuxuların qaçanda gəl. 

 

 

 

 

 

 

22, 23 yanvar 1972-ci il, Bazar günü. 

 

Ştabda siyasi məşğələni general Qordi - yenko 

aparırdı. Yefreytorlarla bağlı söz düşmüşdü. Qordiyenko dedi 

ki, sıravi əsgərlər yefreytorlardan qorxur, serjantlar isə onları 

buyurmağa utanır...  

Dedilər, Voentorqa qalın, isti yun əlcəklər gəlib. Mən 

özümü ora yetirəndə hamısı satılıb qur-tarmışdı. Maşa xala 
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məyus olduğumu görüb, göz vuraraq işarə elədi ki, bir az 

gözləyim. İçəri boşalan kimi piştaxtanın altından bir dəst qalın 

yun əlcək çı-xarıb mənə uzatdı:  

- Sənə pay verirəm!  

Elə sevindim... Əlcəklərim boldur...  

Maşa xala hesabı bərabərləşdirdi. 1:1! 

Oqanesyanla klubda verilən pullu kinoya getdik. 

Biletləri o aldı. “Olesya” filmini göstərirdilər. Maraqlı idi.  

Kirovabadlı uşaqlar bir plastinka tapıb gə-tirmişdi. 

Kirovabadda Rövşən adlı təzə bir oxuyan müğənni peyda 

olub, familiyası iranlılar kimi Behcət idi...  

Plastinkanı patefonun üzərinə qoyub oxut- duq. 

“Rəna” mahnısını oxuyurdu. Necə gözəldi!  

Kövrəldiyimdən az qaldı ağlayam. Təkrar-təkrar qulaq 

asdıq... 

Bu müğənni bu mahnıyla məşhurlaşacaq! 

Lenkomnatada oturub məktublar yazmağa başladım. 

Komsomoluma da bir məktub yazdım: “Salam! Eşitdim 

Bakıya getmisən, on altı gün orada istirahət eləmisən. Mənim 

günahım nədir, əlli üç gündür gecə-gündüz səndən məktub 

gözləyirəm?  
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Yaman darıxıram... Kaş bu uzaq Ukraynanın qarı, 

yağışı olub Bərdədə sizin həyətə yağaydım...  

Allah qoysa, bu il noyabr ayının əvvəlində gələcəyəm. 

Doqquz ay doqquz gündən sonra, yəni qırx həftə üç günüm 

qalıb, iki yüz səksən üç gün eləyir...  

Onun da iki min iki yüz altmış dörd saatı gecə, dörd 

min beş yüz iyirmi səkkiz saatı gün-düzə düşür.  

Cəmisi altı min yeddi yüz doxsan iki saat...  

Yüz otuz beş min səkkiz yüz qırx dəqiqə gecə, iki yüz 

yetmiş bir min altı yüz səksən dəqiqə gündüzə düşür.  

Cəmi: Dörd yüz yeddi min beş yüz iyirmi dəqiqə.  

Səkkiz milyon yüz əlli min dörd yüz saniyə gecə, on 

altı milyon üç yüz min səkkiz yüz saniyə gündüzə düşür.  

Cəmi iyirmi dörd milyon dörd yüz əlli bir min iki yüz 

saniyə qalıb.  

        Gözlə məni!  

           Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sən-siz. 

Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saat sən-siz... 
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1 6 23 31 12 20 32 13 

2 14 40 3 38 36 5 29 

18 22 37 15 27 9 28 21 

34 7 35 39 4 33 17 8 

16 26 10 19 24 11 25 30 

 

Həftədə bir damanı qaralasan, axırıncı dama 

qurtarandan üç gün sonra gələcəyəm...” 

Komsomolumun məktubunu Ştabın poçtun-dan  

sifarişlə göndərdim. Öz adıma, Bərdə, Şərq 57 -yə. 

Bütün briqadalar kazarmada təmizlik işləri eləməliydi.  

Ağcabədili Nazıyla elə paltarlı-zadlı üst çar- payılara 

çıxıb yatdıq. Nazını bizim rotaya gətirib müvəqqəti briqadir 

qoymuşdular.  

İndi əsgərliyə gəldiyimiz ilk gündəki kimi ya-naşı 

yatırdıq.  

Trofimovu mənim briqadama verdilər, hələ əlavə üç 

rus əsgər də verməlidilər...  
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Hərbi xidmətə əsgər gəldiyimin ikinci günün- də baş 

vermiş bir hadisə yadıma düşdü: O vaxt ilk dəfə olaraq 

tualetə getdiyim gün idi. Remeni açıb boynuma saldım. 

Yenicə oturmuşdum ki, remenlə papağımı kimsə qapıb qaçdı. 

Şalvarımı yuxarı çə-kənə kimi it oğlu  qaçıb aradan çıxdı.  

Elə həmin gün mən də o fəndlə başqa bir salaqanın 

təzə remen və papağını qaçırtdım.  

Gecə yatıb, səhər açılanda baxdım ki, papa-ğımı 

yenə aparıblar.  

Qalxın əmri verilmişdi.  

O yan-bu yana baxıb, bir əsgərin hələ şirin yuxudan 

oyanmadığını görüb, cəld onun papağını götürüb başıma 

qoydum. Ətrafıma baxdım ki, gö-rüm görən olmadı?  

Bir də gördüm mənimlə yanaşı çarpayıda yatan üzü 

prişikli bir oğlan gülə-gülə mənə baxıb göz vurdu və şirin-şirin 

qımışaraq:  

- İşində ol, – dedi.  

Elə o vaxtdan bu Nazimlə dostluq eləyirdik... 

Starşina Bandısik bizi axtarıb, arxamızca uşaqları 

göndərərək, qarnizonu ələk-vələk elətdirib, tapa bilməyibmiş. 

Heç nədən xəbərimiz olmayıb... 
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 Yeməyə də getməmişdik. Nazim oyanıb əs-nəyə - 

əsnəyə qolundakı saata baxdı:  

- 15:20-diy, – dedi, - duyaqmı?  

Elə bu vaxt səs eşidib Bandısik onu kənar-dan gördü. 

Nazim çarpayıdan düşüb qaçdı.  

Mən gecikdim... 

Tez adyalı başıma çəkib özümü gizlətdim. Bu vaxt 

böyrümə bir yumruq ilişdirdilər. Starşina Bandısik idi:  

- “Molniya” qəzetinə şəklinizi vurduracağam, – 

qışqırdı.  

Axırı ki, uşaqları yığıb kazarmada təmizlik  eləməyə 

başladıq.  

Bandısikin köpü alındı... 

Yığışıb kazarmada şaşki oynadıq.  

Rusları, erməniləri və öz uşaqlarımızın ha-mısını 

uddum... 

Səhər tezdən teleqramları götürüb dəftətxa-  naya 

girdim. Bryusova məruzə elədim. Boyko da yanındaydı, həm 

də o bu gün hərbi hissə üzrə növ-bətçi idi. Teleqramları alıb 

baxdı və Bryusovun fikri-ni soruşmadan özünə arxayınlıqla:  
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- Get hazırlaş, – dedi.  

Dorofeyev, Kaşeyev, Stepanoviç, Kuruska - nov, 

Sarkisyan, Pitomets də uvolneniya aldılar.  

Mamedin şinelini alıb paqonlarına öz liçkala- rımı 

tikdim.  

Saat 12:00-da KPP-dən çıxdım. Gecə saat 23:00-a 

qədər vaxtım vardı. Dayanacağa gələn ki-mi patrullar 

başımın üstünü aldı. Uzun boylu, şinel-də gəzən patrullar 

sənədlərimin qaydasında oldu-ğunu görüb mənə yaxşı 

istirahət arzuladılar.  

Univermağın qabağında marşrut avtobusun- dan 

düşdüm. Univermaqda xeyli hərlənib, üzərinə “8 mart” sözləri 

yazılmış odekalon aldım.  

 Vaxtım çox idi. Nadya yadıma düşdü,  onla- ra 

getdim. Həyətdə bir balaca ukraynalı oğlan gö-rüb: 

 Burada olursan? – soruşdum. 

Sən demə Nadyanın xozeykasının oğlu imiş, tanış 

olduq:  

- Nadya öz evlərinə istirahətə gedib, fevralın onu 

qayıdacaq. Adım İqordur, gələndə məni çağı-rarsan, başqa 

heç kimə heç nə deməzsən, mən onu səninlə görüşdürərəm, 

– dedi.  
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Razılaşdıq.  

Ona minnətdarlıq eləyib qayıtdım.  

Foto-atelyedə ilk dəfə olaraq şineldə, kiçik serjant 

rütbəsində şəkil çəkdirdim. Fotoqraf ciddi görkəmiylə, xırda 

dodaqlı ağzını astaca tərpədib: 

- Fevralın on üçündə gəlib apararsan, – de-yib qəbz 

yazdı.  

Sonra gəlib “Qotel Pervomaysk” mehmanxa- nasının 

qarşısında şəkil çəkdirdim.  

Bərk acmışdım.  

Yuxarı qalxıb ikinci mərtəbədə yerləşən res-torana 

girdim.  

Bu mehmanxananın işçiləri çox mədəniydi. Yeyib 

qurtarandan sonra Tbilisi ilə telefonla danış-maq üçün poçta 

getdim.  

Teleqramı göstərib gözləyirdim...  

Telefon danışıq məntəqəsində  qəşəng bir qız vardı, 

valideynləri  ilə gəlmişdi.  

Üzümə çox diqqətlə baxandan sonra qız va-

lideynlərindən ayrılıb, təkcə çölə çıxdı. Mən də onun 

arxasınca çıxdım. Salamlaşıb tanış olduq.  
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Bir sıravi əsgər görüb, ondan xahiş elədim ki, Tbilisi 

çağırsalar, mənə xəbər eləsin.  

Çox söhbətdən sonra qız konkret dedi:  

- Bilirsən, sizin hərbi hissənizlə bizim evin arası çox 

uzaqdır. Yaxşı olar ki, sən, xidmət elədi-yin hərbi hissəyə  

yaxın yerdən qız tapasan.  

- Yaxınlıqdakı evlərin hamısı zabitlərindi axı, – dedim.  

- Lap yaxşı!  

Onların arvadlarının hamısı əsgərlərlə eşq yaşayır, 

ömür boyu belə olub, bundan sonra da be- lə olacaq. Sən 

heç nədən utanıb-çəkinmə, - dedi.  

Bir az duruxub, soruşdum:  

- Yüksək rütbəli zabitlərin də arvadları gəzir?  

- Əlbəttə, – dedi.  

Sonra da əlavə elədi ki, kapitandan tutmuş generala 

qədər, vəzifə onların hamısını xəstə elə-yib. Ciddi rejim, 

fasiləsiz iş, rəhbərlikdən qorxu, hərbi komandirovkalar... 

diqqətlə üzümə baxıb: 

- Arvadları ilə aylarla görüşə bilmirlər. Odur ki, onların 

xanımları daha asan ələ gəlir... gülə-gülə təkrar göz vurub, 
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sonra da bildirdi ki, indi sadəcə olaraq  qışdır. Əsasən seçim 

eləmək yazda başla-yır...  

Elə bu vaxt içəridən əsgər çıxıb qışqırdı:  

- Tbilisi, Tbilisi...  

Qızdan ayrılıb cəld özümü içəriyə saldım.  

- İkinci kabinaya, – qışqırdılar.  

İkinci kabinaya tələsik girib dəstəyi qaldır-dım, Tahirin 

səsi eşidildi.  

Telefonda az qalırdıq  bir-birimizi qucaqla-yaq...  

Onun yanında Mahaçkaladan olan bir dostu da vardı. 

Soruşanda ki, bəs yeni ildə niyə yanıma gəlmədin? Axı 

Bərdədə məzuniyyətdə olmusan... Dedi ki: bu barədə 

məndən soruşma. Allah qoysa, hökmən gələcəyəm. Onda 

səbəbini aydınlaşdıra-ram.  

Bir söz demədim.  

Bildirdim ki: burada  uşaqlar söz veriblər ki, 

əsgərlikdən sonra Qazaxıstana, ya Tambova, ya da  

Saratova işləməyə getsinlər. Bir il işləyirsən, halal zəhmətinlə 

yağın içində Volqanın, ya da Jiqu-linin pulunu qazanırsan...  

- Getmək istəyirsən?  
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- Hə! – sevincək dedi.  

Sonra da əlavə elədi ki: öz halal zəhmə- timlə əgər bir 

maşının pulunu bir ilə qazana bilə-rəmsə, gedərəm.  

- Bəs təhsilimiz? – soruşdum.  

Ona başa saldım ki, onsuz da əsgərlik bizi iki il geri 

saldı, təzədən bir il də maşına görə dala qalaq? Nə isə axırda 

qərara gəldik ki, bu barədə fikirləşərik, hələ vaxta çox var. 

Hər şeyi məktubla götür-qoy edərik. Və sonda o inadla 

bildirdi ki, hök-mən mənim yanıma gələcək. Elə danışdığımız 

yer-də də aranı kəsdilər...  

Poçtdan kefi kök çıxdım.  

Axşam evlə danışmaq vaxtıma isə hələ çox qalmışdı. 

Bir az veyillənib kino-teatrın qabağından keçəndə 

bekarçılıqdan afişanı oxudum: “Nina” – yazılmışdı. Növbəti 

seansın vaxtı təzəcə ötmüşdü. 

Film başlamışdı.  

Ancaq “Nina” filminə biletlər kassada hələ də satılırdı. 

Geciksəm də bir bilet alıb kino-zala girdim.  

Film gedirdi, içəri qaranlıq olduğundan elə lap axırıncı 

cərgədən əlimi sürtə-sürtə korlar kimi əlimlə axtara - axtara, 

boş bir yer tapıb oturdum.  
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Bəxtimdən gözüm qaranlığa alışan kimi gör-düm, bir 

qızın yanında oturmuşam, lap sonuncu sı-rada.  

Yan-yörəmiz də boş idi. Biletlərin yarıdan çoxu 

satılmamışdı. Artıq görünürdü ki, yerlərin çoxu boşdur.  

Qız paltosunu, isti papağını çıxardıb yanın-dakı boş 

oturacağa yığmışdı. Mən də şinelimi, pa-pağımı çıxardıb 

yanımdakı boş yerə qoydum.  

Onun saçları, qolu mənə toxunurdu. Filmə baxırdımsa 

da qızın ətri məni vurur, hövsələdən çı-xırdım. Bir qədər də 

dözəndən sonra qəflətən əlimi onun əlinin üstünə qoydum. 

Guya bilmədən oldu.  

Ürəyim çırpınır, nəfəsim tutulurdu.  

Gördüm əlini çəkmədi!  

Ürəkləndim.  

Ehtirasdan əlim od tutub yanırdı. Onun so-yuq, arıq, 

incə əlinin üstünü isti barmaqlarımla eh-malca sığalladım.  

O sanki heç nə hiss eləmir, əlini də çəkmirdi.  

Həyəcandan dizlərim əsməyə başladı. Onun əlini 

əlimin içinə aldım.  

Sanki əli bir az da buzladı...  
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Heç bir müqavimət göstərmir, acıqlanmır, naz da 

eləmirdi...  

Baş verənlər öz-özünə bir ssenarinin süjeti kimi 

davam eləyirdi. Artıq film gedən ekrandan gö-zümü 

çəkmişdim.  

Qızın əlini sağ əlimdən çıxarıb sol əlimə al-dım. Sonra 

sağ əlimi əvvəlcə saçlarına toxundur-dum. Narahat 

olmadığını görüb lap ürəkləndim. Bir-dən özümdən asılı 

olmadan, cəsarətlə qolumu onun boynuna saldım. Artıq onun 

da ürək çırpıntısı-nı, həyəcandan əsdiyini hiss edirdim.  

Özüm də titrəyirdim...  

O sakitcə qurdalanıb ətrafa boylandı. Mən də baxıb 

heç kimin bizə diqqət yetirmədiyinə əmin olan kimi ehtirasla 

əyilib yanağından yüngülcə, eh-tiyatla öpdüm.  

Qəflətən onun soyumuş canına hərarət ya-yıldı. Hiss 

elədim ki, sol əlimdəki buzlamış əlinə is-tilik axdı.  

Sonuncu sırada oturduğumuzdan bizə ba- xan, 

əhəmiyyət verən yoxuydu. Bəlkə də qız ona görə qorxmurdu.  

Sanki yüz ilin sevgililəri idik. 

O lap tələsdi!  

Qəflətən şəhvətlə mənə sığınıb başını sinə- mə 

qoydu.  
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Mən sağ əlimlə onun saçlarını tumarladım. Sonra da  

sol ovcumdakı isinmiş əlini sıxdım.  

Artıq ehtirasdan  dayana bilmirdim.     

Birdən onun əlini buraxıb iki əlimlə arıq canı-nı 

qucaqladım. Özümə doğru çəkib dodaqlarını do-daqlarıma 

sıxdım. İkimiz də od tutub yanırdıq. 

Filmə baxmırdıq...  

Əllərimi onun paltarında gəzdirib sinəsini aç-dım...  

Əlim od tutub yanan döşlərinə dəyəndə o, mənim 

dodaqlarımı ağzına saldı. Nəfəsi məni yan- dırdı...  

Onun düz-əmməlli nə üzünü görmüşdüm, nə də 

kəlmə kəsib danışmışdıq.  

Nə adını bilirdim, nə də səsini eşitmişdim.  

Heç pıçıltıyla da bir - birimizə nəsə demədik.                                          

Eləcə lal sükutla bir-birimizə sarılmışdıq. 

Ancaq iniltisini eşidirdim...  

Filmin sonunda Конец фильм yazılan kimi biz bir-

birimizdən qopduq.  

İşıqlar yandı.  
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Mən onun qıpqırmızı pörtmüş sifətini, dağı-nıq 

saçlarını, badamı gözlərini gördüm...  

Tez ayağa qalxıb bir-birimizə baxmadan, sanki 

aramızda heç nə baş verməmiş kimi, tələs-mədən 

paltolarımızı geyinməyə başladıq.  

İkimiz də razı idik.  

Tənbəl-tənbəl özümüzü qaydaya salıb birlik-də 

siqaret tüstüsü ilə dolmuş zaldan şaxtal, təmiz havaya çıxdıq.  

- Sənin adın nədir? – soruşdum və qoluna girdim.  

Onun yaşı iyirmi-iyirmi iki arası ancaq olardı. Arıq, 

uzun, sarışın idi.  

Qəflətən qolumdan çıxıb, nəzakətlə məni kə-nara 

çəkdi.  

Adını demədi.  

And içdi ki, əri var, indi gəlib onu aparacaq, yoxsa 

mənimlə istədiyim yerə gedərdi.  

Və tez də aralanıb tələsik addımlarla mən-dən 

uzaqlaşdı. Mən onun arxasınca baxa-baxa qal-dım.  

O, heç çönüb arxaya da baxmadı... 
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Özümə gəlib saata baxdım. Hələ 19:04 idi. Poçta 

getməyə iki saat vaxtım qalmışdı...  

Kino-klub “27-oy dom”a yaxın olduğundan ora getdim.  

Gözətçi Qriş idi. Onunla görüşüb içəri otağa keçdik. 

İçəridə soba yanırdı, isti idi. Sobanın yanın-da özümü 

yaxşıca isitdim. Əlcəklərimi qrişə dörd manata satdım.  

Birlikdə küçəyə çıxdıq.  

Qız axtarmağa başladıq, ancaq gec idi və bərk də 

çovğun vardı. Odur ki bir şey çıxmadı, Qriş qayıtdı. İstədim 

Lyudanın dalınca Andreyev küçəsi-nə gedəm, ancaq həm 

bərk çovğun, şaxtaya görə  həm də vaxt azalmışdı. 

 Poçta qayıtdım.  

Gözlərim ata-anası ilə gələn qızı axtardı. Onlar yox 

idi, görünür danışıb getmişdilər. Teleqra-mı sifariş qəbul 

eliyən qıza göstərdim. Saymazya-na: 

- Otur gözlə, – dedi.  

Bekarçılıqdan gözləyə-gözləyə Tahirə mək- tub yazıb 

hazırladım.  

Saat 21:00 əvəzinə 22:35-də Bərdəni verdi - lər.  
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Atamla, anamla, dayım Sabirlə, Zeynəblə, və 

qardaşım Vidadiylə danışdım. Dayım qara Sa - birin oğlu 

olub! 

 Hərəsi bir tərəfdən:  

- Ona ad qoy, - dedilər. 

- Nə ad qoyacağam, – dedim, - mənə heç məktub da 

yazmırlar...  

Sonra birdən ağlıma hardansa gəldi və qəf-lətən 

dəstəyi ağzıma yaxınlaşdırıb qışqırdım: 

       - Müşfiq!  

Deyəsən yaxşı eşitmədilər. 

       - Nəə? – soruşdular. 

       Müşfiq! Oxu tar! Yenə o bağ olaydı, - qışqır-dım, 

Müşfiq! 

          - Yaxşı, yaxşı, - dedi anam.  

Doğmalarımla bir – bir danışdım. Məlum ol- du ki, 

Rafiq imtahanlarının hamısını verib qurtarıb. Qardaşlarımın 

arasında ən çox sevdiyim Rafiq idi.  
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Bakıya ilk dəfə olaraq otuz sm. qalınlığında qar yağıb. 

Bakı-Ağdam qatarı üç gündür ki, işlə-mir. Rafiq ona görə 

ləngiyib, Bərdəyə gələ bilmir.  

Atamı, direktoru olduğu Yevlax Taxta-Şal-ban 

zavodunda istehsalatda verdiyi səmərələşdirici təkliflərinə 

görə “Kommunist” qəzetinə verib, haq- qında geniş bir 

məqalə yazıblar. Qəzetdə şəkli də çıxıb...  

Növbə qardaşım Vidadiylə danışmağa ça-tanda ara 

kəsildi. Dəstəyi çox taqqıldatdım: 

- Vaxt qurtardı, – dedilər.  

Yaman pis oldum, Komsomolumdan xəbər tuta 

bilmədim.  

Saat 22:50 idi.  

Kazarmaya çatmaq üçün cəmi on dəqiqə vaxtım 

qalmışdı. Odur ki, avtobus dayanacağına qaça - qaça gəldim.  

Son avtobus getmişdi. Çovğun at oynadırdı, 

dayanacaqda heç kim yox idi.  

Birdən təsadüfən bir boş avtobusun gəldiyini gördüm. 

Əl elədim, xeyli ötüb saxladı. Özümü yeti-rəndə:  

Qaraja gedirəm, - dedi.  
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Sürücüdən xahiş elədim ki, məni də aparsın. Həm 

gecikirəm, həm də bərk çovğundur.  

Görünür əsgər olduğuma görə etiraz eləmə-di...  

Kazarmaya çatanda saat 23:20 idi.  

İyirmi dəqiqə gecikmişdim. Artıq Bryusov Boykonu 

əvəz eləmişdi, hərbi hissə üzrə növbətçi idi. Gəldiyimi ona 

hərbi nizamnaməyə uyğun fara-ğat dayanıb, ayağımın birini o 

birinə  çırparaq çest verib,  rəsmi qaydada məruzə elədim.  

Hamı yatmışdı. 

           Nöqsana görə cəriməsi olanlar kazarmanın 

döşəməsini yuyurdular. Yatdığım çarpayının yanına gələndə 

dolabın üstündə bir məktub gördüm. Əmi-oğlu Mameddən idi. 

Soyunmamış açıb oxudum. Elə bir yenilik yazmamışdı.  

Yerimə uzananda kinoda, “Nina” filminə ba-xanda baş 

verən əhvalat yadıma düşdü. O qızın adını da bilmədim. 

Ancaq bu gün özüm üçün onu kəşf elədim ki, həyatda kəlmə 

kəsmədən, öpüş-məkdən ləzzətli heç nə ola bilməz! 

Lal  dinməz... 
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Bu gün klubda zabit heyətinin geniş tərkib yığıncağı 

keçirilməli idi. General Krasikin gəlişini gözləyirdilər. 

Odur ki, bütün briqadaları işə starşinalar aparmalı 

oldu.  

Çöldə iyirmi doqquz dərəcə şaxta vardı. Bu dəfə işə 

adam kimi yeriyə-yeriyə getdik... Bandısik tələsmirdi. Bu gün 

komandanı o verirdi. 

Başqan idi! 

İş çox zəif gedirdi, hamı arxayınlaşmışdı.  

Ağcabədili Nazıdan qələm istədim. Kobud tərzdə:  

- Vermirəm, – dedi.  

Guya zarafat eləyirdi, onunla ağızlaşdıq. 

Günorta atamdan və ağdamlı Bəhrəmdən iki ədəd 

məktub aldım. Bəhrəm kapitan formasında fo-toşəkil 

göndərmişdi... 

Böyük hadisə baş verdi.  

Pitomets, Dmitrev, Borodin, Andreyaşin, Bezverxi 

zabit heyətinin yığıncağından istifadə edib starşina Bandısiki 

aldadıblar ki, yeməyə getmək is-təmirlər, qalıb əllərindəki işi 

bitirəcəklər. Sadəlövh Bandısik də onlara inanıb...  
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Onlar da möhkəm araq içib kefləniblər.  

Bezverxi kənd yoluna çıxaraq, yolla tək-tən-ha gedən 

otuz beş yaşlı cavan, çəlimsiz bir qadına söz atıb. Qadın 

onun kefli olduğunu görüb rədd elə-yəndən sonra şəhvətdən 

yanan, quduzlaşmış Bez-verxi onu yumruqlayıb, saçından 

tutub sürüyərək yolun kənarında qalaqlanmış qarların üstünə  

yıxıb, sonra da zorlayıb...  

Qadın yerdə çabalayaraq, Bezverxinin üz - gözünü o 

ki var cırmaqlayıb, çoxlu iz qoyub.  

Bezverxi qadını zorlayandan sonra qar topa-sının 

içində, elə o vəziyyətdə qoyub qaçıb.  

Yazıq qadın özünə gələndən sonra durub şikayətə 

gedib.  

Bezverxini öz içkili dostlarından biri də satıb. 

Kamendaturaya, hərbi prokurorluğa da xəbər verib-lər. Qadın 

özü də lazımi yerlərin hamısına şikayət ərizəsi ilə müraciət 

edib...  

General Qordiyenkodan tutmuş bütün yük-sək çinli 

zabitlər tökülüşüb gəlmişdi.  

Bezverxi yoxa çıxmışdı...  

Boyko növbətçi olduğundan yaman pis və-ziyyətə 

düşmüşdü.  
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Dəmiryol vağzalını, avtovağzalı hər yerdən patrullar 

əhatəyə alıb Bezverxini axtarırdı. Patrullar Pervomayskidən 

kənara çıxan şose yollarını da nə-zarətdə saxlamışdı.  

Deputat-general Krasikə də məlumat veril-mişdi. 

Krasik bir cümlə işlədib:  

- Bezverxi tapılmalıdır!  

Gecə Bezverxini kazarmada çarpayıların al-tında 

yatdığı yerdə tutublar.  

Xoruldayırmış...  

Pitomets, Borodin, Dmitrev və Andreyaşini hauptvaxta 

salmışdılar.  

General Krasikin əmrilə iş yerində əsgərlərə 

cavabdeh olduğuna görə starşina Bandısiki də ha-uptvaxta 

saldılar.  

Bəli, Bezverxi tutuldu! 

Üç ildən səkkiz ilə qədər cəza çəkməlidir. Bu 

məsələni hərbi tribunal  araşdıracaq.  

Özü də vicdansız ailəlidir. Bəs o, arvadının, uşağının 

üzünə necə baxacaq? Yazıq arvad, iki il bunun əsgərlik 

çəkməyini gözləyib zülmlə dolandı- ğı halda, indi də səkkiz il 

bunu necə gözləsin? O uşaq bundan nə tərbiyə alacaq? Ata 
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məhəbbətin- dən məhrum bir uşağın gələcək taleyi necə ola -

caq?  

Eh... insanlar... insanlar.  

İçən əsgərlərin hamısı Zadarojnının briqada-sından 

idi. Odur ki, vaxtında bilib xəbər vermədiyi üçün onun da kiçik 

serjant liçkalarını sökərək, re-menini çıxardıb hauptvaxta 

apardılar.  

Bryusova da bu çox ağır zərbə oldu. Görək bu 

həngamənin axırı necə qurtaracaq?  

Gecə Kaşeyev Odessaya gedirdi. Onun ye-rinə bizə 

komandir vzvod Kuruskanovu təyin elədi-lər... 

Lenkomnatada oturub XX əsr böyük tatar-türk tarixçi 

etnoloqu Lev Qumilyovun müəllifi olduğu kitabdan R.Qrossun 

bir fikrini oxuyub gündəliyimə köçürtdüm.  

“Bugünkü islam ölkələri Avropa ölkələrinə baxan 

yerdə hələ XIV əsrdə yaşayırlar.  

Amma biz  XX əsrdə yaşayırıq.  

Skandinaviya ölkələri isə artıq XXI əsrdə yaşayır.” 

Doğrudan Skandinaviya ölkələri haqqında oxuyub, 

mədəniyyəti, milli dəyərləri, tarixi ilə yaxın-dan tanış olduqca 

görürsən ki, orada adicə heyvan haqlarının qorunması bizdə 

insan hüquqlarının qo-runmasından üstündür...   
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  25, 26, 27, 28 yanvar 1972-ci il, V gün. 

 

Siyasi informatsiyanı Dyakiv özü aparırdı. Hərbi 

hissə komandiri olduğu gündən, yazığın bəx-tindən pis 

hadisələr azalmırdı. Lenkomnatda əsa-sən dünən baş vermiş 

“Bezverxi əhvalatından” da-nışdı:  

- Söz yox ki, əgər Zadarojnı xidməti yerində olsaydı, 

bu hadisə baş verməzdi. Bir sözlə bütün günah bölmə 

komandirindədir, – dedi.  

Səhər-səhər Dyakivin yaşıl gözləri işıldayır - dı. 

Deyəsən dünənki gərginlikdən sonra özünü sa-kitləşdirmək 

üçün bir az siftə eləmişdi. O yaman sa-kit, yaxşı adam idi...  

Bryusova verdiyim saat məsələsini o, dəqiq bilsə də 

bizi üz-üzə qoymadı... 

İşə getdik. Bu gün əsgərlərə nəzarət daha da 

gücləndirilmişdi. Boyko məni yanına çağırdı. Ya- şıl gözlərini 

üzümə zilləyib:  
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- Sənə iki sualım var, – dedi, - liçni və obşi.  

- Buyur, - dedim,- yoldaş komandir eşidirəm.  

Liçni sualı konkret oldu:  

- Beş manat lazımdır.  

Onu başa düşdüm!  

Uvolneniyanın qiymətini mənə başa salırdı. Pulumun 

olduğunu da bilirdi. Xülasə, liçni məsələ- ni dərhal həll 

elədim. Keçdik obşi məsələyə.  

-Odinoçkada işləməyə iki nəfər nizam-inti-zamlı 

uşaqlarından ver.  

- Odinoçkada nə işləyəcəklər? - soruşdum.  

- Nasosda, – dedi.  

Mamedov Mürşüdlə, Quliyev Elmanı verdim.  

Boyko göy beşliyin havasında uzaqlaşan ki-mi, 

Vahidlə Eldar yaxınlaşıb incimiş halda: 

- Bəs niyə bizi demədin? – soruşdular.  

- İki yerə dörd nəfəri necə deyim? 

Günorta yeməyinə gedəndə Bryusov məni kabinetinə 

çağırtdırıb:  
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- Aksakkal, üç nəfər yaxşı suvaq vura bilən 

uşaqlarından seç, bu axşam Odessaya işləməyə 

göndərəcəyəm, – dedi.  

Fikirləşib Ədalətin, Çingizin və uzun kirpikli, göygöz 

Eldarın adını dedim.  

Bu üç nəfər yeməkdən sonra işə getmədi. Kazarmada 

qalıb hazırlaşmalı idilər. Hamımız on-larla qucaqlaşıb 

vidalaşdıq.  

Bəlkə əsgərlik dövründə bir də görüşmədik! 

Ədalətin cibinə beş manat pul qoydum. Üçü-nün 

cibində bir manat da olsun pul yox idi.  

Məktub yazın!  

Onlar bizə, biz də onlara tapşırdıq. Beləcə Odessaya 

gedənlər hazırlaşmağa, biz də işə yol-landıq. 

 Ovçinnikova gəldi. Onunla birlikdə tabel bağladıq. Bu 

qadın çox incə və mədəni idi. Artıq hərəkətə yol vermir, 

əsgərlərlə zarafat eləməyi xoş-lamırdı.  

Tabeldən sonra Alik Oqanesyanla naryad bağlamağa 

başladıq. Rezniçenkonu aldadıb Stepa-noviçin briqadası ilə 

bir yerdə qazdığımız torpaq işindən iyirmi kub metr onlara, 

yüz otuz beş kub metr isə özümüzə yazdırdım.  
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Oqanesyan və Ovçinnikova ilə qəşəng bir qız da 

gəlmişdi. Oqanesyan onu mənimlə tanış elə-yəndə, 

çöhrəsində təbəssüm:  

- Maşa! – deyib, qız əlini uzatdı.  

Oqanesyan əlavə elədi ki, bu qız “UNR”-də Nataşa 

Bezlepkinanın yerində işləyir, özü Ukrayna- da yaşasa da 

milliyətcə rusdur. Permdən bura ərə gəlib, yoldaşı hərbçidir...  

Mən də adımı deyib ona diqqətlə baxdım. 

Sarıkirpiklinin yerində işlədiyini eşidən kimi, məndə ona qarşı 

bir doğmalıq hissi yarandı. Sifətində tə-bəssüm, tez - tez 

gülümsəyir, hər soruşulan sözə qəti və konkret cavablar 

verirdi.  

Paltosunu soyunub asılqandan asmışdı.  

Özü arıq olsa da, döşləri yun kostyumunun altından 

qabarırdı. Çox yazıb - pozub hesabladıq, naryadı bağlayıb 

qurtara bilmədik. Dyakiv gəlib gör-dü.  

- Eybi yoxdur, - dedi, axşam gəlib Ştabda iş-

ləyərsiniz... 

Elman Quliyevi odinoçkada işdən çıxardıb, Şahmarı 

onun yerinə nasosda işləməyə qoymuş-dum. 

Bryusov Kamil Əliquliyevi yanımıza gətirib dedi ki, 

nasosda qoy bu işləsin.   
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- Niyə? – soruşdum.  

Bryusov məni dinləmədən üzünü Şahmara tutub:  

- Sən get briqadaya.  

Tez qabağa keçib:  

- Olmaz, – dedim.  

Şahmara da öz dilimizdə Əliquliyev eşitsə də başa 

saldım ki, heç yana tərpənməsin.  

Bu vaxt mülkü paltarda bir kişi bizə yaxınlaş-dı. 

Bryusov kənara çəkilib onunla nə danışdısa Ka-mili də 

götürüb getdilər.  

Hərbi hissənin  Komsomol komitəsinin katibi olan rus 

Tixonovu konfransda işini müzakirə edib, pleniumda 

vəzifəsindən azad edib, burada yerinə erməni Markaryanı 

seçmişdilər.  

Vodozaborda Markaryanla görüşdüm. On-dan 

soruşdum ki, məni partiya üzvlüyünə namizəd keçirmək olar?  

O, gülə-gülə:  

- Niyə olmur, ara? – dedi, təkcə ölümə çarə yoxdu.   

- Bunun üçün nə etməliyəm? – soruşdum.  
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- Boykonu gör...  

O istəsə, səni partiya sıralarına keçirə bilər. Məndən 

də nə asılı olsa qulluğunda hazıram, - de-di və əlini kürəyimə 

döyəcləyib:  

- Biz qardaş millətik, ara... musiqimiz bir, adət - 

ənənələrimiz bir, həm də kirvələrik! – dedilər. 

Axşam ştabda Oqanesyan və Ovçinnikova ilə naryad 

bağlayırdıq. Nədənsə Maşa gəlməmişdi.  Proverkada məni 

çox axtarıblar, Qreşnoy Dyakivə məruzə də eləyib. Dyakiv 

Ovçinnikovadan öyrənər ki, özü tapşırığı üçün biz Ştabda 

işləyirik...  

Səhər suşilkada oyandım.   

Gecədən orada yatıb qalmışdım. Yerim na-rahat olsa 

da isti və ləzzətli idi. Mən narahat yerdə daha şirin yatıram. 

Oyanıb heç qalxmaq istəmirdim.  

Bu gün yanvarın iyirmi yeddisidi. İki il əvvəl ilk dəfə 

Komsomolumla danışdığım gün! O günü necə xoşbəxt idim...  

Bərdədə xəstəxanada yatırdım.  

Dostlarım Tahirlə Aydın maşınla gəlib məni 

xəstəxanadan çıxartdılar. Bir az şəhərdə özümüzü göstərib 

Talış müəllimgilin yaşadığı ünvana getdik.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Biz maşında oturduq, Aydın aşağı düşüb Ta-lış 

müəllimin həyətinə girdi.  

Talış müəllim Aydının bibisi, rayonun III ka-tibi olan 

sonsuz Gülsüm müəllimənin ikinci əri idi. Aydın onlardan kefi 

kök çıxdı.  

İş düzəlmişdi!  

Həmin gün axşamüstü ömrümdə ilk dəfə hə-lə o vaxt 

pioner olan sevgilimin dərs keçdiyi sinif otağının qapısını 

həyəcanla döydüm. Ürəyimin tap-pıltısı qulaqlarımda 

vururdu. Talış müəllim qapını açdı:  

- Kim lazımdır?   

Pionerimin adını çəkdim. Bərkdən, uşaqların 

eşidəcəyi tonda:  

- Nəyinizdi? – soruşdu.  

Az qala pıçıltıyla:  

- Qohumumdur, – dedim.  

Talış müəllim qapını örtdü. Ürəyimin çırpın-tısını 

eşidirdim!  

İndi “O” sinifdən çıxacaqdı!  

Qapı açıldı, məni görüb çaşdı...  
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Yanaqları necə qızardısa sanki indicə sifə-tindən qan 

axacaqdı. O, qapını yarıaçıq qoysa da, dəhlizdə tək 

olduğumu görüb geri qayıtmadı.  

Mən yavaşca qapını örtdüm. O, divara söy-kənib 

başını aşağı dikdi.  

O gün həyatımızda ilk dəfə bir-birimizin səsi-ni eşitdib 

danışdıq. Söykəndiyi divarı barmaqları ilə pianonun dillərinə 

vuran kimi döyəcləyir, yalnız hər-dən mənim suallarıma 

cavab verirdi... Sevincimdən o gecə sübhədək yata 

bilmədim... 

...Bu gün isə otuz dərəcə şaxtada yer qazır-dıq.  

Dyakiv gəldi. Mənimlə salamlaşıb vəziyyətlə 

maraqlandı. Sonra Trofimovu çağırtdırdı:  

- Hörgü ustası işləyə bilərsən? – soruşdu.  

Trofimovun əvəzinə mən cavab verdim:  

- İşləyə bilər!  

- Onda ona bir podsobnik də ver, bunlara ayrıca 

naryad bağlayarsan, – tapşırdı.  

- Baş üstə yoldaş komandir,  – dedim.  

Nasosdan işdən çıxartdığım Elman Quliyevi 

Trofimova podsobnik verdim. Nəsə özüm də həvə-sə 
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gəlmişdim, onlara  qoşulub xeyli hörgü hördüm. Elman isə 

bizə rastvor, kərpic verirdi. Trofimovla birlikdə xeyli divar 

hördük.  

Saat 17:20-də yenə sərnişin qatarının səsi kəndi 

başına götürdü. Bir anda bütün yorğunluğum canımdan çıxdı.  

Hamımız dayanıb sərnişin qatarına baxır əl eləyə-

eləyə öz dilimizdə qışqırırdıq:  

- Saxla, saxla, Bərdə... Ağdam... Laçın... Kəlbəcər...  

Papaqlarımızı yelləyirdik. Qatarın səsi kəsi-lib 

görünməz olanda yenidən bizi kədər bürüyür - dü ...  

Havada şaxta, sazaq xeyli azalmış, bir neçə günüydü 

qar yağmır, külək əsmir, çovğun da yox idi... 

Səhər yuxudan ayılanda gördük ki, çovğun yenidən 

başlayıb. Qar aramsız yağır, külək əsdikcə sazaq adamı 

kəsirdi.  

Bu axşama məni rota üzrə növbətçi yazmış-dılar. 

Ancaq axşama hələ çox vardı.  

Bugünkü çovğunu hələ yaşamaq lazımıydı!  

Bu qiyamatda yer qazırdıq...  

Xəbər verdilər ki, axşam klubda böyük yığın-caq 

olacaq. Bryusov Hərbi Akademiyaya oxumağa getmək istəyir. 
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Onu Korolyov və Bezverxi məsələsi-nə görə buraxmaq 

istəmirdilər. İndi rotanın əsgərlə-riylə onun necə işləməsi 

barədə sorğu-sual apara-caqlar. 

Ələkbər and içdi ki, əgər məndən soruşsa-lar, 

Bryusovun bütün pis əməllərini açıb deyəcə - yəm.   

Nazı və Telmanla üzərini don vurub buz bağlamış, 

Yujnıy Buq çayının kənarındakı butkaya yığışıb 

məsləhətləşdik.  

Onun haqqında bizdən soruşsalar nə de-yək? Çox 

götür-qoydan sonra Telman qəti şəkildə:  

- Mən nə var onu deyəcəyəm. Qoy köpək oğlunu 

tutsunlar.  

Ağcabədili Nazı da ona qoşulub Bryusovu satmaq 

üçün plan qurdular. Sonda öz fikrimi bildir-dim:  

- Yox qardaş! Mən bu işi bacarmaram, vic-danım yol 

verməz. Onun ailəsi, uşağı var.. Ya-zıqdır... Onu lap tutdular. 

Biz nə qazanırıq? Yəni bu, elə bir fəxr ediləsi işdir? Yox! Mən 

nə Ələkbər, nə də Nəbiyev Məzahir ola bilmərəm. Siz də 

özü-nüz bilərsiniz...  

Bryusovu bıçaqlaya bilərəm, öldürüb türmə-də 

yataram... ancaq onu satıb azadlıqda rahat gə-zə bilmərəm...  
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Quranda da yazılıb ki, oxumaq istəyənə ma-ne olmaq 

günahdır... Birdə ki, guya sizin sözünüzlə onu tutacaqlar? 

Xülasə, axşam hərə öz ovqatında kazarma-ya 

qayıdırdıq. Yenə yolda çox əziyyətlər çəkdik! Hər yan şaxta, 

qar idi...  

Çovğun qarı adamın ağzına, burnuna doldu-rur, 

şiddətlə üzünə çırpırdı.  

Başımızı qaldırıb ağ qar örpəyinə bürünmüş kəndə 

tərəf baxanda, gözlərimiz qamaşırdı. Elə bil ağappaq qar 

səhrası idi.  

Külək də meydanda at oynadırdı!  

Yuxarı-aşağı qarı necə sovururdu!  

Çox iti addımlarla irəliləyirdirdik. Ağır qış ge-yiminin 

altında tərləmişdik. Hərbi hissəyə yaxınla-şanda isə bizi lap 

çox qaçırtdılar...  

Nəysə birtəhər kazarmaya gəlib çatdıq.  

Fotoatelyenin yanından keçəndə dayanıb Nazimlə 

çəkdirdiyim şəkilləri aldım. Yaxşı çıxmışdı. Kazarmada 

albomumu çıxardıb hər pozadan birini ora yapışdırdım. Elə 

bu havada Slaviki çağırıb “BAM”-ın yanında valinkalı-zadlı 

qarın üstünə uza-nıb bir neçə şəkil çəkdirdim. Üzümü-saçımı 

qırx-dırıb, özümü səliqəyə saldım.  
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Boyko hərbi hissə üzrə, mən isə rota üzrə 

növbətçiydim. Axşamkı yığıncağa hazırlıq işləri ge-dirdi. 

Boykonu kənara çəkib:  

          - Məzahir Nəbiyevi, Ələkbəri, bir də Telman 

Mamedovu iclasa buraxmayın – dedim, onlar Bryu-sovdan 

şikayət eləyəcək!..  

Boyko məni qucaqlayıb:  

        - Sağ ol! – dedi,  yoluna qoyarıq...  

           Nazını isə demədim. Bilirdim ki, o, butkada elə 

danışsa da, iclasda susacaq. 

          O, satqınlığı bacarmazdı! 

Gecə kommunist Xoxlev gəlib mənə parti-yaya 

keçmək üçün bir ərizə yazdırdı. Ərizəni Boy-koya uzadıb 

məsələni bildirəndə:  

- Ərizəni ver Biyaka.  

Sonra da mənə göz vurub əlavə elədi ki, 

xasiyyətnaməni özüm yazaram!  

Sevincimin həddi -hüdudu yox idi... 
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            29.01.1972, VI gün. 

 

Baş leytenant Boyko hərbi hissə üzrə növ-bətçi olsa 

da, gəlib bizim rotada elə hərbi formada yatmışdı. Sakitçilik 

idi, mən də gecədən suşilkada paltarlı yatmışdım. 

  Gün növbətçisi məni, mən də Boykonu oyatdım. Üz-

gözümü yuyub tamam oyanandan sonra saata baxıb rotaya 

qalxın əmrini verdim...  

Uşaqlar səhər yeməyini yeyib siyasi məşğə-ləyə 

başlayanda mən yerimə girib yatdım.  

Yuxudan ayılanda saat 13:00 idi.  

Dedilər ki, bərdəlilər – Şükür, Nazim, Sabir və Akif 

səni axtarırdı. Telman Mamedovla birlikdə onların rotasına 

tərpəndik. Görüşdük. Beşimiz də bərdəli idik. Qərara aldıq ki, 

gedib birlikdə şəkil çək-dirək. Yığışıb “BAM”-a getdik. 

Fotoqraf Rüstəmi ye-rində tapa bilmədik.  

Heyf! Bu gözəl xatirəyə çevriləcək tarixi bir şəkil 

olacaqdı...  
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Kor-peşman geri qayıtdıq.  

Axşam bizim kino-klubda “Lal və məhəbbət” filmi 

göstəriləcəkdi. Filmə bir yerdə baxmaq üçün elə kino-klubun 

qabağında görüş təyin eləyib ayrıl-dıq.  

Telmanla kazarmaya qayıtdıq. Uşaqlar ye-məkxanaya 

getmişdi. Biz də yeməkxanaya yollan-dıq. Bütün uşaqlar 

yeyib dağılışandan sonra Alik, Nazı və Telman oturub 

söhbətləşirdik. Elə bu vaxt xəstə Mamed gəldi ki, sənə iki 

məktub var.  

Kefim kök idi, yayxanıb: 

- Bir adam var ondan olsa, şirinlik alacaq – san, - 

dedim.  

- Adı nədir? – soruşdu.  

- Bərdədəndir?  

- Hə!  

- «A.Ə» var?  

- Hə!  

Stuldan qalxıb ona tərəf cumdum. Zərfin üs-tündəki 

tanış xətti tanıdım.  
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Bu an dünyada heç nə məni bu qədər sevin-dirə 

bilməz, bu an məndən xoşbəxt adam tapılmaz-dı.  

Məktubdakı hökmə bax!  

Ay aman, cansız bir məktub da adamı bu qədər 

qanadlandıra bilərmiş!  

Məktub Komsomolumdan idi!  

Mamedə bir manat verib məktubu ondan al-dım. 

Sevindiyimdən uşaqlarla sağollaşmadan Len-komnataya 

götürüldüm. Hamı məəttəl qalmışdı. Sanki otuz dərəcə şaxta 

havada yoxa çıxmışdı...  

Düz altmışıncı gün idi ki, ondan bu mək- tubu 

gözləyirdim. Zərfi açıb ilk cümləni oxuyanda gözlərim doldu: 

“Gec məktub yazdığım üçün ba-ğışla...” ardını oxuya 

bilmədim. Gözlərimdə iki iri yaş giləsi yumrulanıb düşmürdü. 

Sətirlər bir-birinə qarışdı.  

Elə bu vaxt kommunist Xoxlev içəri girib  ya-nıma 

gəldi. Əlində qəzet tutmuşdu. Gözlərimi on-dan gizlədərək 

özümü ələ alıb:  

- Nə olub? – soruşdum.  

Əvvəl elə bildim partiya məsələsidir. Ancaq o, qəzeti 

mənə uzadıb:  

- Oxu, – dedi.  
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“Zaşitnik rodina” qəzetinin iyirmi doqquz yanvar 1972-

ci il tarixdə nəşr olunan nömrəsi idi. Adımı qəzetdə görəndə 

məəttəl qaldım: “Бригада младшего сержанта Бабаева”. 

Xoxlevdən qəzeti zorla alıb yeməkxanaya qaçdım.  

Hələ də Oqanesyan, Nazı və Telman orada 

oturmuşdu. Qəzetdə briqadamız haqqında yaxşı, xoş sözlər 

yazılmışdı. Vətənə sədaqətimizdən, tap-şırıqları layiqincə 

yerinə yetirməyimizdən, əvvəllər baş verən nöqsanların 

aradan qaldırılması və s...  

Məni bu gün xoşbəxtlik basmışdı. Qəzetin bu 

nömrəsindən düz altı ədəd tapdım. Məqaləni kə-sib 

məktublarla Tahirə, atama, Bakıdakı qardaşım Rafiqə, 

Komsomoluma və Arifə göndərdim. Birini isə elə qəzet 

qarışıq özümdə saxladım...  

Partiyaya keçmək üçün ərizəmi götürüb ley-tenant 

Biyakı tapdım. Alıb oxudu.  

- Yaxşı,– deyib, sonra:  

- Nə qədər slujit eləmisən? – soruşdu.  

- İldən çoxdur, – dedim.  

- Olar, sən bölmə komandirisən də?  

- Bəli,– dedim, və sevincək, tələsə-tələsə bir monoloq 

söylədim: 
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- İnstitut tələbəsiyəm, axşam şöbəsində oxu-duğum 

üçün III kursdan əsgər gətiriblər, indi də yaxşı briqadirlik 

elədiyim üçün bax, “Zaşitnik rodi-na” qəzetində mənim 

haqqımda yaxşı məqalə də yazıblar. Mən Rodkinin yanında 

odinoçkada rəs-sam işləyirdim. Könüllü surətdə rahat işimi 

atıb bri-qadaya qayıtdım. İndi də kommunist olmaq istə-

yirəm.  

O, mənə baxıb gülümsündü:  

- Diribaş oğlana oxşayırsan, səndən təmiz kommunist 

çıxar. Sənə üç ədəd rekomendatsiya la-zımdır. Biri 

komsomol təşkilatından, ikisi də səni ta-nıyan 

kommunistlərdən. O kommunistlərdən ki, ən azı beş il partiya 

stajı olmalıdır. Sən ikinci rotadan-san? – soruşdu.  

- Bəli, – dedim.  

- Bax, Boyko ilə starşina Bandısik sənə re-

komendatsiya verə bilərlər... Get partiya nizamna-məsini tap 

oxu...  

Sonra başqa göstərişlər də verib:  

- Çalış işlərində nöqsan və “ÇP” olmasın...  

Kazarmaya qayıtdım. Dalbadala üç xoş xə-bər 

almışdım, sevincim aşıb-daşırdı.  

Coşmuşdum.  
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Boykonun yanına gəlib: 

           - Kommunist partiyasına keçmək üçün kö-mək eləyin, 

yaxşılığınızın əvəzini çıxaram.  

Boyko:  

- Düzəldərik, get partiya nizamnaməsini al, 

qurultaylardan pleniumlardan oxu, hazırlaş...  

Düzələr! 

Bu gün beləcə bəxtim gətirdi. Məni sevinc, xoşbəxtlik 

dalbadal basdı. Kaş əsgərliyi qurtarana qədər partiyaçı 

olaydım! Bu gündən sonra əsas məqsədim bu olmalıdır.  

Çünki bu atamın arzusudur. Onu yerinə ye-tirmək isə 

mənim borcumdur...  

Qalkoya tapşırdım ki, növbətçiliyi təhvil ver-sin.  

“Lal və məhəbbət” filminə baxmaq üçün ki-noya 

getdim. Maraqlı film idi. Həqiqətən də dünya-da düzlükdən 

yaxşı heç nə yoxdur.  

Bir daha inandım ki, insan yalan söz danış-

mamalıdır... 
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               30, 31 yanvar 1972-ci il, I gün. 

 

Rotada iclas oldu. 

 Dyakiv özü də gəldi.  

Qarşılıqlı ittihamlarla ruslar bizi, biz də rus-ları 

pisləyirdik.  

Oqanesyan da bizim sözümüzü deyirdi. Çı-xış üçün 

sözü mənə verdilər. Briqadamın ağır işin-dən, biz tərəflərdə 

belə şaxta, çovğunun olma-masına baxmayaraq uşaqların bu 

mühitə uyğun-laşıb ürəklə, “ÇP”-siz işləməklərindən 

danışdım... Rus dilinin qrammatikasını bilsəydim, daha böyük 

uğurlara nail ola bilərdim. Heyf ki, rus dilində  qram-matik 

danışa bilmirəm... 

Dyakiv öz çıxışında bizim briqadanın işindən razı 

qaldığını vurğuladı... 

İclasdan sonra istirahət saatında Komsomo-lumun 

sonuncu məktubuna cavab yazdım...  

Yazmışdı ki:  
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“Deyirlər ürəkdən sevənlər bir-birlərinə qis-mət 

olmur.”  

Cavabında yazdım ki: - “Bu deyiləni mən də 

eşitmişəm. Ancaq niyə qismət olmasınlar? Əgər ürəkdən bir-

birimizi seviriksə, ölüm olmasa, bizi kim ayıra bilər? Ölüm 

olsa, o başqa məsələ... 

Sevənlər bir-birlərinə o vaxt qismət olmazlar ki, 

ürəkdən sevməzlər! Bəlkə sən məni ürəkdən sevmirsən, ona 

görə qorxursan? Xahiş eləmişdim ki, mənə fotoşəklini 

göndərəsən. Bəhanə edirsən ki, evdən şəkil çəkdirməyə 

qoymurlar, şəklim yox-dur... Məgər şəkil çəkdirmək belə 

problemdir? Ürəkdən sevsən, nəyin bahasına olursa-olsun 

çək-dirib göndərərdin.  

Sənə yazıram ki, gündəlik yaz. Yazırsan ki, gündəlik 

yazmaqdan xoşum gəlmir. Əgər xoşun gəlsəydi, elə 

əvvəldən özün yazardın dəə, xoşun gəlmədiyinə görə sənə 

yazmışdım ki, mən yazıram, sən də yaz...  

Altmış gündür, bir kəlmə yazmırsan. Gözlə- rim yolda 

qalıb. Nə qədər xatırladım ki, tez-tez məktub yaz?  

Eşidəndə ki, on altı gün Bakıda qalmısan, bi-lirsən 

necə pis oldum?  

Əgər ürəyin gəzmək istəyirsə, on ay da döz, gözlə 

gəlim. Birlikdə hər yanı gəzərik. Ancaq indi evinizdən orta və 

musiqi məktəbindən başqa heç yana getmə!  
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Ürəkdən sevənlər belə eləmirlər, əzizim...” 

Günorta yeməyinə getməyib Komsomolu - mun 

məktubunu giley, şikayət dolu sözlərlə bitirən-dən sonra 

atama, qardaşım Vidadiyə, Rafiq və dos-tum Tahirə, əmioğlu 

Mamedə də məktub yazdım.  

Günorta poçtalyon poçtu gətirəndə dörd məktub 

aldım.  

Rafiq yazmışdı ki, zarıst qəssab Cəlal kişi, bir də 

qonşumuz Nigarın atası ölüb. Yazıq qız... Hər ikisinin 

övladlarının halına acıdım...  

Qardaşım Rafiqin institutda ali riyaziyyatdan bir kəsiri 

qalıb. Qazağın Daş Salahlı kəndindən olan cavan professor 

Qara Rəşid onu imtahanda kəsib...  

Dostlarım Aydın və Yunis qardaşları, Vaqif Həsənov, 

Baharın oğlu Vaqif, Ələsgər, Xosrov da-ha məktub yazmırlar. 

Qazağın Daş Salahlı kən-dindən olan dostum Mahirdən də 

xəbər-ətər yox-dur. Bu etibarsız adamlardan mənə heç vaxt 

həqiqi dost olmaz!  

Qayıdanda bütün bunları mütləq nəzərə al-malıyam. 

Zeynəb Xanlarova elə mahnısında yaxşı oxuyur ki, dost ya 

bir olar, ya iki... 

Axşam kino-kluba getmədim.  
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Partiya nizamnaməsini oxuyub əzbərlədim.  

Radionun patefonunda Süleyman Abdulla-yevin valını 

qoyub “Dəşti-təsnif”ə xeyli qulaq asa-raq, yerimdə gözlərim 

yumulu, xeyli Komsomolumu xatırladım.  

Musiqi, sevgi, hicran, qürbət + 20 yaş...  

Qarşılıqlı sevgi var, di gəl görüşə bilmirik.  

İnstitut tələbəsiyəm, təhsilim yarımçıq... Hic-ranlı, 

həsrətli məhəbbətin alovunda nə qədər yan-maq olar? Bircə 

əsgərliyi bitirsəydim...  

Ancaq orası da var ki, uzun ayrılıqdan sonra ürəkdən 

sevib, məhəbbətin alovunda yanandan sonra vüsala 

yetişmək gələcək xoşbəxtliyin polad bünövrəsidir.  

Məhəbbətin alovunda ayrılıqla yanmağın özü də bir 

səadətdir. Xoş, bəxtəvər günlər uzaqda deyil...  

İşə getmək əmri alanda şaxta otuz iki də-rəcəni 

keçirdi. Biz nəyimiz var üst-üstə geyinib, ka-zarmada sıraya 

düzüldük.  

Məzahir Nəbiyev yavaşca qələm-dəftərini götürüb: 

radio otuz iki dərəcə deyib, bunlar nə oyun çıxarır əəə? – 

deyərək, inamlı addımlarla Lenkom-nataya tərəf götürüldü.  

Yarıyuxulu, əsnəyə - əsnəyə, titrəşə - titrəşə 

kazarmadan çıxıb cərgəyə düzüldük. 
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Şüursuz heyvanlar kimi bizi qabaqlarına qa-tıb 

alaqaranlıqda apardılar...  

Vodozabora kimi qaça-qaça, qan-tərin içində iş yerinə 

gəlib çatdıq. Külək qarı zorla gözlərimizə doldururdu. 

Uşaqların burunlarından axan su do- nub bığlarında buz 

olurdu.  

Hava açılmamışdı...  

Bizim uşaqlar ruslarla lom üstündə tutaşdı - lar. 

Ukolov, Volkov, Qalko çox səs-küy saldı. Onlar hər səhər 

belə səhnə yaradırdılar ki, zabitlər gör-sün bunlar işə necə 

can yandırır. Bir sözlə, saxta fon yaradıb özlərini gözə 

soxurdular.  

Qəflətən ruslar Vahidlə Telmanı vurdular. Onlar da 

qorxmayıb vuruşmağa başladı. Yaxşı ki, zabitlər aranı tez 

sakitləşdirdi, dava uzanmadı.  

Qaranlıq, şaxta, qar, buz çovğun və ağır pal-tarlar...  

Bütün gün ərzində, nədənsə səbirsizliklə ax- 

şamtərəfi saat 17:20 - də gələcək sərnişin qatarını 

gözləyirəm... 

Gecə yatmazdan əvvəl Lenkomnatada Əli-ağa 

Kürçaylının iki kuplet şeirini əzbərlədim: 
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Xərclədim gəncliyi qara pul kimi   

Yerini bilmədən, əsirgəmədən. 

Vardan - yoxdan çıxan bir yoxsul kimi 

Onu axtarıram, axtarıram mən. 

 

                      * * * 

Keyfdəmi, nəşələr qucağındamı 

Getdi o illərim, getdi gəncliyim? 

Gözəl xanımların dodağındamı 

Soyuq öpüş kimi itdi gəncliyim?! 
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                          21 yaş 
 

01, 02, 03, 04, 05 fevral 1972-ci il, VI gün. 

 

           Siyasi işlər üzrə müavin baş leytenant Boy- ko siyasi 

informatsiyada “Varşava doqovoru” haq- qında, Praqada 

keçirilmiş yığıncaqdan danışdı...  

İşə gedəsi olduq. 

Bu gün də şaxta otuz dərəcədən yuxarı idi. Məzahir 

Nəbiyev adəti üzrə qələm-dəftəri qoltuğun- da Lenkomnataya 

getdi. Yenə yazıq Boyko starşina Bandısikə tapşırıq verdi ki, 

onu gözdən qoymasın.  

- Cəhənnəm, işə getmir getməsin, – dedi.  

Zülmlə gəlib iş yerinə çıxdıq. Yer qazmalı idik. Torpaq 

şaxtadan donub qaya parçasından da möhkəm olmuşdu. İndi 

gəl qaz görüm...  

 Kiçik serjant rütbəmi yazdırıb, möhürlətmək üçün 

hərbi biletimi Kuruskanova vermişdim.  
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O, möhürlətdirib qaytardı.  

Elə yenicə möhürlənmiş hərbi biletə maraqla baxırdım 

ki, qışqırtı qopdu. Baxdım ki, Kuznetsov yerdən zorla qalxır, 

burnundan dayanmadan al qan axır.  

O, özünü itirib yenidən arxasıüstə yerə aşdı.  

Cəld özümü ona yetirdim. Əvvəl bilmədim nə edəm. 

Yerdən qar topası götürüb onun qan axan burnuna basdım. 

Sonra qarla alnını ovuşdurdum.  

Stepanoviç özünü çatdırdı. Onu dartıb oca-ğın 

kənarına qədər sürütlədik.  

Sahib Əkbərovu yod, bint, ilk yardım üçün lazım olan 

dərman qutusunu gətirməyə göndərdim.  

Qreşnoyla Bryusov rəngləri qaçmış halda özlərini 

yetirəndə artıq Kuznetsovu ayıltmışdım.  

Baş leytenent Bryusova, Qreşnoya baxanda 

fikirləşdim ki, doğrudan da sovet dövlətinin qanun-ları 

yaxşıdır!  

Onlarla yanaşı kommunist Xoxlev, zampolit Boyko da 

eşidib gəlmişdi. Hamısı həyəcanlı idi. Ha-mı bir şeyi 

qoruyurdu:  

Hərbi hissənin, rotanın şərəfini!  
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Məzahir Nəbiyevlər kimisini zorla işlətməyə  nə vardı 

ki?! Ancaq onun marşal Qreçkoya, Kremlə şikayət məktubu 

yazmasını istəmirdilər...  

Kuznetsovun burnunun qanı kəsəndən son-ra Boyko 

onu maşınla sançasta apardı. Kommunist Xoxlev 

canfəşanlığımı görüb məni kənara çəkdi:  

- Hərbi hissə komandirinin yanına get, açıq- ca de ki, 

sənə rekomendatsiya yazsın. Starşina Bandısikin 

naruşeniyası var, amma podpolkovnik Dyakiv özü yazsa, 

bütün qapılar  üzünə açıq ola-caq! – dedi.  

Ağlıma batdı.  

- Mütləq gedəcəyəm, – dedim.  

Dyakiv razvodda elan elədi:  

- Tezliklə ikinci rota avtomobilçilər rotası ola-caq. 

İkinci rotanın əsgərlərini başqa yerə köçürəcə-yik! 

Qulaqlarıma inanmadım. Necə köçürəcəyik? Yenə 

harasa gedəcəyik? Bəs mənim partiya məsə-ləm? Buralara 

güclə uyğunlaşmışdıq.  

Böyük bir çaxnaşma düşdü.  

Bütün gecəni də götür-qoy edir, bəlkə elə belə 

yaxşıdır? – fikirləşirdim.  
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Səhər sançastdan göndəriş alıb hospitala getdim. 

Axırıncı xəstə dişimi də ötən dəfəki qadın həkim müalicə edib 

plomb qoydu. Canım bu diş məsələsindən yaxşı qurtardı.  

Hospitaldan qayıdandan sonra boş vaxtım çox 

qalmışdı. Boykonun yanına gəldim. Mənə reko-mendatsiya 

yazdı.  

Qaldı ikisi.  

- Get Qrinkonun yanına, ona demişəm, birini də o 

yazacaq, – dedi. 

- Borcunuzdan çıxacağam, – dedim.  

Qrinkonu tapa bilməyib kazarmaya qayıtdım.  

Lenkomnatada “XXIV съезда КПСС” kitabı- nı 

götürüb oxumağa başladım. Xeyli hazırlaşdım...  

Sabah iyirmi bir yaşım tamam olur.  

Yerdə qalan iki rekomendatsiyanı da yazdıra bilsəm, 

elə ad günümə yaxşı hədiyyə olar.  

Partiyaya keçsəm, bizi başqa yerə köçürsə-lər də, 

eybi yoxdur. Atamın bu arzusunu yerinə ye-tirmək mənim 

müqəddəs borcumdur.  

Briqadalar günorta işdən gəlmədi. Artıq iş gedən 

obyektin özünün yeməkxanası işləyirdi.  
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Starşina Bandısik tapşırdı ki, storojları dəs-təyə düz, 

yeməkxanaya apar, cəmi on bir nəfər idik...  

Yeməkdən sonra Qrinkonu tapdım.  

Rekomendatsiyanı yazdı!  

Sevincimdən çölə çıxanda bilmirdim nə edəm.  

Qaldı biri.  

Yol boyu rekomendatsiyanı oxudum. Yazıl-mışdı ki, 

guya rotada iclas keçirilib, hamı da lehimə səs verib. Məəttəl 

qalmışdım. Partiya işində də saxtakarlıq var?  

Kazarmaya gəlib partiya nizamnaməsini, qu-

rultaylardan, plenumlardan oxuyub xeyli məlumat, bilgi 

öyrəndim.  

Axşamtərəfi Ştaba getdim.  

Bəxtimdən hərbi hissə komandiri podpolkov- nik 

Dyakiv kabinetində idi. Növbətçi məlumat verib icazə alandan 

sonra məni içəri buraxdı. Əsgəri qay-dada təzim edəndən 

sonra məsələni ona açdım:  

- Partiyaya keçmək istəyirəm, – dedim, siz mənə 

rekomendatsiya verə bilərsiniz?  

Nəfəsimi dərmədən, intizarla, həyəcanla ca-vab 

gözləyirdim.  
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Hərbi hissə komandiri, podpolkovnik Dyaki-vin 

otağında, kreslosunun yan tərəfində SSRİ-nin bayrağı çox 

əzəmətli görünürdü. Masanın üzərinə tünd yaşıl rəng parça 

salınmış, yan tərəfində rəng-bərəng telefonlar, naqilsiz hava 

xətti ilə işləyən rabitə qovşağı vardı. Qarşısındakı qovluqlar 

olan yaşıl gözlü, ətli sifət, qalın dodaqlı, həmişə araq içən 

adam təsiri bağışlayan Dyakiv məni dinləyən-dən sonra, 

barmaqlarını bir-birinə keçirib masaya dirsəklənərək:  

- Bilirsən,товарищ младший сержант yeni qərar 

çıxıb... hərbi xidmətdə qulluq edən əsgərlər-dən heç kim 

partiyaya keçirilməsin... sabah zəng vurub general 

Qordiyenkodan bir də dəqiqləşdirə-rəm... cavabını sənə 

bildirərəm, – dedi.  

Onun son sözlərini güclə eşidirdim... Elə bil 

pərvazlanıb səmada bəxtəvər-bəxtəvər uçduğum yerdə 

köpək oğlu qoşa lülə tüfənglə qanadlarımdan vurdu... 

sevinclə, minnətlə yazdırdığım qoşa reko-mendatsiyalar 

qarışıq üzüaşağı uçdum... 

Bəs əsgərlikdə partiyaya keçirmirlərsə, niyə  Boyko, 

Qrinko yalandan rekomendatsiya yazırdı?  Kabinetdən çıxıb 

qapını örtən kimi öz-özümə de-dim:  

- Oqanesyan elə yaxşı eləyib sənin arvadın-la yatır.  

İt oğlu. 

- Sənə hələ o da azdır.  
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Necə də həvəslə partiya nizamnaməsini oxuyurdum.  

Heyf...  

Sizin üzv olduğunuz partiya mənim kimi Və-tənini 

sevən bir oğul itirəcək. Məndən çox, Sovet İt-tifaqı 

Kommunist partiyası ziyan çəkəcək... Şüur-suz donuz! 

Onsuz da mən necə olur-olsun, lap mülkü vaxtda da 

olsa partiyaya keçəcək, atamın arzusunu hökmən yerinə 

yetirəcəyəm.  

Ancaq sən arvadının, özünün namusunu heç vaxt 

təmizləyə bilməyəcəksən. Göndərdiyim konyakları hələ 

demirəm.  

Bu qurumsaq bu cür ürəklə işlədiyimi  nə tez unutdu...  

Təhsilim, məhəbbətim kimi partiya məsələm də 

yarımçıq qaldı.  

Axşam Əsədov və Zaytsevin briqadası ilə birlikdə 

kartof soymaq növbəmiz idi. Kisəylə kartof-ları alıb uşaqların 

arasında böləndən sonra kom-munist Xoxlevin ardınca 

getdim.  

Onu tapıb məsələni olduğu kimi danışdım. O, məni 

dinləyib:  

- Qorxma, yəqin rotadakı son qanun pozun-tularına 

görə belə deyib. Bir az keçsin razı olacaq, – dedi.  
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Elə bil özümə gəldim. Ürəyimdə bir toxtaqlıq yarandı.  

Həyat belədir də! 

Xoxlevlə söhbətimi qurtarıb suşilkaya gəl-dim. 

Gözlərimdən yuxu tökülürdü, yıxılıb yatdım.  

Nə qədər yatdığımı bilmirəm, məni oyatdılar ki, 

Kuruskanov səni  axtarır.  

- Yaxşı, – deyib bir də yatmışam.  

Axırda  Kuruskanov özü gəlib məni oyatdı:  

- Yenə “ÇP” baş verib, – həyəcanla, dili – dodağı 

təpimiş hütüldəyib tökürdü: 

- Əsədovun briqadasından olan Vəliyev soy-malı 

olduğu kartof kisəsini zibilliyə boşaltdığı yerdə patrullar 

tərəfindən tutulub! Kartof soyanların üstün-də durmalı olan üç 

otdeleniya komandiri və iki ko-mandir vzvoddan biri də orada 

olmayıb, – dedi.  

Tez ayağa qalxdım:  

- Əclaf Vəliyev!  

İndi cəzasını özü çəkməli olsa da Kuruska-novla 

Əsədovu da zibilə saldı. Düzdü Zaytsev, mən və Qrinko 

Vəliyevə cavabdeh deyildik. O, birinci ro-tanın əsgəriydi. 
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Ancaq biz də xidməti yerimizdə ol-mamışdıq axı... Sabah 

yenə qiyamət qopacaq. 

...Bu gün iyirmi bir yaşım tamam oldu. 

Oturub Lenkomnatada ötən günləri xatırla-yırdım. Ad 

günümü başqa cür qeyd etməyə imka-nım yox idi.  

Bu iyirmi bir ildə nə eləmişdim?  

Yadda qalan nələr var? Yaşadığım ötən illəri 

xatırlamağa başladım.  

Lap başdan.  

Sənədimdə doğum günüm 10 noyabr 1951-ci il 

yazılsa da həqiqətdə mən 03 fevral 1951-ci ildə Bərdə 

şəhərində doğum evində dünyaya göz açmı-şam. Doğum 

haqqında şəhadətnaməni gec aldıq-ları üçün o tarix səhvən 

doğum günü kimi qeyd olu-nub: 10.11.1951 

Əslində isə 03.02.1951 olmalıdır. 

Qırxım çıxan günü yeni ev alıb Şərq küçə-sinə, əlli 

yeddi nömrəli evə köçmüşük. 

İl yarsı epidemiyası yayılmışdı. İndi də sol yanağımda 

bu epidemiyanın izi yumru möhür kimi sifətimi bəzəyir... 

Yaddaşımda olmayan bu və təqribən üç-dörd yaş 

arası baş verənlərdir.  
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Yaddaşıma həkk olanlar isə cəmi bir həftə baxçaya 

getdiyim günlərdən başlayır...  

Atamın dostu qonşuluqda yaşayan Ağa da-yıgilin 

evində işdən sonra qulluqçuluq eləyən dul   qadın Məleykə 

xala nə qədər əziyyət çəkdi, can, can dedisə də, işlədiyi 

bağçada məni bir həftədən artıq saxlaya bilmədi. 

 Burnu fıltırıqlı, ağlağan uşaqlarla dolu bağ-çada, 

diribaş, onun – bunun payını yeyib, qızların başına çırtıq 

vuran oğlanlar da vardı.  

Ancaq bura mənə dar, qaranlıq gəlirdi.  

Heyf  deyildi tozlu Şərq döngəmiz? İşıqlı kü-çə, tanış 

uşaqlar. Səkkizinci gün nə qədər çalışdılar xeyri olmadı. O 

gün bağçaya əbədi əlvida dedim... 

Sonra orta məktəb... Adiləni qəlbimdə gizli sevdiyim 

günlər... Xuramanla böyük eşq yaşama-ğım... İmminin tarixə 

düşəcək “Heç nə!”-si... Orta məktəbi qurtardığım gün! Göy-

göl səfərimiz.  

Neft-kimya institutundan kəsildiyim an...  

Atamla Yevlaxda işlədiyim günlər...  

69-70 “LEZ” nömrə nişanlı “Volqa Qaz - 21” markalı 

maşınımzı aşırtdığım gün...  
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İnstituta qəbul olan tələbələrin siyahısında həyəcanla 

adımı oxuduğum an!  

          Tələbə biletimi və qiymət kitabçasını aldığım 

dəqiqələrdə keçirdiyim sevinc hissləri...  

Cəmi bir il sonra qiymət kitabçamı cırıb Ali kimyadan 

imtahan götürən Pəsəndə müəllimənin başına çırpdığım 

gecə! “Bakı”axşam qəzetinə ver-diyim elan: guya qiymət 

kitabçamı itirmişəm...  

Əvvəl Aydınla, sonra Daş Salahlı Mahir Emi-novla 

Moskva, Kiyev, Rostov, Zaporojye, Dnepro-petrovskidə 

gəzdiyim qayğısız günlər...  

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan biriciliyində çıxışım, 

Dinamo idman cəmiyyətindəki məşqlər, bi-rinci dərəcəli 

güləşçi normasını  yerinə yetirməyim haqqında aldığım 

vəsiqə...  

Pionerimə görə saldığım davalar... Zeynəb 

Xanlarovanın Bərdədə keçirilən konsertində Pione-rimlə 

iştirakım... 

Tələbəlik həyatım... Baharın oğlu Vaqif, Hit-ler 

Qanboyun oğlu Ələsgər, Cek Cəfər, Göyçayın Qaraməryəm 

kəndindən olan Elmdar Bağırov, Gür-cüstanın Marneuli 

rayonundan olan Faiq Gülər, Ta-hir və Aydın...  
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Xatirəmdə əbədiyyətə köçəcək Şərq döngə-sinin 

sakinləri, birlikdə böyüyüb, boya-başa çatdığı-mız qonşu 

dostlarım - Xosrov, Nadir kişinin oğlu Arif, Sərxanın uşaqları - 

Vaqif və Arif qardaşları, Araz... və bir də erkən klarnet 

çalmağa başlayan Savalan, qardaşı nağara vuran Soltanla, 

qarmon-çalan Məmli...  

Əsgərlik qabağı günlər...  

Sonra Biləcəriyə gəldiyim gün...  

Və qonşuluqda qoyub gəldiyim qırmızı qals-tuklu 

pioner qız...  

 Hərbi xidmətdə, ötən bir ildəki müvəfəqiy-yətlərim - 

aldığım fəxri fərmanlar, kommunist əməyi zərbəçisi fəxri adı, 

kiçik serjant rütbəsi, bölmə ko-mandiri təyin olunmağım.  

Pionerimin komsomola keçməsi... Komso-molumla 

məktublaşmağım... 

Pervomaysk - Voroşilovqrad qatarındakı do-netskli 

qız...  

Məzuniyyət günləri...  

Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala ilə həyatım-da 

yaşadığım ilk cinsi əlaqə...  

11 iyul 1971-ci il Şuşa...  
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Stadion qırğını və ağcabədili Nazı məsələsi. 

Sarıkirpiklimlə keçirdiyim o gözəl intim gecə-lər...  

Ukraynada nəşr edilən “Zaşitnik rodina” qə-zetində 

mənim haqqımda çap olunan məqalə...  

Və  mənim yarımçıq qalan partiya məsə-ləm...  

Bax bunlardır mənim həyatım, mənim yaşa-dıqlarım...  

Yeniyetməlik dövrümün iki qızıl ilini əsgərlik illəri 

əlimdən aldı. Evlənən kimi də sərbəst gənclik dövrüm 

qurtaracaq.  

Tələsmək, yaşamaq lazımdır...  

...Yenə eyni qaydada işə getdik. Elə bil qi-yamət günü 

idi. Çovğun yeri, göyü, dünyanı ağzına almışdı. Yenə lomla 

şaxtadan qaya parçası olmuş torpağı qazmaq... 

Yazıq Qreşnoyu yenə yemək vaxtı dəli elə-dilər. Onlar 

yeməkdən payladıqca, doyanlar da bizə çatmadı deyib 

qışqırışırdılar. Sanki bu uşaqların heç qayğısı-zadı yoxuydu. 

Elə deyib-gülür, elə şən-lənirdilər ki, deyərdin bəs dünyanın 

ən bəxtəvərləri elə bunlardır.  

Yenə axşamtərəfi sərnişin qatarının gəlmə-sinə az 

qalmış dəmir yolunun kənarına kimi getdim. Saat 17:20–də 

qatar səs-küylə, əsrarəngiz taqqıltı-larıyla səs salıb, fit 
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verərək keçdikcə, vaqonun pən-cərələrindən baxan 

sərnişinlərin bəziləri mənə əl eləyirdilər.  

Mən də qulaqlı papaqda, qalın buşlatda bu çovğunda 

həsrətlə onlara baxıb mirvari sırğalı Məh-bubə xalanın öz 

əliylə toxuduğu yun əlcəkli əlimlə onlara əl eləyirdim... Bu 

mənzərə gün ərzində ye-ganə könlümü yerindən oynadan 

məşğuliyyət idi.  

“Qatar niskilim” vardı mənim... 

Qatarda Xuramanla keçirdiyim gecəni xatır-ladırdı 

mənə... Uşaq olanda onun bir ayağı təndir-də yanmışdı. 

Portağaldan bir az iri yeri baldırında qalmışdı.  

İlahi, onun o yanıq yeri mənə necə əziz gö-rünürdü!  

Qaraçı Karmen qədər də ola bilməyən Xura-manım 

mənim! Xatirəsi özündən min dəfə etibarlı olan təkəbbürlü 

qız! 

...Tahirdən dörd məktub birdən gəldi. Yerini dəyişib.  

İndi Tbilisinin özündədir.  

Lenkomnatada döşəməni, tavanı, divarları 

rəngləyirdilər. Odur ki, cavab məktubu yaza bilmə-dim.  

Nazıya poçtla bağlama gəlmişdi. Gedib al-dıq. 

Meyvələrin içindən on manat da pul çıxdı...  
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Bağlamadan çıxan meyvələri Dilqəmsiz ye-diyimizə 

görə gəldi ki, dəlləkxanada yer yoxdur ça-madanını götür... 

- Sabah yox birisi gün, bazar günü götürüb içindəkiləri 

evə poçtla bağlama eləyib göndərərəm, – dedim.  

- Yox,– dedi, yer yoxdur, yoxlama gələcək, elə bu gün 

götür.  

Lap pərt oldum.  

Gədəbəy eşşəyi! 

Gedib götürdüm.  

Çamadanımda ikisi Komsomolumdan olan yetmiş altı 

məktub, atamın və özümün haqqında çı-xan qəzet yazıları, 

böyük foto-albom vardı.  

Yaxşı ki, ehtiyat ağ parça qalmışdı. Oturub bütün 

olanları ağ parçaya büküb bağlama hazır-ladım. Boş 

çamadanı isə yatdığım çarpayının altına qoydum...  

Şamxorlu Vahidə üç manat verdim ki, hazır-ladığım 

bağlamanı Ştabın poçtundan göndərsin.   

İşə getdik.  

İş yerində ocaq qalayıb, dövrəsində oturub söhbət 

eləyirdik. Necə oldusa söz Allahdan düşdü. Oqanesyan və 
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Kuruskanov dedi ki, Allah yoxdur. Telmanla ağcabədili Nazı 

dedilər ki, var.  

Çox mübahisədən sonra  qəflətən Telmana dedim: 

- Sən komsomolçusan, dövlətimiz kommu-nizm 

qurmaq istəyir. Sənin kimi əqidəsi olanları komsomoldan 

xaric eləmək lazımdır. Qoy növbəti komsomol yığıncağı 

olsun, sənin məsələnə baxa-rıq.  

Necə danışdımsa Telmanın rəngi qaçdı. Və o birdən: 

- Tüpürüm Allaha da, yüz iyirmi dörd min peyğəmbərə 

də, mən ölüm məni işə salma. Allah yoxdur, vəssalam.  

Gülməkdən öldük.  

Birdən ağcabədili Nazı məndən soruşdu: 

- Bəs sən nə deyiysən? Vay Allah yoxsa yoxduy? 

- Var, əlbəttə var, – dedim, bəs bu yeri, göyü, bu 

kainatı, bu qalaktikanı kim yaradıb? 

Qorxaq Telman! Adam əqidəli olar. İnanır-sansa, kişi 

kimi inan, etiqad elə və müdafiə et. Yox-sa sənin kimi 

əqidəsiz yol tutmaq heç kəsə, heç sə-nin özünə də, gah 

inanıb, gah inanmadığın Allaha da lazım deyil, ay zavallı, – 

dedim ona...  
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Və onu da əlavə elədim ki: hərbi xidməti qur-taran 

kimi get birinci Bərdədə Xeyrulla kişinin yanı-na. Qoy sənə 

yaxşı bir ağıl duası yazsın. Hamı gü-lüşdü. Nazı onun başına 

bir qapaz da ilişdirdi... 

Axşam komandirovkaya gələnlər kazarma-dan 

köçürdü. Yenə köç başlamışdı. Sabah bizim kazarmaya otuz 

nəfər avtomobilçi gələcək. Fikirləş-dim: bəlkə bizi də 

ayırırlar?  

Ştaba Dyakivin yanına getdim. Təsadüfən o, da 

Ştabdan çıxırdı. Qarşılaşan kimi əsgəri qaydada məruzə 

elədim. O, mənimlə əl verib görüşdü. De-yəsən ötən dəfə 

məni pis yola saldığından peş-man olmuşdu. Görünür 

konyaklar yadına gec dü-şüb. Məni dinləyib dedi: 

- Babayev lap unutmuşdum, mənim fikrim var sənin 

briqadanı Odessaya göndərim. Səndə pis işləyən, 

samovolşik, piyanıskalıq eləyən kimlərdir?  

- Pis işləyən... duruxdum, Trofimovla Mə-həmmədov 

Mameddir, – dedim, - Mamed əməliyyat olunub xəstədir. 

Samovolşik, içki içən isə briqa-damda yoxdur...  

Məni xeyli sorğu-suala tutandan sonra Dya-kiv çox 

mehribanlıqla dedi: 

- Get, səni özüm çağıracağam. Ya Odessa-ya 

gedərsiniz, ya da sənə rekomendatsiya verə-rəm, kommunist 

olarsan! 
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Elə bil güllə dəymiş qanadlarım sağaldı. Sə-mada 

qanadlanıb pərvazlandım! Bəxtəvərlik məni yenidən ağuşuna 

almışdı. 

İki variantın hər ikisi həyatımda yeni dövr açacaq.   

Vallah bu Dyakiv yaxşı adamdır... Ötən dəfə ürəyimdə 

onun haqqında işlətdiyim nalayiq sözlər üçün xəcalət çəkdim. 

Deyəsən mən etibarsız ada-mam. Hər an bir fikrə, xəyala 

düşmək olmaz.  

Ya ona inan, ya inanma...  

Siyasi  məşğələdən sonra Dyakiv kiminləsə telefonda 

danışırdı, eşitdim ki: 

- Hamı gedəcək, Babayevin briqadasından başqa, – 

dedi.  

Görəsən nə məsələdir? Çox əndişələn- dim... 

İstirahət günü olsa da Bryusov bizi işə apar-dı. Hava 

sınmışdı. Çovğun və qar yağmaqdan, cöv-lan eləməkdən 

kələyi kəsilmiş, yorulub, əldən dü-şüb dayanmışdı. Havada 

şaxta azalmışdı...  

İşlər qaydasına düşəndən sonra salyanlı Adillə iş 

yerindən Drozdovka kəndindəki dükana getdik. Son bir 

manatımı da orada xərclədim. Kol-basa, çörək aldım.  

İş zəif gedirdi.  
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Günorta yeməyini Vodozaborda yedik... 

Nazını rotaya növbətçi, Telmanı isə ona Gün 

növbətçisi verdilər. Telmanı lağa qoyub gülürdük:  

- Allah səni, onu dandığın üçün cəzalandırır ay 

bədbəxt, ayə, dinə-imana gəl, – deyib qışqırışır-dıq.  

Başım Telmana necə qarışmışdısa bir də gördüm 

sərnişin qatarı səs-küylə ötüb keçir...  

Əl eləməyə gecikdim.  

Saat 18:00-da işi yekunlaşdırıb rotaya qayıt-dıq.  

Kino-klubda tacik filmi göstərirdilər.  

Дорога бывает разные. Gedib baxdım. Yaxşı film idi. 

Axşam yeməyindən sonrakı filmə isə baxmadım.  

Bryusovdan icazə alıb yenicə yerimə girmiş-dim ki, 

Nazıyla Oqanesyan yanıma gəldi. Xeyli söh-bət elədik.  

Radionu açıb qulaq asdıq. Çex Karel Qott, sonra 

bizim azərbaycanlılar Müslüm Maqomayev, Rəşid Behbudov 

oxudular.  

Oqanesyan televizoru açdı. Televizorda Ka-rel Qott 

Sofiya Rotaru ilə duet oxuyurdu. Moskva-dan birbaşa canlı 

yayımla konsert salonundan gös-tərirdilər. Bu Karel Qott 

dünya estradasında inqilab eləmiş müğənnilərdən sayılır. 
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Konsert qurtarandan sonra başqa kanala verdik, Kozlovski 

oxuyurdu, digər kanala keçirdik, orada da Kazarovskaya oxu-

yurdu.  

Karel Qottun səhnədən düşüb bir balaca qız uşağı ilə 

tamaşaçıların arasında canlı yayımda oxuması məni valeh 

eləmişdi.  

Gözlərimi yumub düşünürdüm.  

Son günlər Odessa məsələsi ortaya çıxan-dan 

nədənsə hər gecə Sarıkirpiklini yuxuda görü-rəm.  

Axşam uşaqlar səs-küylə kinodan qayıdan-da hələ 

yuxuya keçməmişdim.  

Ruslar televizorda Kanada ilə SSRİ xokkey-çilərinin 

oyununa baxırdılar. Tez-tez çığırışırdılar. Səs-küydən yata 

bilmirdim. Oyanıb yerimin içində oturdum. 

Demək olar ki, bizim uşaqların hamısı re-menlərində 

deşik açmaqla məşğul idi. Ön dördüncü deşiklər də açıldı. 

Qaldı cəmi on deşik!  

İnstitutda zaçot və imtahanlara çatmaq üçün, məni 

uşaqlardan ən azı bir ay, ya da ay ya-rım tez buraxacaqlar.  

Elə olsa, mənim ya doqquz ayım, ya da sək-kiz ay 

yarımım qalmış olur. Deyəsən zarafat-zara-fat xeyli 

irəliləmişik... 
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Hardasan, ay Xanımzər! 

...Gecə gündəliyimdən müəllifinin adını yaz-madığım 

bir şeir əzbərlədim: 

 

Min cür səda qopardar mizrab simə dəyəndə; 

Ürəyin “of” dedimi ürəyimə dəyəndə?! 

...Dünyanın sevincini tək mənə bəxş etsələr 

Gülümsəyə bilmərəm sən gülümsəməyəndə. 

                            * * *    

Döyünən ürəyim tək ürəyində döyünmək 

Arzum, istəyim oldu. 

Qısqanclıq odu mizrab, 

Əsəblərim sim oldu – çaldın istədiyintək. 

                            * * * 

Aldın intiqamını – aldın, istədiyintək. 

Ey gözümün işığı, həyatımın qənimi, 

Qəlbim yenə nigaran səndən sarı qalıbdır. 
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İnanmasan eşqimə, gəl yarı böl sinəmi. 

                            * * * 

Ürəyim daşa dəyib, parçaları qalıbdır. 

Bacarmıram da səndən bir yolluq üz çevirəm; 

İnsan dostu sevər, mən düşmənimi sevirəm. 

 

            06, 07 fevral 1972-ci il, I gün. 

 

Səhər rota zaryadkaya gedəndə mən qalıb, üzümü 

yeni aldığım xarici britva ilə təraş elədim. Çox rahat oldu. 

Leninqradın “Neva” lezvasından yaxşı idi.  

Hamamxanaya getdim. Hamamın içi ilk də-fəydi yaxşı 

qızdırılmışdı.  

“XB”-mi yudum. Sonra heyvərə Mürşüdə be-limə 

yaxşıca kisə çəkdirdim.  

Sarı gedəndən ilk dəfəydi ki, yaxşı çimirdim. Tər 

məndən su kimi gedirdi... Əsgərliyə gəldiyim on dörd ayda ilk 

dəfəydi  hamamda belə tərləyirdim.  
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Yuduğum “XB”-ni ocaqxanada sərib kazar-maya 

qayıtdım. Tuman köynəyi, ağları, dəyişib tam səliqə-səhman 

yaratdım.  

Rota komandiri Bryusov kim gəldi bir ma-natdan 

uvolneniya yazıb paylayırdı. Açıq al - verə keçmişdi.  

Nazı rota üzrə növbətçi idi, onunla güləşir-dim. 

Bryusov gördü.  

Mən ondan uvolneniya istəyəndə acığından məni 

sabaha rota üzrə növbətçi təyin elədi. Nə qə-dər elədim xeyri 

olmadı...  

Rotanın yarısı uvolneniyaya getdi.  

Deyəsən Bryusovdan Hərbi Akademiyaya qəbul 

olunması üçün babat pul istəyiblər. Yaman azğınlaşıb. 

Qorxu-hürkü bilmir daha... 

Lenkomnatada oturub Komsomoluma və Arifə məktub 

yazdım. Komsomolumdan bir neçə sualıma cavab yazmasını 

xahiş edirdim: 

       1. Sənə göndərdiyim lotoreyanı yoxlatdın? 

       2. Sən Bakıda on altı gün harada qaldın? 

       3. Sənin adının mənası nədir? 

        4. Adilə Səfərova soyadlı müəllimə sənə dərs deyir? 
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        5. Ad günün nə vaxtdır? soruşanda: - Cümə günüdür! 

– dedin. O hansı ayın neçənci cüməsi-dir? 

        6. Mənə düşmən kəsilən böyük bacın necə-dir? 

Arifə də üstüörtülü bir çox məqamlar yaz-dım ki, 

Məhbubə xala da nəsə başa düşsün. 

        1. Yeni təmirdən çıxan hamamınızda hərbi xidmətdən 

qayıdan kimi, Allah qoysa çimərik. 

        2. Sizin alma ağacınızın dünyada tayı-bəra-bəri 

yoxdur. 

        3. Bərdədə səndən başqa dostum olmaya-caq. 

Hər iki məktubu zərfə qoyub Ştabın poçtun-dan 

sifarişlə yola saldım. Razvoddan qayıdanda Əsədovdan 

növbətçiliyi qəbul eləmədim, Telmanın acığına dedim: 

- Döşəmə təmiz yuyulmalıdır! 

Onlar naəlac qalıb döşəməni yenidən yudu-lar... 

Yeməkdən sonra hamı kinoya getdi. Biz isə rotaya 

gəldik. Nazıyla Telman nə qədər elədisə de-dim: 

- Olmaz! Mən partiyaya keçmək istəyirəm qardaş, 

dövlətimiz kommunizm qurur. Hərbi nizam-namədə necə 

yazılıbsa elə də təhvil verməlisiniz, ya da Xeyrulla kişidən 

qəbz gətirməlisiniz... 
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Nazı pəltək dili və Ağcabədi ləhcəsiylə danı-şa-danışa 

hirslənir, nə edəcəyini bilmirdi, ancaq sonda zarafat elədiyimi 

başa düşdü:  

- Telman Bəydəyə gedən kimi Xeyyulla əmi-dən qəbzi 

alıb gətiyəy,- dedi. 

Proverkaya qədər üçümüz də yıxılıb yatdıq.  

Yuxudan məni hövlak durquzdular. Sahib Əkbərov, 

Hüseyn və Vahid idi.  

Qalxdım.  

- Kamil Əliquliyev piyan gəlib. Kuznetsovu 

tumbuçkada qəflətən necə vurubsa Kuznetsovun ürəyi gedib.  

Özümü tez Kuznetsova yetirdim. Bu vaxt ar-xada 

şappıltı səsi gəldi. Yenə dalaşırdılar, gördüm ki, indi də 

Əliquliyev Hüseynin ağzını partladıb. Onun ağzından qan 

süzülür. Hüseynə göz elədim ki, qorxmasın, o da onu vursun.  

Yaxşı vura bilmədi.  

Ruslar gələnə qədər Kuznetsov da ayılmış-dı. Eşidən 

kimi ruslar səs-küy salıb Qreşnoya mə-ruzə elədilər. 

 Əliquliyev kefli-kefli yerinə girmişdi, onu dur-quzdular. 

Duran kimi də söyüş söyməyə başladı. Onu çarpayıdan yerə 

salıb sürüyə-sürüyə qubbaxa apardılar. Kuznetsovu öyrətdim 

ki, soruşan olsa de-mə Babayev yatmışdı. Kunetsov dedi: 
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- Yaxşı, demərəm.  

Konsert sabah Bryusov gələndə olacaq...  

Gecə heç yatmaq istəmirdim. Əlövsətə,  axıska türkü 

dostum Süleymana məktublar yazdım.  

Televizorun səsini azaldıb baxırdım. Çox qə-ribə bir 

зарубежный veriliş göstərirdilər: “Türkiyə-nin Sakariyasında 

böyük bir körpünün üstündə hündür dirəklərdən asılan klassik 

fənərlərin gecələr yanan işığına milyonlarla kəpənəklər 

yığışıb rəqs edir.  

O qədər çılğınlıqla rəqs edirlər ki, bu onların son 

nəfəsi olur. Rəqs elədikcə yorulanlar yerə sə-pələnir, körpü 

boyu kəpənək meyidləri qalaqlanır...” 

Kommunist Xoxlev partiya nizamnaməsin-dən məni 

xeyli imtahan elədi.  

Gecənin yarısı hərbi hissə üzrə növbətçi Ko-mar gəlib 

məni yoxladı. Yaxşı ki, yatmamışdım.  

O gedəndə saat  03:00 idi.  

Suşilkada yatdım. Gün növbətçisi məni oya-danda on 

beş dəqiqə vaxt qalmışdı, rotaya qalxın əmri verməliydim. 

Ancaq elə gözəl yuxu görürdüm, ayılmağıma peşman oldum. 

Nə qədər gözümü yumdum, xeyri olmadı.  
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Yuxumu yadıma saldım: “Uşaqlar məni axta-rır. 

Azərbaycandan sənin yanına gələnlər var, - de-yirlər. 

Hamımız birlikdə Ştaba tərəf qaçırıq. Atamı, anamı, dayım 

Sabiri, qardaşım Rafiqi, Əvəz əmimi görürəm.  

Deyirlər: nişanlını gətirmişik! Maşına tərəf baxıram, 

Komsomolumu görürəm. Özümü ona yeti-rirəm. Bütün 

qarnizon başımıza toplaşır. Hamı bizə həsədlə baxır...”  

 Kor-peşman durub, saata baxıb, rotaya qal-xın əmrini 

verdim...  

Zaqatovkadan qayıdanda gördüm ki, rotamı-zın bütün 

zabit heyəti gəlib. Rota işə gedəndən sonra gün 

növbətçilərimə kazarmanın döşəməsini yudurtdum.  

Boyko, Bryusov, starşina Bandısik mənimlə dalaşdılar 

ki, niyə əl - üz yuyulan otaqda olmusan, Kuznetsovu elə 

döyüblər. Sağ olsun Kuznetsovu ki, hələ yuxuda olduğumu 

deməyib.  

       Mən bir nəfərəm.  

          Əvvəlcədən hansı əsgərin başına nə iş gələ-cəyini 

hardan bilib yanını kəsdirməliyəm? – soruş-dum. 

Nəysə məsələ bitdi.  
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Bir az keçmiş starşina Bandısiklə kaptyor-kadan 

çıxırdıq ki, qarşımda hərbi hissə komandiri Dyakivlə 

podpolkovnik Qasanovu gördüm.  

Özümü itirib məruzə eləmədim. Tez  Bandı-sik: 

Ротааа смирноoo! – qışqırdı və mənim əvəzi-mə hərbi 

qaydada məruzə elədi.  

Mən gecikmişdim.  

Dyakivlə Qasanov üstümə acıqlandı.  

Bryusovla Boyko da özünü yetirdi. Qanımı bir şey 

satın aldı: Bryusov - rotada yüz altmış, star-şina Bandısik isə 

dedi ki, yüz yetmiş nəfər əsgər var. 

Dyakivlə Qasanov çaş-baş qalıb qəflətən məndən 

soruşdular. Tez hərbi vəziyyət alıb məruzə elədim: 

- Rotada yüz altmış beş nəfər əsgər var. On-lardan 

qırx ikisi Odessada, beşi hauptvaxtda, dördü hospitalda, 

dördü naryadda, biri sançastda, on beşi gecə növbəsində 

olub, indi dincəlir, qalan doxsan dörd əsgər isə hərbi 

obyektlərdə iş yerindədirlər. 

Dyakivlə Qasanovun hirsi-hikkəsi yatdı.  

Onları yola salan kimi Poqosyanla Kuznet-sova 

döşəməni sabunlu su ilə yudurdub, kazarma-da tam qayda-

qanun yaratdım. Sonra kommunist Xoxlev mənə partiya 
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qurultaylarından, pleniumla-rından xeyli məlumat öyrədib 

əzbərlətdi.  

Pulum yox idi.  

Səhər-səhər Nazıdan üç manat aldım. Pulu götürüb 

Voentorqa getdim. İçəri girəndə gözlərimə inanmadım.  

Qırmızı kostyumlu qadın mağazadaydı!  

Yaxşı ki, Maşa xalanın növbəsi deyildi. Ma-şa xala 

olanda az qalırdı adamın ağzının içinə gir-sin. O, məni görən 

kimi saymazyana: 

- Gözlədin? – soruşdu. 

Salam verdim. Sonra da əl və ayaq barmaq-larımın 

şaxtadan donduğundan, düz bir saat gözlə-diyimdən az qala 

pıçıltıyla ona danışdım.  

O, gülə-gülə: 

- Yazıq balam, – deyib, əlimin birini ovucuna aldı: 

Odessaya gedirəm... bazar günü saat 15:00-da məni elə 

burada, mağazanın qabağında gözlə... əyilib qulağıma 

pıçıltıyla: mükafatını alacaqsan, – dedi.  

Onun nəfəsindən içki iyi gəlirdi... Özümü toplayıb 

yenə az qala pıçıltıyla onun ünvanını so-ruşdum.  

- Bazar günü bilərsən, – dedi. 
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Yenə: baş üstə, – deyib, mağazadan çıx-dım. 

Mağazadan çıxan kimi öz-özümü danladım ki, gərək 

soruşaydım:  

- Nə istəyirsiz? sizə alım... 

Kazarmaya qayıtdım. 

Poçt gəlmişdi.  

Tahirdən üç, axıska türkü Süleymandan və 

Mamışevdən – hərəsindən bir ədəd məktub aldım. Sevincək 

məktubları götürüb Lenkomnataya qaç-dım.  

Tahir “8 Mart” qadınlar günü münasibətilə mənə dörd 

ədəd ağ otkrıtka göndərmişdi. Hansını xoşlasan Komsomola 

göndərərsən yazmışdı.  

Mamışev də necə getməyindən, Kirovabad-da hələ 

işə başlamadığından yazırdı. Kirovabadda ermənilərin 

kompakt yaşadığı второй част adlanan ərazidə erməniləri 

görəndə, sənin danışdıqlarını xatırlayır, az qalıram köpək 

uşağını doğrayam ya-zırdı. Və tez-tez məktub yazmağımı 

xahiş edirdi. 

 

08, 09, 10, 11, 12 fevral 1972-ci il, VI gün. 
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 Çovğun kəsmişdi. Külək də yoxuydu. An-caq hava 

sazaqlı idi. Düz iyirmi beş dərəcə şaxta vardı.  

Ştabdan bir mayor məni çağırtdırıb yeni tap-şırıq 

verdi.  

“KPP”-nin yanında yer qazmalıydıq. Erməni-lər də 

orada işləyirdi. Lap yanaşı düşdük. Uşaqların işini bölüb 

payladım.  

İşə getdik. 

Sonra Telmanla Əsədovgilin işlədiyi sahəyə getdik. 

Orada, buz bağlamış Yujnıy Buq çayının kə-narında köhnə, 

üstüörtülü bir kayut vardı. Kayutun içinə girib özümə yer 

eləyəndən sonra Telmanla söhbət eləyə-eləyə 

mürgüləmişəm. Və yuxu məni tutub.  

Telman yatdığımı görüb, geri qayıdıb. Yuxu-dan ayılıb 

öz briqadamın yanına gələndə uzaqdan gördüm ki, Bryusov 

mənim uşaqlarıma uzun bir Kolxida maşınından dəmir 

borular boşaltdırır.  

Nəsə demək artıq keçmirdi.  

Ona yaxınlaşıb bildirdim ki, başım bərk ağrı-yırdı, 

Əsədovun briqadasının işlədiyi yerə getmiş-dim ki, 

uşaqlardan dərman tapım. Odur ki, belə ge-cikdim.  
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Bryusov bir az hürüb, səsini kəsdi. Bir az keçmiş: 

- Axşam sənə töhmət verəcəyəm, - dedi.  

Axşamtərəfi podpolkovnik Dyakiv gəldi. Tək idi, ona 

yanaşıb vəziyyəti məruzə eləyəndən sonra, partiya məsələmi 

də soruşdum.  

Xoxlev demişdi ki, uzatma, başlamısan, Dyakivdən əl 

çəkmə. Məcbur olub düzəldəcək...  

Dyakiv məni dinləyib: 

- Yadımdan çıxmayıb, tələsmə, – dedi.  

Uşaqların yanına qayıdanda nədənsə yenə pərt idim. 

Bu niyə uzadır axı?  

Axşam Lenkomnatada Kirovabada Mamışe-və, 

Özbəkistanın Buxara şəhərinə axıska türkü, or-ta məktəb 

dostum Süleymana və Tbilisiyə Tahirə məktublar yazdım.  

Hamısına da Sakariya kəpənəkləri haqqında geniş 

məlumat verdim.  

Dünyanın bir möcüzəsidir bu. Bu kəpənəklər uzun, 

enli dirəklərdən asılan, böyük klassik üsulda çuqundan 

hazırlanmış elektrik fənərlərinin gur işı-ğında necə “ölüm 

rəqsi” oynayırdılar! Necə həyatda son anlarını çılğınlıqla 

yaşayıb yerə səpələnir, yer-də necə çırpınırdılar. Bunu yalnız 

gözlə görmək la-zımdır...  
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Səhər işə gedəndə yenə qaranlıq idi.  

Bu dəfə qaça-qaça yox, adi yerişlə getdik. Uşaqlara 

tez-tez deyirdim ki, burunlarını ovuşdur-sunlar, təpiklərini 

yerə bərk-bərk çırpsınlar ki, don vurmasın.  

Kəndin ortasıyla gedir, işıq yanan pəncərə-lərə 

baxaraq yanıb yaxılır, həsəd aparırdım...  

Dünyada isti evi, ailəsi olub azad yaşamaq-dan 

qiymətli heç nə yoxdur.  

Kənd evlərinin çoxunda hələ işıqlar yanmır. 

Bəxtəvərlər yəqin yatırlar... 

Sübh açılmamışdı hələ, bizim iş artıq başla-mışdı...  

Stepanoviçin briqadasının rus uşaqları Kuz-netsovu 

bərk döymüşdülər. Kuznetsov gəlib butka-da ağladı.  

Elə pis oldum ki...  

Bizim Mamed Məhəmmədov kimi boyu bala-ca, zəif 

olduğundan hamının ona gücü çatırdı. Ya-zıq məni görüb 

yalvardı ki, onu da öz briqadama götürüm. Ruslar onu 

qorxudub ki, Babayevin briqa-dasına keçsən, azərbaycanlılar 

səni öldürəcək. Bryusovla danışdım, onu Lopatnikovun 

briqadasına keçirtdi.  

Yazıq uşaq! 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Yemək yeyirdik. Bryusov gəlib qışqıra-qış-qıra: 

- Sizdə vicdan yoxdur, beş qəpiklik işləyib bir manatlıq 

yemək yeyirsiniz. Durun, daha bəsdir!  

Əclaf! Namərd! Yemək yediyimiz yerdə bu-nun 

kişiliyinə bir bax. Qoymur bir dəqiqə adamın könlü açıla...  

Uşaqları öyrətdim ki, bir də yemək vaxtı bizə bir söz 

deyən olsa, işdən imtina eləyək, qarnizonun komandiri 

gəlməyincə, işə çıxmayaq.  

Hamı razılaşdı...  

Nəysə, saat 06:00-dan düz 22:00-a qədər elə hey 

üzümü danlayırlar. Lap canım boğazıma yı-ğılıb. Bircə bu 

Odessa və ya partiya məsələsi həll olsaydı...  

Bryusovun acığına, vaxt öldürmək üçün Tel-manı da 

götürüb ilk dəfə kəndin içərilərinə doğru getdim.  

İki küçə getmişdik, gördük hündürlüyü bir metrə yaxın 

olan taxta məhəccərlə hasarlanmış bir həyətdə, yaşlı qoca bir 

kişi ilə, orta yaşlı, yaraşıqlı bir gözəl qadın qarın üstünə taxta 

şit uzadıb üstün-də xalça çırpır.  

Kişinin heyi yox idi. Arvad bizi görən kimi gü-lə-gülə 

və bərkdən: 

- Görürsünüz kişi qocalıb, “o məsələdə” də heç bir 

şey edə bilmir. Cavan adam lazımdır. Döv-ran fırlanır.  
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Kişi əlindəki xalçanın ucunu yerə atıb, əlcəkli əlləriylə, 

üstünü qar basmış oturacağın qarını tə-mizlədi. Papağının 

qulaqlarının ipini azca boşaldıb, əlindəki yun əlcəkləri 

çıxararaq altına atdı və üs-tündə oturdu.  

Cibini xeyli qurdalayandan sonra bir ПРИ-МА siqareti 

çıxarıb ağzına qoydu. Onun ağzından, burnundan buğ 

çıxırdı. Cansız, çəlimsiz və siqaret çəkən adam olduğundan 

tövşüyürdü.  

Arvad mənə göz vurdu.  

Əynində qalın kürk, ayağında valinka oldu-ğundan 

onun bədən quruluşu bilinmirdi. Ancaq sifə-ti dümağ və 

yaraşıqlı idi. Fındıqburun, koppuş do-daqlı bu qadına 

yaxınlaşmaq üçün alçaq taxta mə-həccərli qapını aralayıb 

həyətə keçdim.  

Xalçanın kişi yerə atan ucunu qaldırıb ar-vadla 

çırpmağa başladım. O qədər çırpdıq ki, tərlə-dim. Adımı 

soruşub, öz adını da dedi: 

- Kseniya! 

- Nə gözəl adınız var? – deyəndə, o mənə çox işvəylə 

baxıb, açıq-aşkar, ərindən çəkinmədən: 

- Mənim “hər şeyim” gözəldir, – dedi.  
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Mat qalmışdım. Bu qancıq kişisinin qocalı-ğından 

istifdə edərək lap ağlını itirib, azğınlaşıb, bu qədər açıq 

danışırdı.  

Elə bu vaxt taxta məhəccərli hasardan çöl-də, yolun 

kənarında dayanan Telmana bir yaşlı qa-dın yaxınlaşdı. Ayaq 

üstə güclə dururdu. Əyninə geyindiyi nimdaş qara kürkün 

içində arvad itirdi.  

Telman öz dilimizdə qışqırdı ki, bu piyandır.  

- Qorxursan? Piyan olsun daa, – dedim.  

Arvad Telmandan yapışıb Hitlerdən, Musso-linodan 

qırıq-qırıq nəsə danışırdı. Mən Kseniya xa-la ilə üçüncü 

xalça-palazı çırpırdım. Kişi yazıq siqa-retini çəkib, iki-üç 

pilləkənlik zirzəmiyə endi. Kse-niya xala tez, az qala pıçıltıyla: 

- Gecə 22:00-dan sonra nə vaxt istəsən bura gələ 

bilərsən. Ancaq heç kəsə bir kəlmə də!  

          Başımın hərəkətilə bildirdim ki, başa düşdüm və 

astaca:  

- Sənin oğlun, qızın yoxdur? – soruşdum.   

Dedi ki, bu kişiyə təzə ərə gəlib. Kişinin uşaqları 

böyükdür. Hamısı da ayrılıb gedib. Özü-nün də bir oğlu var, 

əvvəlki əri ilə yaşayır...  
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Kişi zirzəmidən çıxanda əlində sala, qara çö-rək və 

araq vardı. Kseniya xala tez qaçıb evdən rumka və xiyar 

turşusu gətirdi. Çaparaq əllərindəki ərzağı, araq və rumkaları 

süfrəsiz oturacağın üstü-nə düzdülər. Mən Telmanı da 

çağırmaq istəyəndə Kseniya xala əlilə susmağı işarə elədi və 

yavaş səslə başa saldı ki, onsuz da tyotya Mariya keflidir.  

Telman arvada qoşulub indi də Stalindən, Çorçildən 

danışırdılar...  

Nə qədər elədilər, iki rumkadan artıq içmə-dim.  

Tutma araq idi. Xiyar turşusu ilə çox ləzzət-liydi.  

Sakariyada yeri ağ, üstü qara xallı, tozlu, qa-nadları 

olan kəpənəklərdən, onların gecələr elədik-ləri “ölüm 

rəqslərindən” danışanda qoca kişi gözlə-məyib, dərhal bir 

rumka da süzərək içdi, ağzına tur-şu qoyub mırçıldada-

mırçıldada yeni bir siqaret çı-xardıb alışdırdı. Onun sönük, 

ölgün gözlərində yaş gilələri parlayırdı.  

Kseniya xala mənim yanağımdan bir çimdik alıb 

qulağıma pıçıldadı: 

- Gecə gözləyəcəyəm... 

Mən ona eyni qaydada pıçıltıyla bildirdim ki, bu gecə 

olmasa da, hökmən gələcəyəm.  

Sonra o, zirzəminin ərzaq yığılan anbarını göstərərək: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

- Evin pəncərə şüşəsini üç dəfə taqqıldadıb burada 

gözləyərsən, – dedi... 

Sağollaşıb Telmanı piyan arvadın əlindən zorla 

qoparandan sonra qaça-qaça Vodozabora qayıtdıq. Yol 

boyu, Telmana sezdirmədən evlərə, döngələrə diqqətlə 

baxırdım ki, gecə gələndə bura-nı tapa bilim.  

Starşina Bandısik qabağımıza çıxdı. O, hər saat iş 

yerinə gələn deyildi. Görünür nəsə əlahəd-də vacib iş olub.  

- Haradan gəlirsiniz? – soruşanda tez onun ovucunun 

içinə bir üçlük  basdım, qulağına pıçılda-dım: 

- Altıncı gün gecə gedəcəyəm, bu ona görə-dir.  

Bu dəfə Telmanın eşidəcəyi səslə: 

- Mənə partiyaya keçmək üçün rekomendat-siya 

verərsən? 

Köhnə kişilər kimi şeşələnib: 

- Axşam rotada yadıma salarsan yazaram, – dedi.  

Axşam yadına saldım.  

Gördüm deyəsən bu, məni aldadır. Tələsik o baş - bu 

başa gedə-gedə: 

- Sabah, sabah yazaram, – deyirdi... 
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Onu saxlayıb qulağına: 

- Bunun şirinliyi böyük olacaq! 

Qətiyyətlə: 

- Sabah tezdən yazacağam, – dedi.  

Görək, sabaha nə qalır ki? 

22 yanvar 1972-ci ildə Komsomoluma yazdı-ğım 

məktubuma cavab yenə ləngiyir... 

28 yanvar 1972-ci ildə “BAM”-da çəkdirdiyim 

fotoşəkilləri aldım, pis çıxmayıb.  

Məktubla hərəsindən bir ədəd öz evimizə Şərq 57-yə 

göndərdim... 

Səhər ala-qaranlıqlı işə çıxdıq. Bandısiki ta-pa 

bilmədim ki, rekomendatsiyanı yazdıram. Yenə axşama 

qaldı... 

İş yerindəki üstüörtülü, köhnə, xarab, inven-tar 

kayutun içərisinə girib Telman və Nazıyla dərd-ləşirdik. 

Onlara dostum Aydınla Qazağın Daş Sa-lahlı kəndindən olan 

Həvvanın və Aydının  bacısı Məlahətlə ağcabədili Sabirin eşq 

məcaralarından danışdım. Sonra ağlıma bir ideya gəldi ki, 

bəlkə elə bu nakam eşq məcaralarından bir povest yazım?  
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Doğrudan da qəribə çıxar: Aydın Həvvanı, Həvva da  

Aydını sevir.  

“Aydın mənim dostumdur. Həvva da o biri tələbə 

dostum Mahirin bacısıdır. Daş Salahlı kən-dindəndirlər. 

Deməli, bacı-qardaş hər ikisi Bakıda ayrı-ayrılıqda mənim 

evimə gəlib-gedir. Bir gün Həvva təsadüfən dərs cədvəlimə, 

qrup nömrəmə baxıb dəhşətə gəlir:  

- Mənim qardaşım da bu qrupda oxuyur! 

2168
a
!  

Və rəngi qaçmış, həyəcanla soruşur: 

- Mahiri tanıyırsan?  

- Hə! – deyirəm, Eminov Mahir qazaxlı bir qrupda, bir 

partada otururuq, dostumdur.  

Məsələ açılır...  

Çox söz - söhbətdən, məsləhətləşməndən sonra 

qərara gəlirik ki, bu sirr olaraq aramızda qal-sın...  

Sonra qızın anası bu məsələni Həvvanın öz dilindən 

eşidir.  

Hər şey də bundan sonra pozulur.  
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Sən demə Həvvanın anası Raya xanım qız vaxtı öz 

kəndlərində qara Rəşid adında bir oğlanı dəlicəsinə sevirmiş. 

Oğlan da qarşılıqlı məhəbbətlə onu sevir. Evlənmək məqamı 

yetişəndə başqa bir oğlan Rayanı zorla qaçırdıb aparır...  

Dəlicəsinə bir-birini sevən bu iki gəncin məhəbbəti 

bax beləcə nakam qalır.  

Qara Rəşid bu faciəyə dözə bilməyib dərdin 

ağırlığından əla qiymətlərlə oxuduğu kənd məktə-bini və 

doğma dağları, yurd-yuvasını qoyub, baş götürərək Bakıya 

gəlir.  

Bakıda təhsilini davam eləyir, ailə qurur. İs-təmədiyi 

oğlan tərəfindən qaçırılan Həvvanın anası Raya çox 

ağlayandan, özünü öldürəcəyi ilə hədələ-yəndən sonra görür 

ki, artıq iş-işdən keçib...  

Bu izdivacdan Həvvayla Mahir dünyaya gə-lir. Və 

beləcə nakam bir məhəbbətin tüstüləyən ocağının üstünü kül 

örtür.  

Ta o vaxta kimi ki, Həvvayla Mahir instituta qəbul 

olunurlar.  

Bir gün ali riyaziyyatdan dərs deyən müəllim 

Həvvadan imtahan götürəndə bu nakam məhəbbət ocağının 

külü yenidən közərir... 
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Sən demə imtahan götürən müəllim elə ana-sı 

Rayanın kənddə qız vaxtı dəlicəsinə sevdiyi qara Rəşid imiş!  

Rəşid müəllim tələbə qızın Qazağın Daş Sa-lahlı 

kəndindən olduğunu eşidən kimi qələm əlin - dən düşür...  

Dərin fikrə gedir... özünə gələndən sonra evinin 

telefon nömrəsini kağıza yazıb Həvvaya uza-dır:  

- Bu nömrəni anana verərsən, – deyir.  

Heç nə anlamayan Həvva sevincək kağızı alıb, “üç”lə 

dolu qiymət kitabçasına “beş” yazıldığını görəndə gözlərinə 

inanmır...  

Sonra anası Raya xanım qara Rəşidlə tele-fonda səsi 

titrəyə-titrəyə danışanda qərara alırlar ki, elə onun qızı 

Həvvanı qara Rəşid oğluna alsın.  

Aydının evi də belə yıxılır...  

Həvva nə qədər ağlayır, iki ayağını bir baş-mağa 

dirəyib dayanırsa da, axırda anasının göz yaşlarından sarsılır 

və Aydına açıq etiraf edir ki, atası olsaydı, heç kimi 

eşitməzdi.  

Ancaq anam təkdir... Atam cavan ölüb ... Anam bizi 

min-bir əziyyətlə böyütdüyü üçün otuz yaşından saçları 

ağarmağa başlayıb...  
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Və Aydınla Həvva son dəfə vida görüşü ke-çirmək 

üçün mənim Yasamaldakı evimə gəlirlər. Onlar bir-birinə 

sarılıb bütün gecəni göz yaşı tökə-tökə bir-birini duz kimi 

yalayırlar...” 

Məlahətlə Sabirin məhəbbəti də maraqlıdır. Məlahət 

elə bu Həvvanı sevən, dostum Aydının bö-yük bacısıdır.  

Onlar da bir-birlərini dəlicəsinə sevir. Nədən-sə nə 

qızın, nə də oğlanın valideynləri bu işə razı olmur. Qızla 

oğlan əhd - peymanını pozmaq istəmir. Məlahətin böyük 

qardaşı Yunis yumruğunu stola çırpıb: 

- O oğlana getsən, yaşamayacaqsan! – de-yib evdən 

çıxır... 

Sonra Telman da bir məhəbbət haqqında söhbət 

açdı: Bacısına elçi gəlir, Telman qızı istəyə-nin kim olduğunu 

öyrənəndə oğlan öz dostu çıxır...  

Nazı bizə diqqətlə qulaq asandan sonra di-rəndik ki, 

birini də sən danış.  

O, heç nə danışa bilmədi, kəkildədi və:  

- Qaydaş, mənimki Ağcabədidə biy babat yeməkxana 

açmaqdıy, – dedi. 

Nəysə yemək vaxtı çatdı, qalxıb iş yerinə yollandıq...  

Boyko məni görüb yanına çağırdı: 
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- Yeməyini ye, get kazarmaya.  

Yüngül bir banderol da verdi ki, Ştabdan poçtla 

göndərərsən. Üstündə Moskva ünvanı vardı.  

Yaxşı ki, vaxtında gəldim.  

Yeməyimi yeyib yemək gətirən maşınla da poçta 

getdim.  

Banderolu yola saldım.  

Ünvana baxıb birdən gördüm ki: Boykonun arvadını 

sevən, moskvalı hərbi xidmətini başa vur-muş, əğyar oğlanın 

adı yazılıb. Çox maraqlıdır. Gö-rəsən banderolun içində nə 

vardı?  

Kazarmaya gələndə xəbər verdilər ki, klubda 

məhkəmə gedir. Tez kluba qaçdım.  

Oğurluq üstə Şveld və Şukinin Hərbi tribu-nalda 

məhkəməsi gedirdi.  

Şveldin böyük qardaşı gəlmişdi. Elə yara-şıqlı oğlan 

idi!  

Yazıq danışanda ağladı. O ağlayanda mə-nim də 

gözlərim yaşardı. Dünyanın işinə baxın: İki qardaş...  
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Biri kommunist, digəri cinayətkar. Bəli, həyat belədir. 

Heç üst-üstə beş yüz manat oğurlamamış-dı. Birinin 

fotoaparatını, digərinin saatını...  

Prokuror son çıxışında hərəsinə dörd il iş kəsdi.  

Vəkillər iki illik dizbat tələbi ilə çox yaxşı çı-xış elədilər. 

Hakimin son kəlmələri oxumasına bir saat vaxt qalırdı. Şveld 

və Şukini “Son söz” demək üçün ayağa qaldırdılar.  

Hər ikisi hıçqırtı ilə ağladı.  

Səhv eləmişik, son dəfə olsun, bilməmişik, uşaq 

olmuşuq, bir də eləmərik və hıçqırtı səsləri... 

 Elə pis oldum. Ürəyimin başına elə bil od düşdü. 

Gözlərim dolmuşdu. Hakim axırıncı hökmü qəti olaraq elan 

elədi.  

- Hərəsinə üç il!  

Şveld və Şukini dəmir barmaqlıqlar arasın-dan çıxarıb 

əllərini qandalladılar. Hərbçilər onları aparanda gözlərimdən 

yaş gilələri süzülürdü... 

Məhkəmədən sonra briqadam kartof soy-mağa getdi. 

Özümü pis hiss eləyirdim, qayıdıb ka-zarmada yatdım.  

Səhər işə gedəndə şaxta iyirmi iki dərəcəyə enmişdi. 

Donumuz bir qədər açılmışdı. 
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Bu gün ruslar, ermənilər nədənsə çox hə-vəslə 

işləyirdi. Məni də həvəsə gətirdilər, işləməyə başladım. 

Axşama qədər qranit kimi torpağı lom-ladım, Vahid isə 

lopatka ilə yığıb atdı... Elə bil qol-larıma qüvvət gəlmişdi. 

Turabxan, Arif, Əşrəfovun iki gündə gördüyü işi bu gün özüm 

təkbaşına gör-düm.  

Axşamtərəfi Telmanla gedib on paçka ma-xorka aldıq. 

Deyirlər, maxorka adamın əsəblərini sakitləşdirir, arıqlamağa 

da qoymur. Bir ay çəkib yoxlamaq qərarına gəlmişdim. 

Çəkməyə başladım. 

Öskürək məni tutdu, nə qədər elədim çəkə bilmədim.  

Bacarmadım! 

Hələ kazarmaya getməyə bir saat vaxtımız vardı.  

Telmanı da götürüb Kseniya xalagilə getdim. O, evdə 

olmadı. Əri də yox idi. On - on iki yaşların-da bir qonşu oğlan 

uşağı soruşdu ki, gələndə ona nə deyək? Dedim ki, heç nə 

demək lazım deyil... 

Sonra çönüb: 

- Deyərsən bir soldat gəlmişdi, palaz çırpan!  

Qayıdıb getdik.  
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Uşaqlar yığışıb güləşirdi. Avoyanı və Əşrə-fovu 

yıxdım. Sonra Ambarsumyan ortaya çıxıb əliy-lə məni 

çağırdı.  

O çox canlı və güclü oğlan idi. Məni zor du-ruma 

saldı. Bərk həyəcanlanmış və hirslənmişdim. Bütün 

ermənilərin, rusların, zabitlərin, bizimkilərin gözləri qarşısında 

son dəfə nərə çəkib onu öz “də-yirman” fəndimə salaraq 

kürəklərini yerə vurdum.  

Görünməmiş iş oldu. Hamı məəttəl qaldı. Sonra ikinci 

dəfə onunla güləşmədim. Dava düşə bilərdi...  

İşdən qayıdanda ayaqlarım valinkada ta-mam suyun 

içindəydi...  

Deyəsən yaz gəlir. Canım da yaman qaşınır-dı... 

Lenkomnatada oturub Tahirin göndərdiyi gül və 

üzərində bir gürcü qızının fotoşəkli olan otkrıt-kanı 

Komsomoluma “8 Mart” münasibətilə yazıb hazırladım.  

Gürcü qızının qulaqlarında iri giləli üzüm sal-

xımlarının şəklini çəkdim.  

Hər iri üzüm giləsinin birini həftənin bazar günləri 

pozsan, bu salxımlar qurtaranda gələcə-yəm, – yazdım. 
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Gül otkrıtkasını isə elə arxası ağ göndərmək 

istəyirdim. Ağlıma bir misra düşdü: “Heç olarmı gül-dən gülə 

hədiyyə?” – yazdım. 

Ştabda siyasi məşğələni Dyakiv özü apardı. Mənə 

baxıb: 

- Gələn həftə üçün yığıncaq olacaq, çıxış edəcəksən 

hazırlaş, – dedi... 

İşə getdik. Saat 17:00-a qədər işləməliydik. Yaman 

qızışmışdım. Stepanoviçin briqadası ocaq qalayıb kənarında 

isinirdi. Buşlatı soyunub lomu əli-mə aldım. O qədər lomu 

yerə döydüm ki, ovucu-mun içinə qan sızdı və deşildi. Qəti 

yorulmaq bil-mirdim. Keçən dəfə də əllərimin içi lom 

vurmaqdan suluq atıb, sonra deşilib qabar olmuşdu. Bərk də 

göynəyirdi...  

Kazarmaya axşam 17:00-da gəlib çatdıq. Hazırlaşıb 

hamamxanaya getdik.  

Hamamdan çıxanda düz doqquz məktub al-dım.  

Qardaşım Raqifin zərfindən on bir manat pul çıxdı.  

Oturub Tahirə, atama, qardaşım Rafiq və Vi-dadiyə 

cavablar yazdım.  
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Birdən dnevalnı gəldi ki, Ştabda sənin adına banderol 

var. Tez Ştaba qaçıb banderolu aldım. Fevralın səkkizində 

göndəriblər, on ikisində aldım. Nə yaxşı belə tez gəlib?  

Gecə Boyko ilə söhbət elədim. Partiya mə-sələsini 

tam boyununa çəkdi ki, həll edəcək. Söz verdim ki, sən də nə 

istəsən mən verəcəyəm.  

Atama yazdım ki, Dyakivlə Boykonun ün-vanına yenə 

bağlama göndərsinlər... 

Rotaya odboy əmri veriləndən sonra geyinib 

hazırlaşdım. Münasib adam tapmayandan sonra, axırda 

naəlac qalıb  Telmanla kəndə, Kseniya xala-gilə yollandım...  

Çox ehtiyatla və yalnız qaranlıq yerlərlə ge-dirdik. Qar 

şaxtada donduğundan xırçıldamırdı. Ha-va çox sazaqlıydı. 

Şaxta iyirmi yeddi dərəcə olardı. Uzaqdan hər hansı qaraltı 

görən kimi gizlənirdik.  

Beləcə gəlib Kseniya xalagilin həyətinə çat-dıq. Nə 

qonşularının, nə də özlərinin küçə işıqları yanmırdı. 

Vodozabor tərəfdən itlərin boğuşma səs-ləri gəlirdi.  

Telman yolun kənarında qaranlıq yer seçib gizləndi. 

Mən alçaq, taxta məhəccərli qapını əlimlə açıb həyətə 

keçdim. Yavaşca üç dəfə evin pən-cərə şüşəsini 

taqqıldatdım.  
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Qayıdıb zirzəmiyə girmək istəyəndə gördüm qapı 

içəridən bağlıdır. Bir-iki dəfə itələdim, sonra bir neçə dəfə 

yavaşdan döydüm, qapı bağlı idi...  

Telmanın yanına qayıtdım.  

Qərara gəldik ki, maraq üçün gizlənib gözlə-yək, 

oradan kimin çıxdığını görək. Bir saatdan çox vaxt keçmişdi, 

səbrlə gözləyirdik.  

Birdən zirzəminin qapısı açıldı, Kseniya xala içəridən 

çıxıb, o tərəf, bu tərəfə boylanıb yuxarı qalxdı. Üç-beş dəqiqə 

sonra zirzəmidən dalbadala üç kişi çıxdı.  

Biz Telmanla gizləndiyimiz yerdə nəfəsimizi də 

dərmirdik. Kişilər siqaret çıxarıb yandırdı və kən-din yuxarı 

hissəsinə doğru gedib qaranlıqda göz-dən itdilər. Ancaq 

nəfəslərindən çıxan tünd araq iyi hələ də küçədə iylənirdi... 

Kseniya xala qəhbə imiş!..  

Kor-peşman gəldiyimiz yolla da geri qayıt-dıq. 

Gündəliyimdən Ramiz Rövşənin 1967-ci ildə yazdığı 

uzun bir şerdən üç kuplet əzbərlədim: 

 

Balıqların donuq bəbəklərində 

        Sızlar ulduzların yuxusuzluğu. 
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Bəlkə də, göylərin ətəklərində 

Tanrı özü əkib bu ulduzluğu. 

                     * * * 

Dəniz göyə baxar div iştahıyla, 

Dəniz dalğa-dalğa göyə yeriklər. 

Balıqlar dırmaşıb ay işığıyla, 

Göydə ulduzları dənləyəcəklər. 

                      * * * 

Qoca kapitanın son nəfəsiylə 

Ağrısı-acısı canından çıxar. 

Balıqlar oxuyar titrək səsiylə, 

Sudan yarıbalıq xanımlar çıxar. 
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           13.02.1972, Bazar günü. 

 

Səhər tezdən starşina Bandısik gəldi ki, ge-cə 

Telmanla harasa getmisən. Onun da haqqını ödəməlisən. 

Çox uzatmayıb cibinə bir manat bas-dım.  

Bərdəli Hüsən gəldi ki, uvolnitelni almışam, sən də al, 

birlikdə şəhərə gedək.  

Bu gün Nadyanın istirahətdən qayıdacağı gün idi. 

Həm də şəhərdə çəkdirdiyim fotoşəkilləri almalıydım.  

Boyko icazə vermədi. Mənə divar qəzetini 

hazırlamağı və elan yazmağı tapşırdı. Saat 14:00-da 

Boykonun partiya nizamnaməsi haqqında sorğu -sualına 

cavab verməli və yarımçıq qaldığım “Qo-bustan” jurnalını 
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oxuyub bitirməliydim. Fotoşəkillə-rin qəbzini Hüsənə verdim 

ki, gələndə alıb gətirsin.  

Telman Mamedovla Voentorqa yollandıq. Mağazanın 

qabağındakı küçədə gördük ki, Telman Hacıyev bir rusla 

dava eləyir. Mən tez əyriçənə Tel-manla mağazaya girdim ki, 

görən olmasın. On nə-fər azərbaycanlı ilə iki rus əsgəri 

dalaşırdı. Partiya-ya keçdiyim ərəfədə bu “ÇP” sayıla bilərdi.  

Bir az Maşa xala ilə söhbət elədim. Sonra kolbasa, 

çörək alıb kazarmaya qayıtdıq. Suşilkada yenicə yeməyə 

başlamışdıq ki, dedilər: Boyko kim gəldi uvolnitelni verir. 

Özbaşıma, heç Boykoya məsləhət eləməmiş üzümü qırxıb, 

vorotniçokumun ağını dəyişərək, ətirlənib, tam özümü 

səliqəyə sa-landan sonra paradnı formamı geyinib,  

Boykonun yanına gəldim.  

Onsuz da Boyko icazə verməsə də, saat 15:00-da 

Voyentorqun qabağında Qırmızı kostyum-lu qadınla 

görüşməli idim.  

Boyko məni paradnı formada görüb hirslən-di. Elə 

uvolnitelni yaza-yaza: 

- Partiyaya keçmək istəyirsən, verdiyimiz tapşırıqları 

da yerinə yetirmirsən... - mızıldadı.  

Qıpqırmızı oldum... 
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Starşina Bandısik pərt olduğumu görən kimi 

yalandan: 

- Şəhərdən yazmaq üçün rəngli boyalar ala-caq, – 

dedi və mənə göz vurub, nazik rəngi bilin-məyən dodaqlarını 

bir-birinə sıxdı.   

Ambartsumyan, Koroğlu, Kardjikyan, Sahib Əkbərov, 

Hüseyn və Səbuhi də uvolnitelni aldılar.  

Mən onlarla getmədim. Səbuhiyə, Sahibə və Hüseynə 

dedim ki, siz gedin, mən axşamtərəfi gə-ləcəyəm... 

Saat 15:00-da Voentorqun qabağında idim.  

İyirmi dörd dəqiqə gözləyəndən sonra onun gəldiyini 

gördüm. Qırmızı paltosunda, şax yerişiylə gəlirdi. Ayağındakı 

içərisi yun, uzunboğaz qış çəkmələri ağ rəngdəydi. Əvvəl 

içimdən bir cərəyan keçdi. Nə edəcəyimi bilmirdim. Yerimdən 

tərpən-mədim...  

Onun başında ağ yun qadın papağı vardı. Əlindəki ağ 

isti əlcəklərlə işarə verdi ki, mağazaya girim. Özümü tez 

toparlayıb mağazaya tələsdim. 

Məndən bir neçə dəqiqə sonra o, mağazaya gəldi. 

Ümumi bir salam verib: bağlamasını vermələ-rini bildirdi.  

Böyük karton yeşik çox səliqəli şəkildə qab-

laşdırılmışdı. Görünür əvvəldən pulu da ödənilib-miş.  
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O, üzünü mənə çevirib, hamının eşidəcəyi tonda 

karton yeşiyi götürməyimi xahiş elədi. Mən karton yeşiyi 

satıcıdan götürəndə gördüm ki, xeyli çəkisi var.  

Ancaq daha iş-işdən keçmişdi. Özü qabağa düşüb 

mənə də arxasınca gəlməyi tapşırdı.  

Bilsəydim, nəsə daşıyacağam şinel əvəzinə buşlat 

geyinərdim. Əlimdəki ağır yüklə şabalıdı şi-neldə yerimək 

çətinlik törədirdi.  

Hərbi şəhərciyin zabit ailələri yaşayan, kiçik həyətli, 

kürsülü tikilmiş taxta evlərin arasıyla gedir-dik.  

Şaxta olmasına baxmayaraq artıq alt köynə-yim 

tərləmişdi. O, kiçik həyəti olan çox səliqəli bir taxta evin 

qarşısında dayandı. Alçaq, taxta məhəc-cərli həyət qapısını 

açdı.  

Mən zorla özümü həyətə çatdırmışdım. Nə-fəsimdən 

buğ çıxırdı. Yükü həyətdəki taxta oturaca-ğın üstünə qoyub 

dərindən bir nəfəs aldım.  

Qollarım uyuşmuşdu... 

O, olduğundan da cazibəli, gözəl görünürdü. Ağ 

əlcəklərini tələsmədən çıxarıb, cibindəki açarları eşələyib, 

lazım olanı tapandan sonra qapını açdı.  
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Elə uzunboğaz ağ çəkmələrdə içəri keçib, mənə də 

çıxarmamağı təklif elədi.  

Karton yeşiyi enli dəhlizdə, yerə qoymağımı bildirib, 

paltosunu soyuna - soyuna yaxına gəlməyi-mə işarə elədi.  

Telefon qoyulan dolabın üstündən qələm, kağız 

götürərək tələsik nəsə yazdı və mənə uzadıb: 

- Di tez çıx,  bu mənim ev nömrəmdir. Altın-cı, bazar 

günləri olanda zəng vurarsan. Səni indi evə girəndə yəqin ki, 

qonşular görüb, ləngimək ol-maz. Haydı get! 

Mən kiçik vərəqi cibimə basıb bir az tərəd-düd 

edəndən sonra... o, qəflətən məni qucaqladı, dodaqlarımdan 

sürəkli bir öpüş alıb: 

- Hər şey yaxşı olacaq, indi get, – dedi.  

Onun ətri yayılmış otaqdan çıxanda elə bil behiştdən 

çıxdım. Çöl şaxta idi.  

Sanki yuxudan ayıldım. Yol boyu onun isti öpüşünü 

xatırladım. Və birdən hiss elədim ki, onun nəfəsindən içki və 

siqaret qoxusu gəlirdi... 

Hər halda qadın dodağıydı! 

        Dadlı idi... 

“KPP”-dən çıxıb marşrut avtobusu ilə şəhərə getdim.  
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Univermağın qabağından bir taksi saxladıb İqorgilə 

sürdürdüm.  

Bəxtimdən İqor evdəydi. Onunla elə doğma, elə isti 

görüşdük ki, elə bil yüz illərin dostuyduq.  

İqor hal-əhval tutandan sonra, bildirdi ki, Nadya 

istirahətdən iki gündür qayıdıb.  

Onu çağırmağa getdi. Və bir qədər keçmiş Nadya ilə 

birlikdə qayıtdı. Nadya məni görən kimi gülə -gülə: 

- Qoy isti geyinim, gəlirəm, – dedi. 

Bir az keçmiş Nadya isti kürkünü geyinib qa-yıtdı. 

Özünə bəzək-düzək verib, ətirlənib gəlmişdi.  

Hər ikimiz İqora minnətdarlıq eləyib onlardan çıxdıq.  

Yol boyu Nadya məni aldatdı ki, sənin üçün yaman 

darıxmışam, sən çox yaxşı oğlansan və deyəsən sənə 

vurulmuşam.  

O, mənim qoluma girmişdi. Danışdıqca naz-la mənə 

sığınır, tez-tez ürəkdən gülürdü...  

Gəlib “27-oy dom”a çatdıq.  

Qriş orada idi. Görüşdük.  
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Gizlincə onun ovucuna bir manat pul bas-dım. O, pulu 

bükmələyib tez cibinə soxdu və dedi ki, ikinci mərtəbəyə 

qalxın.  

Biz ikinci mərtəbədə, Qriş oturan otağa gir-dik.  

Təbii qazla işləyən radiatorlu peçi gurhagur-la yanırdı. 

İçəri isti idi. İsti adama ləzzət verirdi.  

Nadya isti kürkünü, papağını, əlcəklərini çı-xartdı. 

Mən də şineli, papağı və əlcəklərimi çıxart-dım. Peçin 

kənarında Qriş özü oturmaq üçün köh-nə bir taxta qapını 

uzadıb, altına dayaq kimi qırmızı bişmiş kərpiclər düzmüşdü.  

Daha söhbət eləmək vaxtı deyildi. Nadyanı taxta 

qapının üstünə uzadıb öpməyə başladım. O, heç bir söz 

demədən tabe oldu. Arada bir işarə elə-di ki, içərinin işığını 

söndürüm. Belə də elədim. Qa-ranlıq olsa da qaz peçinin 

gurhagurla yanan işığın-da bir-birmizi aydın görürdük.  

Elə yenicə bir-birimizə sarmaşıq kimi sarıl-mışdıq ki, 

qəflətən qapı açıldı.  

Qriş idi!  

Çox təmkin və nəzakətlə: 

- Rəis gəlir, durun üçüncü mərtəbəyə qalxın, sizi 

görməsin, – dedi.  
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Biz cəld paltarlarımızı qoltuğumuza vurub qaranlıq 

pilləkənlərlə yuxarı dırmaşdıq. Öz-özümə fikirləşdim ki, yəqin 

bir manat az oldu, gərək iki, ya üç manat verəydim...  

Üçüncü mərtəbədə şaxta vurmuş, soyuq otaqların 

birinə keçdik. Nadya isti kürkünü geyinib papağını başına 

qoydu. Mən də şinelimi geyindim.  

Yenidən elə qaranlıqda öpüşməyə başladıq. Göz - 

gözü görmürdü.  

Onun ağzı şaxtalı havada elə istiydi ki, ada-ma ləzzət 

eləyirdi. Bir-birimizi təzəcə isidirdik ki, üçüncü mərtəbənin 

işıqları yandı.  

Mülkü paltarlı, yaşlı bir kişi ilə Qriş göründü. Biz 

qorxudan özümüzü yığışdırdıq... Kişi mənə ba-xıb bərkdən 

qışqırdı: 

- “Что это такой, товарищ сержант ? Что за 

безобразие?” 

Nadya məni qoyub pilləkənlərlə üzüaşağı götürüldü.  

Mən özümü itirmişdim. Məhbubə xalanın verdiyi yun 

toxunma əlcəkləri çıxarıb uvolnitelnini ona göstərmək 

istəyirdim, Qriş göz elədi ki, qaçım. Qəflətən mən də 

götürüldüm... 
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Yaxşı ki, vaxtında Qrişə bir manatı vermiş-dim! 

Yoxsa, tutsaydı köpəyoğlu məni əzişdirəcəkdi. Elə bil qızını 

mənimlə tutmuşdu. 

Nadya “27-oy dom”un həyətindən çıxıb yo-lun 

kənarında avtobus dayanacağında döyükə-döyükə o başa bu 

başa gedirdi. Mən ona çatanda o, məni salamat görüb 

qucaqladı. Bütün bədəni qorxudan, həyəcandan tir-tir 

titrəyirdi. 

Bizimki bu dəfə gətirmədi.  

Onunla növbəti görüş təyin elədik.  

Dördüncü gün gecə 24:00 – da pəncərəni açıq 

qoyacaq, mən küçədə fit çalacağam. O durub gələcək... Bir 

sözlə, avazı yaxşı gəlirdi, oxuduğu quran olsa... 

Onu təlimatlandırıb şəhərə qayıtdım.  

Səbuhini, Sahibi və Hüseyni tapdım. Cüt-cüt gəzməyə 

başladıq. Küçə boyu aşağı-yuxarı veyillə-nirdik. Birdən on 

yeddi - on səkkiz yaşlarında gözəl bir qız mənə yanaşıb: 

- Buralısız? – soruşdu. 

- Yox bacı, – dedim, görmürsən mən əsgə-rəm, – 

deyə-deyə şinelimi ona göstərdim.  

Sonra o gülə-gülə: 
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- Əgər vaxtınız varsa, boşsunuzsa, məni ha-

mamxanaya qədər ötürə bilərsiniz?   

- Hamama gedirsiniz? – soruşdum.  

- Həə, – dedi.  

Onun əlində heç bir hamam ləvazimatı yo-xuydu və 

deyəsən bu qız məni ələ salırdı. Ancaq boş idik. Vaxtı 

öldürmək üçün: 

- Ötürərik xanım, – deyib, onun qoluna gir-dim.  

Sahib Əkbərov da arxamızca gəlməyə baş-ladı.  

- Bəlkə hamamxanadan çıxanda görüşək? – 

soruşdum. 

- Yox gözləməyin. Mən sizə məktub yazaca-ğam,– 

deyib ünvanımızı soruşdu. 

Hamamxananın qabağında ayrılanda ona belə bir 

ünvan yazıb verdim: “Qor. Donetsk, ul. Ni-kolayevskaya, 

uqol. Pervomaysk. kv. 1111. Ko-mandir rota kapitan Saxib 

Kelbadjarski”. 

Qız kağızı alıb kürkünün cibinə qoydu. Onunla dodaq-

dodağa öpüşüb məmnun halda ay-rıldıq.  

Dodaqları qoxusuz, soyuq idi... 
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Qayıtdıq ki, Hüseyn tək gəzir.  

O, bizi görən kimi üstümüzə cumdu.  

Səbuhini soruşmaq istəyirdik ki, həyəcanla, rəngi 

ağarmış vəziyyətdə: 

- Səbuhini tutdular, – dedi.  

- Niyə? – təəccüblə soruşdum.  

- Komendaturanın bir mayoruna qara əlcək-lərdə çest 

verdiyinə görə, – dedi. 

Elə bu vaxt bir rus mujiki əlində çaxır butul-kası bizə 

yaxınlaşıb, nə qədər təklif elədi, çaxırdan içmədik.  

- Əsgərsiniz, – dedi, qorxmayın, için.  

Ancaq qorxduq, içmədik. 

Elə əsgərik ki, qorxuruq də, çaxırdan ya sən-dən 

qorxmuruq ki...  

Tərs kimi Səbuhini də təzə tutub aparıblar, necə içək 

? - öz dilimizdə kişiyə dedim. 

Kino klubda “Prokurorun oğlu” filmini göstə-rirdilər.  

Vaxtımız az qalmışdı. Odur ki, baxa bilmə-dik. 

Kazarmaya qayıdanda Vorontsov da bizimlə qayıtdı.  
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Gəldik ki, Səbuhi kazarmadadır. Məsələni öyrəndik. 

Ona komendaturanın döşəməsini sabun-lu suyla yudurdub, 

sonra buraxıblar!  

Boykoya qayıtdığımızı məruzə elədim... 

Gecə suşilkada gündəliyimdən, mahnıdan eşitdiyim, 

müəllifini qeyd eləmədiyim bir şeiri əzbər-lədim: 

 

Səni görüb dayanmışam nitqi lal. 

Süzgün baxma, kirpiyini yavaş çal! 

Gözlərinin qarşısında ay maral  

Təkcə mən yox, hər kim olsa baş əyər. 

Elə baxma, gözlərinə göz dəyər! 

                      * * * 

Dikilibdir gözlərinə gözlərim 

Sanki baxır aya-günə gözlərim 

Vurulubdur gözlərinə gözlərim 

Məhəbbətin ilk sözünü göz deyər 

Elə baxma, gözlərinə göz dəyər! 
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    14, 15, 16 fevral 1972-ci il, III gün. 

 

Səhər yuxudan ayılandan sonra Stepanyan məni 

görüb xəbər verdi ki, axşam Adil Əliyevlə Əş-rəfov 

samovolkada olub.  

Cin vurdu başıma.  

Əclaflar!  

Partiyaya keçdiyim yerdə gündə bir hoqqa çıxardırlar. 

Mən də bir ildi samovolkaya gedirəm, niyə tutulmuram? 

Bacarmırsınız, getməyin də!  

Elə təzə razqom götürmüşdüm ki, Gün növ-bətçisi 

məni səslədi: 

- Bryusov çağırır... 

Bryusov çox tullanıb - düşdü, ancaq nədən-sə nə 

Əşrəfovu, nə də salyanlı Adili qubbağa sal-dırmadı:  

- Mənim işim səninlədir, – dedi, - sən istəsən 

uşaqların ağzını bir yerə yığa bilərsən. Partiyaya keçmək 

istəyirsənsə, uşaqların üstündə yaxşı işlə... 
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Özün də Aksakkalsan! 

... İş yerində Əşrəfovu o ki, var danlayıb itin sözünü 

dedim. Yaxşı ki, bir kəlmə də cavabımı qaytarmadı.  

Bu gün uşaqlar çox ürəklə işlədilər.  

Axşamtərəfi kazarmanın həyətindəki şam ağaclarının 

altında yenə güləş başladı.  

Nersesyan Adili necə yıxdısa Adilin gözünün altı yerə 

dəyib partladı. Onu butkaya göndərdik.  

Sonra Mkrtçyan dirəndi ki, Babayevlə gü-ləşmək 

istəyirəm. Çoxdan idi, görürdüm ki, onun gözü məni yeyir. 

Mənə bu barədə iki dəfə də açıq demişdi. Mesxeti türkü 

Şükürü də qəflətən bu əclaf vurmuşdu. Nəysə razılaşdıq.  

Üst paltarımı soyundum.  

Həm Adilin, həm Şükürün, həm də bütün nə-sil-

kökümün intiqamını bu ermənidən almalı idim.  

Rəqib güclü və sağlam idi.  

Ancaq güləşçi deyildi. Azərbaycanlılar, rus-lar, 

ermənilər hamısı bizi dairəyə alıb qızışdırır, ruhlandırır, səs-

küylə azarkeşlik edirdilər...  
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Çox sakit və olduqca ehtiyatla güləşməyə başladım. 

Özümə güvənirdim. Ümidli idim. O, nə qədər güclü olsa da 

əsas məsələ fənd bilmək, fənd işlətməkdir.  

İdmanda da, siyasətdə də belədir! 

Mkrtçyanı qəflətən fəndə saldım.  Kökündən qopub 

yerə dəyən ağac kimi kürəkləri, torpağa şap-pıltı ilə 

çırpılanda yerdə qışqırdı ki, ayağım sürüş-dü, bu sayılmır.  

Hamı razılaşdı ki, təzədən güləşək. Bizim uşaqlar da 

onlara qoşulmuşdu.  

Yenidən güləşəsi olduq. Mkrtçyan mənim arıq 

ortamdan tutub göyə qaldırmaq istəyəndə ye-nə onu fəndə 

saldım. Bu dəfə onun alnı yerə necə dəydisə, tapp elədi, 

sifəti də tamam sıyrılıb qanadı.  

Bizim uşaqlar məni qucaqlarına alıb, başları üstündə 

atıb-tutur, çığırışırdılar. Hamı məəttəl qal-mışdı.  

İntiqamımı almışdım!  

Kazarmada şamxorlu Vahid mənə dedi ki, 

Rezniçenko samaqon arağı gizlədib, yerini bilirəm. Yatmaq 

əmrindən sonra gedib gizlincə gətirdik.  

Telman, Mürşüd, Sahib Əkbərov və Turab-xanla 

suşilkada sarımsaq çörəklə arağı vurduq... 
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Səhər siyasi informatsiyada Boyko yenə də 

tərəfkeşliyə  başladı. Əsədovu, məni və Oqanesya-nı pislədi.  

           Rusların birinin də adını çəkmədi.  

           Lap dəli olduq.  

           İşə gedəndə Əsədovu, Oqanesyanı, Telma-nı çağırıb 

mən də onlara qarşı “məxfi plan” hazırla-maq lazım olduğunu 

bildirdim.   

           Bunlar ki, belə açıq-aşkar millətçilik eləyir, bizə nə 

olub?  

           Səbuhidə, Çingizdə, Telmanda, Məzahir Nə-biyevdə, 

Ələkbərdə, Vəlidə, Oqanesyanda, Nazıda və mənim özümdə 

bunların haqsızlığına, millətçili-yinə, rüşvətxorluğuna qarşı o 

qədər tutarlı faktlar var ki...  

            Çox götür – qoydan, məşvərət məsləhətləş-mələrdən 

sonra Telmanla Nazı dedi ki, Aliklə nə plan qurursunuz 

qurun, biz razıyıq, öl desəniz ölümə də gedəyik.  

Uşaqların işini bölmüşdüm, hamı işləyirdi. 

Oqanesyanla üstü buz bağlamış Yujnıy Buq çayı-nın 

kənarındakı atılmış köhnə, üstüörtülü, kayuta girib günorta 

yeməyinə qədər müxtəlif planlar cız-dıq. Axırda belə qərara 

gəldik:  
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“Məzahir Nəbiyev kimi Ələkbər, Çingiz, Vəli, Səbuhi 

də marşal Qreçkonun adına rotada yaranan millətçilik və 

rüşvətxorluq barədə şikayət ərizələri yazsınlar. Məzahir kimi 

bunlar da tək-tək oturub yazar, boğazlarına ilan salsalar da, 

onları kimin öyrətdiyini demirlər. Ərizələrinin cavabı gəlməmiş 

ikinci, üçüncü yazılır.  

Sonra Oqanesyan ermənilərlə danışıq apa-rıb eyni 

qaydada, guya azərbaycanlıların heç nə-dən xəbəri yoxdu, 

onlara da şikayət  ərizələri yazdı-rır.  

Üçüncü etapda isə başqa rotaların azərbay-canlı, 

erməni və özbək əsgərlərindən istifadə edə-rik. Beləliklə, 

qarnizonun hər rotasından bütün şika-yət ərizələri Moskvaya 

Kremlə və marşal Qreçkoya ünvanlanır.  

Bütün mətnləri Oqanesyanla mən hazırlayıb gizli 

şəkildə inandığımız adamların əli ilə uşaqlara paylayarıq.  

Bir sözlə, təşkilatlanırıq!  

Hamı birdən, kollektiv şəkildə yazmaq lazım deyil.  

Hərə özünə qarşı olan haqsızlıqdan başlayıb sonda 

millətçiliyə qədər yazar. Ərizəni yazmağı ba-carmayan 

erməni uşaqlar Oqanesyana, azərbay-canlılar isə Əsədova 

müraciət etsin.  

Telman isə özbəklərlə iş aparsın. Daş daşı-maq, 

beton dolu nasılkalarla  yüklənmək, döşəmə yumaq, kartof 
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soymaq, qranit kimi torpağı lomla-maq nə vaxta qədər bizim 

millətin boyuna biçilə-cək? Ümumi rəbərliyi mən də V.İ.Lenin 

kimi gizli edəcəyəm...”  

Bəli, son qərarımızı verib, içi buz kimi soyuq, köhnə, 

inventar kayutdan çıxdıq.  

Elə bil üstümdən ağır bir yük götürülmüşdü, azadlığa 

çıxmışdım! 

Sanki Praqa sazişi imzalanmışdı! 

Telmanla Nazını çağırıb qurduğumuz planı onlara 

aydınlaşdırdıq.  

Məəttəl qaldılar, Telman: 

- Vallah siz dahi Leninsiniz, – dedi. 

Nazı qayıtdı ki: Lenin nədiy, əə, bunlay Mayks, 

Engelsdiy.  

- Nə vaxt başlayırıq? – soruşdular. 

- Fevralın iyirmi üçünə qədər hazırlıq işləri aparırıq. 

Nazıya kiçik serjant rütbəsi versələr, bir az da yubadarıq.  

Ancaq uşaqlar arasında iş getməlidir. Ərizə-ni sizə 

kim yazdırıb - qorxudaraq soruşsalar, - özü-müz yazmışıq 

desinlər və özlərinə qarşı hər hansı bir haqsız səbəbi bəhanə 
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göstərsinlər. Bu saatdan etibarən hərə öz briqadasının 

üzvləri arasında işə başlasın.  

Köhnə kişilər kimi söz verib and içəndən sonra 

dağılışdıq... 

Günorta yeməyindən qayıdandan Qrinko mənə 

yanaşıb bir neçə atmacalı söz atdı. Gördüm bu sözlü adama 

oxşayır və məqsədi məni özümdən çıxartmaqdır. Nə qədər 

elədim, yenə özümü saxla-ya bilməyib onun atmacalarını 

cavabsız buraxa bil-mədim. Mübahisə o yerə çatdı ki, o: 

- Sənə rekomendatsiya verməyəcəyəm! – dedi.  

- Cəhənnəmə ver, tüpürüm sənə də sən ve-rən 

rekomendatsiyaya da! 

Beləcə ayrıldıq.  

On-on beş dəqiqə keçmişdi, Qreşnoy gəldi, qoluma 

girib məni budkaya apardı.  

Keçib başdakı stulda oturdu, rəngi qaçsa da,  

təmkinlə sözünü deməyə başladı: 

- Uşaqları niyə ayağa qaldırırsan? 

Mat qaldım...  

Belə tezliklə bunlara kim xəbər verdi?  
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Nazim? Telman? Yoxsa Oqanesyan?  

- Qrinko ilə niyə mübahisə eləyirsən?  

Stul çəkib oturdum: 

- Niyə Qrinko axşam klubu bizim uşaqlara yudurtdu? 

 Zaytsev, Zadarojnıy, Lopatnikovun briqada-larının 

növbəsi bəs nə vaxt çatacaq?  

İl yarım ötüb, xəbərin var? Niyə  Qrinko yun əlcəyi 

bizə bir cüt verir, ruslara iki cütdən paylarır? Bəlkə bizim 

uşaqlar SSRİ-nin yox, başqa kapitalist ölkəsinin qara 

vətəndaşlarıdır?  

Müsəlmanları nə vaxta kimi ələ salacaqsı-nız? 

Gecədən sübhədək samovolkada vodka düm-ləyib yollara 

tirlənən, sovet əsgərinə yaraşmayan hərəkəti sizin ruslar 

eləyir, yoxsa bizim “musurman” dedikləriniz?  

Rüşvətdən ala-ala, millətçilik sala-sala vallah bu 

ölkəni dağıdacaqsınız!  

Hitler Almaniyası kimi bir dövlətə qalib gələn Stalinin 

yaratdığı nizam-intizamlı, qüdrətli Sovet ordusunu diz üstə 

qoymusunuz. Xəbərin var? 

Belə də ordu olar? Mən ailəmi, sevgilimi təh-silimi 

yarımçıq qoyub Vətəni qorumağa gəlmişəm, bir Sovet 

vətəndaşı olaraq bunu özümə şərəf bil-mişdim.  
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Bu necə Vətəndir ki, hər şey ruslara olar, bi-zə yox?..  

Biz ikinci dərəcəli vətəndaşlarıq? Artıq ermə-ni 

uşaqlarının doxsan doqquz faizi odinoçkada işlə-yir. Çeçenə, 

ukraynalıya, dağıstanlıya, osetinə, be-larusa yenə bir qədər 

hörmət qoyursunuz. Tacik, özbək, tatar, azərbaycanlı, qazax, 

türkmən, bir söz-lə “tyurku” dediklərinizin hamısına ikinci, 

üçüncü dərəcəli insanlar kimi baxırsınız!  

Kim uşaqları ayağa qaldırır? Kommunist Qrinko, 

yoxsa mən, товарищ Грешной!? – deyib stuldan qalxdım.  

O, bir kəlmə də olsun dillənmədi.  

Əlindəki karandaşın arxasını aramla masa-nın üstünə 

döyəcləyirdi. Oturduğu stulun arxasında divardan marşal 

Qreçkonun, L.İ. Brejnevin və V.İ. Leninin kiçik ölçülü 

portretləri asılmışdı. Portretlərə baxıb, əlimi onlara 

tuşlayaraq: 

- Onlar belə deməyiblər... Ələ salmaq məq-sədilə: - С 

добрым утром! – deyib, butkadan çıx-dım. 

Hava sazaq idi. Çölə çıxan kimi elə bil yuxu-dan 

ayıldım. Yüngülləşmişdim.  

Ürəyimdəkiləri deyib boşaltdığımdan, müsəl-manların 

hüququnu ürəkdən müdafiə eləyə bil-diyimdən qürur 

duyurdum...  
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Telmanı da götürüb kəndin başqa tərəfində yerləşən 

mağazaya getdim.  

Kseniya xalanın yaşadığı tərəfə heç baxmaq da 

istəmirdim. Bu dərəcədə pozğunluq olardı? Qa-dın olasan...  

Nəysə, tunelin içərisindən keçib relslərin üs-tüylə xeyli 

yol getdik.  

Ətraf meşəlik idi. Qoşa relslər göz işlədikcə uzanıb 

gedirdi.  

Bu relslər bütün dünya boyu bax beləcə elə hey 

uzanıb gedir... 

Baxıb, bu qənaətə gəldim ki: Qatar relsləri də, yer 

kürəsinin belinə taxılan kəmərdir! 

Sanki insanlar qatar relsləriylə bütün yer kü-rəsini 

körpə çağalar kimi bələyib, yaxşıca da sarı-yıblar! 

Çatmışdıq.  

Bir mülkü həyətdən keçmək lazım idi.  

Elə biz həyətə yenicə ayaq basmışdıq ki, kiçik bir it 

küçüyü üstümüzə atıldı.  

Əvvəl hürmədi də.  
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Qoşa ayaqlarını üstümüzə qaldırandan son-ra necə 

hay-həşir qopardaraq, ara vermədən, dişlə-rini qıcarda-

qıcarda hürür, özünü yeyib dağıdırdısa biz heyrətdən 

quruyub qalmışdıq.  

Yaxşı ki, küçük zəncirdə idi! 

Yoxsa bu balaca küçük bizi parçalamaq iqti-darında, 

pələng gücündəydi!  

İtin səsinə evdən cavan bir qız və kiçik bir oğlan uşağı 

həyətə çıxdı. Onlar ikisi də bir ağızdan küçüyə Layka, Layka 

deyib qışqırdılar.  

Uşaq gəlib itin kiçik dəmir zəncirini yerə sap-lanmış 

əllilik dəmir boruya dolamağa başladı. İt sa-hiblərini görəndən 

sonra bir az sakitləşdi və zin-gildəyib taxta yuvasına girdi. İt 

uzun dilini çıxardıb, ağzı açıq dişləriylə adamı vahiməyə sala 

- sala ləh-ləməyə başlayanda biz özümüzə gəldik.  

Telman tez qızdan, haradan öyrənmişdisə ukrayna 

ləhcəsiylə su istədi.  

Həyətdə, itin yuvasından bir qədər aralıda su quyusu 

vardı. Quyunun üstündə taxtadan dikinə “П” şəkilli bir qurğu 

düzəldilmiş və onun üst his-səsindəki barabana zəncir 

dolanmışdı. Zəncirdən vedrə asılmış və barabanın bir 

tərəfindən dəmir sü-kan bağlanmışdı. Qız sükanı fırladıqca 

zəncir ada-ma ləzzət eləyən səslə cırıldayıb vedrəni quyuya 

aparırdı...  
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Qız qəşəng idi.  

İyirmi səkkiz – otuz yaşı ancaq olardı, gözlə-rində 

optik eynək vardı. Telman ona yenə nə isə demək istəyirdi, 

ancaq Ukrayna dilində söz tapmır-dı.  

Öz dilimizdə onu başa saldım ki, elə eynək-dən söz 

salsın. Telman sözləri rusca çox pis ləhcə və şəkilçisiz 

işlətdikcə qız ona baxıb gülürdü...  

Qız vedrədə suyu quyudan çıxaranda Tel-man onun 

kənara qoyduğu şüşə bakalı su ilə dol-durub birnəfəsə 

başına çəkdi. Sonra üzünü qıza tu-tub: 

- Sizinlə tanış olmaq olar? – özündən razı halda 

soruşdu. 

Qız gülə-gülə: 

- Biz artıq tanışıq. 

Qızın qardaşı Telmanın yanında dayanmış-dı. 

Qəflətən: 

- Gəl tanış olaq, – deyib, öz balaca əlini Tel-mana 

uzatdı:  

- Qriqori! 
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Mən tez Telmana azərbaycanca başa sal-dım ki, sən 

də qıza əl uzat, adını de və Qriqorinin havadan asıla qalmış 

əlini öz əlimlə  tutub: 

- Tofik! – dedim.  

Telman da mənə baxıb irişə-irişə adını qıza deyəndə 

qız öz adını dedi: 

- Mariya! 

İlk tanışlıqdan sonra mən də su içib: 

- Mağazaya gedirik, yaxınlıqdakı Yujnıy Buq  çayının 

yanında Vodozaborda işləyirik, – dedim. Tez-tez gələrik...  

Qız bizi evə dəvət eləmədi.  

Ancaq təbəssümlə, gülərüzlə qapıya qədər ötürdü. 

Həyətləri qar qalağının altında qaldığından torpaqda nə əkib-

becərdiklərini görə bilmədik...  

Mağazada Lopatnikovla Korolyovu gördük.  

Onlar çaxır almışdı. Biz bir manatlıq çörək, kolbasa 

aldıq. Çıxanda qapıda Şanqrevlə qarşılaş-dıq. Şanqrev 

dünən evlərindən göndərilən bağlama almışdı. Bağlamadan 

çıxan yeni qol saatını iyirmi bir manata bizim Vəliyevə 

satmışdı. Saatın pulu ci-bində olduğundan çox təkəbbürlü 

görünürdü.  Sa-lamlaşdıq...  
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16:40 dəqiqədə Zaytavin və Lopatnikovun 

briqadasındakı uşaqların hamısı kefli idi. Bryusov, Dyakiv 

xəbər tutan kimi özlərini yetirdi. Lopatni-kovla Korolyovun 

remenlərini açıb oradan birbaşa qubbağa apardılar.  

Kuznetsov yalvardı ki: mənə cəmi yüz qram zorla 

içirdiblər.  

Onu bağışladılar. Qalanlarına isə naryad dö-şədilər. 

Axşam yarısı kartof soyacaq, yarısı da klu-bu yuyacaq. 

Qreşnoy çox kefsiz idi. O, Boykoya nəsə xırdalayırdı... 

Axşamtərəfi yenə həyətdə şam ağaclarının altında 

güləş başladı.  

Turabxanı ayrı-ayrı vaxtlarda bir neçə dəfə   

yıxmışdım. Ancaq nədənsə ruslar deməli “nedovol-nu” idi. 

Mənə hamının eşidəcəyi tonda güləşməyi təklif elədi. Düzü 

güləşməyə həvəsim yoxuydu.  

Ancaq məcbur olub soyundum...  

Yenə azar-keşlər qışqırır, özlərini didib dağı-dırdı. İki 

dəfə onu yerə vurdum, ancaq kürəyi yerə dəymədi. Onun 

laçınlı həmyerliləri qışqıra-qışqıra: 

- “Ortala, ortala”, – deyib, Turabxana kömək etmək 

istəyirdilər. 

Xeyli güləşdik.  
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Turabxan arıq, uzun olduğundan çox cəld və qayış 

kimi idi. Laçın dağlarının suyu, havası özünü göstərirdi...  

Qəflətən, bir anda o hayqırıb məni ortaladı. Ayaqlarım 

yerdən üzülürdü...  

Bakıda “Dinamo” idman cəmiyyətinin güləş zallarında 

Avropa çempionları, mükafatçıları Aydın İbrahimovdan, Rafiq 

Hacıyevdən, Telman Paşa-yevdən, Tağı və Məmməd 

qardaşlarından öyrəndi-yim fəndlər karıma çatmalıydı. 

Turabxan ayaqlarımı var gücüylə yerdən üzüb məni yerə 

çırpmaq istədiyi anda, ilahidən gələn güclə, qeyri-adi bir pişik 

çevik-liyiylə göydə çönə bildim.  

İkimizdə üst-üstə yerə dəyəndə Turabxan kürəkləri 

üstə altımda qaldı.  

Yenə uzun çığırtılardan sonra bir anlıq ölü sükut 

çökdü və yenidən uğultu qopdu!  

Hamı məni təbrik elədi. Bu günə qədər heç kim məni 

yıxa bilməmişdi.  

Turabxanı elə bir cəldliklə, elə bir formada fəndə salıb 

yıxdım ki, daha heç kim mənimlə güləş-mək belə 

istəməyəcək. Sonra bir-iki nəfərə də üz tutdum ki, bəlkə 

güləşək?  

- Yox, – dedilər, – səndən ancaq fənd öyrə-nə 

bilərik...  
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Komsomolumun şəkli cibimdə heç məni yıx-maq 

olardı?  

Güləş yenicə qurtarmışdı.  

Bryusov və Dyakiv gəldi. Dedilər ki: axşam 

yeməyindən sonra 22:00-da işə gedəcəksiniz.  

Soruşduq ki, xeyirdimi?  

Dyakiv başa saldı ki, başqa hərbi hissədən borc bir 

kompressor almışıq. İndi sizin işlədiyiniz yerə elektrik xətti 

çəkiləcək. Kompressorla torpağı dağıdıb, çox asanlıqla işləyə 

biləcəksiniz. Daha lom  vurmaqdan canınız qurtaracaq.  

Sevindiyimizdən əl çaldıq!  

Müsəlmanda, xüsusiylə azərbaycanlılarda kin olmur 

ki...  

...İşlədiyimiz yerə işıq çəkildi. Kompressor işə düşdü.  

Texnika başqa şeydir. Qranit kimi möhkəm, don 

vurmuş torpaq ovalanıb gedirdi. Uşaqlar da növbəylə 

lopatkalayıb, ovulub tökülən torpağı kəna-ra atırdılar.  

İş alınmışdı!  

Dyakiv Bryusovu yanımıza da qoyub öz xaki rəngli 

xidməti Vilisinə oturub getdi.  
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Bir az keçmiş Bryusov da bütün rotanın uşaqlarını 

mənə tapşırıb hərbi yük maşınıyla getdi.  

Ermənilər yalvardı ki, bir butulka samoqon  alıb içəyin. 

Çox içməmək şərtiylə razılaşdım.  

Samoqonun gəlməyilə Boykonun özünü ye-tirməyi bir 

oldu!  

Aman Allah, aramızda nə olur, dərhal da za-bitlər bilir.  

Görəsən satqın kim olar?  

Şübhələnmişdim, yüz faiz bilirdim ki, ya Tel-mandır, 

ya da Oqanesyan.  

Ağcabədili Nazıdan arxayın idim. Əvvəla o, savadsız 

idi və heç bir iddiası da ola bilməzdi...  

Öz-özümü sakitləşdirir, mütləq satqını tapa-cağam, – 

deyirdim...  

Aldığımız samoqonu tez gizlətdik ki, özü-müzlə aparıb 

kazarmada içərik.  

Boyko butkada oturub məni yanına çağırtdır-dı. Bu 

dəfə də o, Qreşnoyun oturduğu yerdə otur-muşdu.  

Stulda oturmağı təklif elədi. Keçib oturdum. Sən demə 

Qreşnoy, aramızda olan bütün söz –söhbəti nöqtə-

vergülünəcən ona danışıbmış.  
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- Nə istəyirsən? – soruşdu. 

Mən tərəddüd etmədən: 

- Düzünə qalsa, partiyaya keçmək istəyirəm, amma 

belə bir yolla da kommunist olmaq istəmi-rəm. Mən partiyaya 

keçməyi ideal bir arzu, məqsəd saymışam. Nikolay 

Ostrovskinin “Polad necə bərki-di?” kitabındakı kimi... 

Yadınıza gəlirsə sevgilisi Pa-vel Korçagindən soruşur: 

- Sən məni çox sevirsən, yoxsa komsomolçu olmağı? 

Gərək ki, belə olur. Pavel çox ciddi, rəsmi və təmkinlə 

deyir: 

- Əvvəl komsomolu, sonra səni.  

Bir sözlə, sevgisini əqidəsinə qurban verir.  

Yadımda belə qalıb, bəlkə buna oxşardı, başqa 

cürdür, hər halda mənim yaddaşımda belə-dir. Və elə-belə də 

olmalıdı...  

İndi ay “товарищ Бойко”, mən əsl kommu-nist olmaq 

istəyirəm. Rüşvətxor, millətçi, satqın, qo-rxaq, alkoqol 

düşgünü olan partiyaçı yox...  

Boyko yaşıl yumru gözlərini diqqətlə üzümə zilləyib 

baxırdı.  
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- Yoldaş Boyko, lap düzünə qalsa, şəxsən mənə heç 

ordu da lazım deyil.  

          Mən Bərdədə kiçik bir dalanda böyüyüb bo-ya-başa 

çatmışam. O Şərq döngəsi adlanan dala-nımız da heç bir 

düşmən kapitalist ölkəsinə lazım deyil. Onları bizim tozlu 

döngəmizə zəncirlə də bağlasan, tutub saxlamaq olmaz.       

          Mən Vətən deyəndə içim kükrəyir!  

          Mən vətəndaş olmaq istəyirəm!  

          Torpaq, Vətən  qorumaq üçün doğma  toz – torpaqlı 

döngəmizi, sevgilimi, təhsilimi yarımçıq qo-yub gəlmişəm.  

           Nasılkada beton daşıdım... Otuz-otuz beş dərəcə 

şaxtada, çovğunda, boranda qranit kimi torpağı lomladım... 

           Bəlkə Vətənə köməyim belə lazımdır, qəbul elədim...  

           Ancaq irqi ayrıseçkilik salıb müsəlmanları, istər özbək 

olsun, istər qırğız, tatar, türkmən ya azəri olsun, ya qazax 

fərq eləməz - həmyerlilərimi eşşək, qoyun, mal - heyvan 

yerinə qoyanda dözə bilmirəm.  

          İndi siz nə deyirsiniz deyin. Mən xain adam, Vətəni dar 

ayaqda satan, torpağı qoyub qaçan və-təndaşlardan 

deyiləm...  
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           Ermənilər Vətən  müharibəsində Hitlerə işlə-di, 

Mikoyan Lavrenti Beriyanı  Xuruşşova satdı, Ba-kıda 26-ları 

güllələtdirib, qaçıb özü Kremldə əy-ləşdi. 

Çox danışdım, lap o ki var, ürəyimi boşalt-dım, 

kövrəlmişdim...  

Boyko məni sona qədər diqqətlə dinləyib, fi-kirli halda 

qəflətən ayağa qalxdı: 

- Rotanı sənə tapşırıram, onları kazarmaya apar, sən 

kommunist olacaqsan! – dedi.  

23:30 dəqiqədə komanda verib rotanı cərgə-yə 

düzdüm. Sıra addımları ilə, qışqırıb “раз... раз... раз...” deyə-

deyə qürurla gecənin qaranlığında, ağır sapoqların xoş aram 

tappıltılarıyla kəndin orta-sı ilə addımlayanda... qapısı 

ağzında zəif işıq salan elektrik fənəri asılmış evdən bir 

arvadın çıxdığını gördüm.  

Kseniya xala idi!  

O qaranlıqda dayanıb bizə baxırdı. Ancaq məni 

görmədi...  

Boyko yemekxanada səksən dörd nəfərə yüz nəfərlik 

pay sifariş elədi. Hamı bərk acdığından yeməyə daraşmışdı... 
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Gecə yatmazdan əvvəl Telman və Oqanes-yanla 

suşilkada gizlətdiyimiz samoqon arağını vu-rurduq. Nazı 

içmirdi, birdən: 

- Dördümüzün arasında bir nəfər satqın var! – dedim.  

Arağın təsirindən sifətim alışıb yanırdı.  

Diqqətlə bir-bir gözlərinin içinə baxdım. Ha-mı sakit 

görünürdü.. Sonra anladım ki, arağın təsiri satqının gözlərini 

ələ vermədi!.. 

Səhər Kuruskanov məndən döşəməni yuma-ğa üç 

uşaq istədi. Sahib Əkbərovu, İlyası və Vahidi cərgədən 

qabağa çıxartdım. Vahid döşəməni yu-maq istəmədi. 

Kuruskanov onu zorla işlətdi. Uşaq-lar döşəməni yuyub 

qurtarandan sonra şamxorlu Vahidi suşilkaya salıb yaxşıca 

əzişdirdim, axırda da könlünü alıb:  

- Niyə mənim sözümlə işləmədin, Kuruska-novun 

sözüylə işlədin? – ay axmaq, -  dedim... 

Vahid səhər yeməyindən imtina elədi, ancaq səhvini 

anlamışdı. Yeməkdən sonra işə getdik. O, iş yerində 

hamıdan yaxşı işlədi.  

Biz işdə olanda Alxasov hospitaldan çıxıb, on beş 

günlük osvobojdeniyası olduğudan, məcbur olub ona 

məzuniyyət veriblər. Getməyə pulu çat-mırmış, Qreşnoy 
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onun cibinə on manat pul qoyub-du. Bunu eşidəndə çox 

təsirləndim. Uşaqları yığıb: 

- Bu gündən sonra hamı bir nəfər kimi Qreş-noyu 

eşitməlidir. Onun bu kişiliyini biz qiymətləndir-məliyik.  

Hamı razılaşdı... 

“23 fevral” kişilər bayramı ilə əlaqədar bay-ram 

mükafatlarının bölünməsi üçün serjant tərkibini axşam 

dəftərxanaya yığdılar.  

İlyasa yefreytor, Nazimə kiçik serjant, Kurus-kanova 

isə serjant rütbələri verilməsini təklif etdim. Oqanesyan da 

Nersesyana kiçik serjant rütbəsi ve-rilməsini təklif elədi. 

Mənə fəxri fərman,  Verdiyevə də yefreytor təklif olundu. Bu 

mükafatlar altı gün-dən sonra təltif olunacaq. İki nəfərə də 

məzuniyyət yeri vardı. Bryusovla təkbətək qalanda nə qədər 

elədim mənə məzuniyyət yazmadı.  

- Qorxuram, – dedi, sən olmasan, uşaqlar iş-ləmir...  

Alik naryadları necə bağlamışdısa birinci yerdə 

mənim, ikinci yerdə Nersesyanın briqadası gedirdi. 

Lopatnikovun briqadasına heç nə yazmadı-lar... 

Gecə Ramiz Rövşəndən bir şeir əzbərlədim: 
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Dənizin üstündə ala bulud, 

                    üzündə gümüş gəmi, 

                    içində sarı balıq, 

                               dibində mavi yosun. 

Sahildə çılpaq adam 

durub düşünür: 

Buludmu olum, 

                     gəmimi yoxsa? 

Balıqmı olum, 

                      yosunmu yoxsa? 

Nə o, nə o, nə o. 

Dəniz olmalı oğlum, 

Buluduyla, gəmisiylə, balığıyla , yosunuyla! 
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                         17.02.1972, IV gün. 

 

Bu gün hava yenidən soyumuşdu. Otuz dərəcəyə 

yaxın şaxta vardı. Nersesyanın briqadası verilən işi qurtarıb 

başqa obyektə getdi. Binanın içərisində bircə mənim 

briqadam qalıb işləyirdi. Hə-mişəki canlanma yox idi.  

Yenə kövrəlmişdim.  

Bütün günü otağın ortasında qaladığımız ocağın 

kənarında oturdum. Ağ mirvari sırğalı Məh-bubə xalanı, 

məzuniyyətə gedəndə Pervomaysk – Voraşilovqrad 

qatarındakı, dodaqları bal dadı ve-rən, o adını da bilmədiyim 

kiçik donetskli rus qızı-nın ətir qoxulu nəfəsini, Sarıkirpiklinin 

köpüklü van-nasını, arıq canını, canlı döşlərini, Qırmızı kos-

tyumlu o cür gözəl qadının siqaret və içki qoxulu nəfəsini, 

onun evindən, paltarından gələn bahalı ətir qoxusunu, 

Kseniya xalanın çıxartdığı oyunları ... düşünür, düşünür... 

gözlərim qarşısında canlan-dırırdım. Sonra kino zalda “Nina” 
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filminə baxdığım zaman baş verənlər... O qızın nə adını 

soruşdum, nə ünvanını...  

Sonra da bu gecə Nadya ilə görüşəcəyimi xatırladım. 

İlk görüşdə onun da nəfəsi istiydi. Ya-naqları, hətta döşləri 

iyirmi beş - otuz dərəcə soyuq havada, buz kimi soyuq nəm 

otaqda istiydi   ...  

Qriş əclaf bizi satmasaydı, yaxşı kef çəkə-cəydik... 

Axşamtərəfi podpolkovnik Dyakiv gəldi. Gör-düyümüz 

işə bir qədər baxandan sonra gördüm na-razı qaldı, odur ki: 

- Yoldaş podpolkovnik, bəlkə kompressor verəsiniz, 

axşam yeməyinə getməyib işləyək? – de-dim.  

O dərhal razılaşdı və Kuruskanovu kompres-sor 

ardınca göndərdi.  

Bir az işləmişdik ki, kompressor xarab oldu. 

Kuruskanov mexanik gətirdi. Əsgər mexanik ideal bir alim-

konstruktor baxışıyla kompressorun o üz-bu üzünə çox 

baxdı, çox əlləşdirdi, bir şey alınma-dı. Saymazyana: 

- Sexə getməlidir, – dedi. 

İndi də həvəslə işlədiyimiz yerdə ortaya  bu problem 

çıxdı 

Kuruskanov naəlac qalıb mənə: 
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- Onda sən uşaqları kazarmaya apar, mən gec 

gələcəyəm, - dedi. 

Elə də elədim... 

Yatmaq əmri verilməzdən əvvəl bu gün  növ-bətçi 

olan erməni Stepanyanı çağırıb, onunla da-nışdım. O, məni 

dinləyib çox ürəyiaçıqlıqla: 

- Arxayın gedə bilərsiniz, – dedi.  

Rotaya yatmaq əmri veriləndə əvvəlcə pal-tarlı yerimə 

uzandım. Alik Oqanesyan yox idi, zabit-lər də ona görə 

getməmişdilər. Qrinkonu Xumbanın arxasınca göndərdilər. 

Oqanesyan gəlib çıxmaq bil-mirdi. Axırda zabitlər növbətçiyə 

tapşırıqlarını ve-rəndən sonra dağılışdı.  

Telmanla durub aradan çıxdıq.  

Elə yenicə zülmət qaranlıqda kazarmadan 

aralanmışdıq ki, Adillə qarşılaşdıq. O da  adəti üzrə 

samovolkaya gedirdi.  

Birlikdə getməli olduq. Rastvornunun yanın-dan keçib 

kəndin ortası ilə bir qədər gedəndən son-ra qəbristanlığın 

kənarına gəlib çıxdıq. Mən bu yolu tanımırdım. Salyanlı Adil 

bu yolla gedib gəlirmiş. Qəbristanlığın kənarından sonra 

başlayan tramvay relslərini keçib, üstünü qalın buz qatı 

bağlamış Yuj-nıy Buq çayının sahili ilə xeyli gedib parka 

çatdıq...  
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Adil araq vurmağa gedirdi. O, “27-oy dom”a 

gedəcəyini bildirdi. Vədələşib ayrıldıq.  

Telmanla Nadyagilin küçəsinə gəldik.  

Nadya pəncərəni açıq qoymalıydı. Ancaq pəncərələr 

bağlı idi. Danışdığımız kimi əvvəl fit ça-lıb, gözlədik.  

Bir şey çıxmadı. İkinci, üçüncü fiti də verdim.  

Yenə bir xəbər çıxmadı. Axırda Nadyanın pəncərəsini 

Telmana göstərib: 

- Get pəncərəni döy, - dedim, bəlkə yuxuya keçib? 

Telman pəncərəni bir – iki dəfə döyüb, yü-yürərək geri 

qayıtdı.  

Bir az keçmiş evin pəncərəsində işıq yandı. Dərhal bir 

neçə  fit çaldım.  

Qaranlıqda həyət qapısı ehtiyatla açıldı. Kimsə 

qayıdıb küçə işığını yandırdı.  

İşıq düşən kimi Nadyanı gördüm. O, kürkünü elə 

yataq paltarının üstündən geyinib çıxmışdı. Gö-rüşdük. 

Telmanla da onu tanış elədim. Bir xeyli mehriban söhbət 

eləyəndən sonra: 

- Sizə qonaq gəlmişik, niyə evə dəvət elə-mirsən?- 

soruşdum. 
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O, bir az duruxub...  

- Gözlə, gedim Yulyaya məsləhət eləyim sonra, – 

dedi.  

Nadya gedəndən bir neçə dəqiqə sonra ev-dən bir 

gözəl qızla yaraşıqlı, hündürboylu bir oğlan çıxdı. Bizi görüb: 

- Kimi gözləyirsiniz? – soruşdu. 

- Nadyanı!  

Onlar qəflətən gülüşdü. Oğlan əli ilə əlimi tu-tub sıxdı, 

deyəsən dəm idi: 

- Bu dəqiqə onu çağırarıq, – dedi.  

Bir də gördüm oğlan evdən başqa bir qız adı çağırır...  

Elə bu vaxt qapıda bizim Nadya göründü. Dolaşıq 

məsələ oldu.  

Nadya bizə yaxınlaşıb gülə-gülə: 

- Yuliya evə getməyimizə icazə vermədi, - dedi.  

Pis alındı. 

Mən də onu acıqla başqa yerə aparmadım. Həm də 

axı mənim heç başqa yerim də yoxuydu...  
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Xülasə, xeyli çənə-boğaz elədik. Evlərinə dəvət 

eləmədiyi üçün ondan incidim. O da tərəddüd edir, Telmana 

görə işin pozulduğunu açıq deyə bilmirdi.  

Sonda vidalaşıb ayrılası olduq.  

Telmanla “27-oy dom”a qayıtdıq. Yolları əsl çekistlər, 

kəşfiyyatçılar kimi keçirdik. Sağ - salamat  gəlib çıxdıq. Artıq 

Adil lül qəmbər idi...  

Kazarmaya qayıdanda saatın əqrəbləri 02:13 

dəqiqəni göstərirdi. 
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18, 19, 20 fevral 1972-ci il, Bazar günü. 

 

          Rotaya qalxın əmri verildi. Gözlərimdən yu-xu 

tökülürdü...  

Havalar nisbətən düzəlmişdi.  

Gecə samovolkada olduğumu demək olar bütün rota 

bilirdi. Ancaq zabitlər  bir kəlmə də olsun bu barədə mənə bir 

söz demədi.  

Sağ olsun Stepanyanı! 

Uşaqlar işləyirdi.  

Ocağın kənarından aralana bilmirdim. Yuxu məni 

öldürürdü. Elə hey mürgüləyir, heç nə də dü-şünə bilmirdim. 

Hardansa starşina Bandısik peyda oldu: 

- Axşam rota üzrə növbətçisən, – dedi və ya-şıl 

gözlərini qıyıb, donuz sifəti qızarmış halda: 

- Дай три рубля!.. 

- Niyə? – soruşdum. 
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- Axşamkı samovolkaya görə!  

 Mat qaldım...  

Stepanyan?! – ürəyimdə fikrim qəti idi. Sat-qın başqa 

kim ola bilərdi? Zatən satqınçılıq bu er-mənilərin qanındadır. 

Bunlara başqa nə ad verim? Özündən soruşsam, “Ara sən nə 

tanışırsan?” – de-yəcək...  

Məsələ açıq idi.  

Odur ki, üç manatı ürəklə çıxardıb Bandısikə verdim. 

Növbətçilik üçün isə doğrusu, lap bərk se-vindim. Onsuz da 

sabah altıncı gün olsa da iş günü elan olunmuşdu...  

Çunçenko, Korolyov və Mxıtaryanla  birlikdə 

kazarmaya gəldik. Onlar mənim gün növbətçilərim idi, biz 

hazırlaşmalıydıq.  

Kazarmada yaxşıca yuyundum, havanın şaxta 

olmasına baxmayaraq, başımı da soyuq suyla sabunlayıb 

yudum...  

Tahirlə, Zeynəbdən məktub aldım.  

Elə bir yenilik yazmamışdılar. Yorğunluqdan heç 

cavab yazmadan yıxılıb yatdım...  

Axşam razvoda Kutsu göndərdim. Əsədov yuxudan 

məni durğuzanda heç bilmirdim saat ne-çədi. Kirpiklərini 

qırpa – qırpa: 
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- Byiqadiyləyi kluba yığıylay, duy gedək, – dedi. 

Gedəndə yolda Hüsəni gördüm. Fotoşəkillə-rimizi 

almışdı. Baxdım, əla çıxmışdı. Üç ədəd də mənə verdi... 

Növbətçiliyi qəbul elədim.  

Gecə yatmaq əmrini verdim. Uşaqlar yatan-dan sonra 

yenə gözlərimdən yuxu tökülürdü. Buna baxmayaraq Tahirə 

və Zeynəbə növbəti cavab məktublarını yazdım. Hər ikisinə 

Hüsənlə çəkdirdi-yim fotoşəkildən də göndərdim.  

Naryadı olanlara döşəməni yudurtdum. Saat 01:07 

dəqiqə idi. Artıq ayaq üstə dayana bilmirdim. Korolyova 

tapşırdım ki, məni bir saatdan sonra yu-xudan oyatsın. 

Yerimə girdim.  

Necə yatmışamsa Korolyov məni bir neçə dəfə 

oyatmaq istəyib, ancaq yazığı gəlib!  

Gedib üçüncü rotadan öyrənib ki, hərbi hissə üzrə 

növbətçi özü də yatıb və 04:30-da onu oyat-maqlarını 

tapşırıb...  

04:28-də Korolyov məni oyatdı ki, tez qalx, indi hərbi 

hissənin növbətçisi gələcək. Özümə gə-ləndə saata baxıb 

məəttəl qaldım. Artıq beşin yarısı idi...  

Necə olub bu qədər yatmışam. Özüm də rotanın 

növbətçisiyəm. Elə təzə özümə gəlmişdim ki, gördüm qolu 
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qırmızı sarğılı hərbi hissənin növ-bətçisi, cavan bir leytenant 

qapıdan içəri daxil oldu. Tez onun qarşısına çıxıb məruzə 

elədim. Canım qurtardı...  

Rota şirin yuxudaydı... 

Rus Korolyov rus xalqının aşağı təbəqəsinin əsl ürəyi 

təmiz, qəlbi saf tipik nümayəndəsiydi.  

Məkrsiz, siyasətsiz, təbii! 

Rotaya qalxın əmrini verdim.   

Hərbi rəsmi qaydalar yerinə yetiriləndən sonra rota 

işə getdi. Uşaqlara təmizlik işləri gördür-düm. 

Alik Oqanesyan gəldi. O, ağrıyan, irinləyən dişini 

çəkdirmişdi...  

Oqanesyanla birlikdə Voentorqa getdik. Ora-dan alma 

alıb yedik və sonra hər ikimiz Lenkomna-tada oturub məktub 

yazmağa başladıq. Bir az da ordan-burdan söhbət elədik. 

Gözlərimə qan gəlmiş-di. Alik diqqətlə üzümə baxıb: 

- Yorğunsan, get yat, – dedi.  

Gedib yerimə girdim.  

Bu dəfə məni Telman yuxudan oyatdı. O da bu gün 

təyin olunmuş yeni növbətçi idi. İlk dəfəydi ki, onu rotaya 

növbətçi təyin eləmişdilər. Çox qürrə-lənirdi. Üzünü-başını 
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qırxıb növbətçiliyi qəbul elə-məyə tam hazır vəziyyət almışdı. 

Oyanmışdım. Onun bu vəziyyətini görüb   ayağa qalxdım.  

Storojlar üçün artıq zaqatovka qurtarmışdı.  

Durub yeməkxanaya getdim.  

Yeyib qayıdanda Mxıtaryan mənə bir mək-tub verdi. 

Mamed Rüstəmovdan idi. Ögey əmioğlu-dan. Oxuyub düzü 

kövrəldim.  

O, Konetspola gəlib. Orada işləyirlər. Ko-netspol 

bizdən cəmi altı-yeddi kilometr aralıda yer-ləşirdi. Birdən 

ağlıma gəldi ki, bəlkə gecə gedib onu görüm? Özü də rota 

üzrə növbətçi  Telmandır...  

Taytax Nadir Allahverdiyevə məsələni aç-dım. O, 

məni diqqətlə dinləyib: 

- Yaxındır, istəsən gecə birlikdə avtobusla gedə 

bilərik. 

Lap sevindim. Qərara aldıq ki, gedək...  

Elə bu vaxt Gözəlov gəldi. Əmioğlu ilə gö-rüşmək 

istəyimi ona bildirəndə dedi ki, niyə özünü-zü çətinə 

salırsınız? Villis maşını sürən tanışım var, danışım elə indi 

onunla gedək. Lap yerinə düşdü.  

- Danış, – dedim. 
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O, sürücüylə danışmağa gedəndə Telmanı çağırıb 

vəziyyəti ona başa salıb:  

- Növbətçiliyi özün qəbul eləyərsən, – de-dim.  

O, yazıq növbətçi durmaq eşqiylə alışıb yan-dığından 

hər şeyə razı idi...  

Gözəlov gəldi ki, maşın sizi gözləyir. Saata baxdım, 

16:11 dəqiqə idi. Telmana son tapşırıqları-mı verib, hospitalın 

yanından Villisə mindik.  

Bir az yol gedəndən sonra Konetspola çat-dıq.  

Məktubda yazılan ünvana gedib əsgərlərin tikdiyi evi 

tapdıq.  

Qarşımıza cavan bir rus oğlan çıxdı...  

Qəlbim titrəyir, həyəcan keçirirdim. Görəsən əmioğlu 

necədir? Nə boyda, nə buxundadır? Belə-cə düşündüyüm 

yerdə Nadir rus oğlandan Mamed Rüstəmovu soruşdu.  

Rus oğlan evə girib, bir qədər sonra qayı-danda üzü 

kədərli halda: 

          - Hə, onlar yeddi nəfər olub. Bir mərtəbəli ya-şayış 

evləri tikib özləri də içində yaşayırdı. Material çatmadığından, 

iş az olduğundan iki gün əvvəl üç nəfər geri qayıdıb.  

Qayıdanların biri də əmioğlu Mamed olub...  
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Elə pis oldum!  

İyirmi il üzünü görmədiyim ögey əmioğlunu bu dəfə də 

görə bilmədim.  

Kor-peşman kazarmaya qayıtdıq. Yol boyu əmiqızı 

gözəl Həmayanı və yalnız fotoşəklini gör-düyüm ögey 

əmioğlunu  fikirləşdim...  

Hospitalın yanında Villisdən düşəndə sürü-cüyə yaşıl 

bir üçlük verdim.  

Hospitalın qabağında sinəsi qeyri-normal şişkin, 

ayağının birini çəkən tovuzlu taytax Nadir əliylə hospitalın 

binasını göstərərək: istədiyim ada-mı hospitala yazdırıb, bir 

ay yatırdar, sonra əlavə olaraq on beş sutka osvobojdeniya 

da verdirə bilə-rəm.  

Lap bu on beş günü evə məzuniyyətə də göndərə  

bilərəm. Qulaqlarıma inanmadım.  

Bu nə danışırdı?  

           Məni hospitala saldırıb məzuniyyətə göndə-rə 

bilərsən? – təəccüblə soruşdum. 

- Yüz faiz! – inamla dedi. 

Aman Allah, hospitallar, sançastlar da rüş-vətlə 

işləyirmiş ki!  
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        - Onda elə!  

Nə istəsən verəcəyəm, – dedim.  

Sabah danışıb sənə xəbər eləyərəm, - dedi.  

Razılaşdıq. 

Kazarmaya gəlib Komsomoluma bir otkrıtka 

göndərdim. Otkrıtkanın üzərindəki şəkildə:  səmada üç durna 

üzürdü. Altından Əliağa Vahidin bir kuplet qəzəlini yazdım. 

“Gözlə, gələcəyəm”... sözünü də yeni sətirdən əlvan rəngli 

şriftlərlə işləyib, Ştabdan sifarişlə göndərdim...  

Sonra Ştabın telefon olan otaqlarından biri-nə keçib 

Qırmızı kostyumluya zəng vurdum. Düz bir saata qədər 

telefonun dəstəyini qaldıran olmadı.  

Bazar günü olmasına baxmayaraq bizim bri-qadanı 

işə apardılar. Mən olmadığım gün yaxşı iş-ləmədikləri üçün 

istirahəti Vodozaborda keçirəsi ol-duq.  

Onları o ki var danladım: Bunu istəyirdiniz?  

Ocağın kənarında oturub günorta yeməyinə qədər 

ötən günləri xatırlamağa başladım...  

Arifdən məktub gəlmirdi. Ancaq Məhbubə xaladan 

incimirdim, ondan nigaran deyildim. Onun özünün savadı 

olsaydı,  çoxdan yazmışdı. Bəlkə də Tahir Ağayev kimi günə 
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iki-üç məktub yazardı. An-caq görünür Arif əclaf narkoman 

olub!  

Narkomanlar yazmırlar... 

Erməni Nersesyan günorta yeməyindən son-ra 

vaqon-budkanın içində peçi odunla doldurub   qalamışdı, bir 

kənardan uzanıb yatdım.  

Ayılanda saat 17:07 idi. Budkadakı telefon 

aparatından bir neçə dəfə Qırmızı kostyumlunun nömrəsini 

yığıdım. 

Götürən olmadı...  

Yaman dilxor olmuşdum. Kədərdən, qüssə-dən 

ürəyim darıxırdı. Birdən Boyko budkanın qapı-sını açıb içəri 

girdi: 

Məni görüb acıq verirmiş kimi: 

- Sabahdan Əsədovun briqadası Odessaya gedir! – 

dedi.  

Mat qaldım! 

 Təəccübdən ağzım açıla, rəngim qaçmış ol-duğunu 

görüb: 

- Bəli, təəssüflər olsun ki, bu belədir. Onlar sabah yola 

düşürlər, - dedi və gülə-gülə də əlavə elədi: 
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- Mən özüm də gedirəm!  

- Bəs mənim partiya məsələm? – heyrətlə soruşdum.  

- Yaşayarıq, görərik!  

Bura hərbi xidmətdir, gündə bir qərar, bir əmr çıxa 

bilər...  

O sanki qəsdən mənim əsəblərimlə oyna-maq 

istəyirdi...  

Elə bu vaxt Nazim Əsədov vaqon-budkanın qapısını 

açıb içəri girdi.  

Boyko ona Odessa məsələsini hələ çöldə ikən 

məndən əvvəl deyibmiş.  

Üstümə atılıb məni qucaqladı.  

Lap “Mamlyuk” filmindəki kimi bir-birimizə sarıldıq.  

Bu nə iş idi? Az qalırdı ağlayaq...  

Mən uşaqlıq, orta məktəb, tələbə dostum Aydını, 

Baharın oğlu Vaqifi itirib əvəzində Oqanes-yan və Nazimi 

tapmışdım. İndi də Nazimdən ayrılır-dıq.  

Xeyli danışıb dərdləşdik. Bura hərbi xidmət-dir.  

Başqa çarə yox idi!  
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Etibarsız dünya!  

Bütün Xələfli nəslinin kökünü kəsən dünya!  

Hələ də İmran babamın əmisi Qardaşxanın ölüb-

qaldığını bilən yoxuydu. İmran babam və Zəriş nənəm qırx 

günün içərisində vəfat edib dəfn olun-duqları gündən sonra 

Xələfli nəslindən nə Almalı-da, nə Dəmirçilərdə, nə də 

Tarpda, Terpdə bir nə-fərimiz də sağ qalmamışdı. Xələfli 

nəslinin sonuncu sülaləsi atam, bir bacı dörd qardaşı idi ki, 

onlarda gəlib Yevlax və Bərdədə məskunlaşmışdılar...  

İndi Nazimi itirməklə elə bil  əzizilərimdən bi-rini də 

itirirdim. 

- Məktublaşarıq! – qərara aldıq.  

Kazarmaya gələn kimi Cırdaxanlı, taytax Na-dir 

başımın üstünü kəsdirdi.  

- Məsələ belədir, – dedi, yüz əlli manata iyir-mi günlük 

osvobojdeniya, iki yüz manata isə on beş sutkalıq evə 

məzuniyyət qarışıq osvobojdeniya... Pulun yoxdursa, sənə iki 

yüz manat borc da verə bilərəm, məzuniyyətdən qayıdanda 

qaytararsan!  

Qulqlarıma inanmırdım.  

Sovet ordusunda gedən məxfi proseslərdən mənim 

xəbərim olmayıb!  
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Vallah hələ də partiyaya müqəddəs bir büt kimi səcdə 

edirdim.  

Bu taytax Nadir hər şeyi alt-üst elədi!  

Sevinclə: 

- Razıyam! – dedim.  

Ancaq bir şərtlə:  

- Əvvəlcə ən azı on beş gün hospitalda yat-maq 

lazımdı, – dedi.  

Bir az duruxub...  

- Ona da razıyam! – dedim.  

İlahi!  

Mən komsomolumla görüşə biləcəyəm!  

Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalayla intim ge-cələr 

keçirəcəyəm!  

Əsgərlik həyatımın bir ayı da belə uçacaq. Doğrudan 

da nağıla bənzəyirdi... 

Ancaq bu taytax Nadir and içib aman eləyirdi ki, bu 

asan bir işdir və bunu istəyən əsgərlərin ha-mısı məzuniyyətə 

gedib, qayıdır.  
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- Sən hə! – de, dalısıyla işin yoxdur. 

- Mən, hə! – dedim. 

Və axsaq Nadir tələsik harasa götürüldü.  

Axşam yeməyindən sonra Ştaba getdim. Sa-at 22:50 

dəqiqəyə qədər Qırmızı kostyumlunun evi-nə zəng vurdum. 

Dəstəyi qaldıran olmadı...  

Kor-peşman kazarmaya qayıtdım. Yatmaq əmrindən 

sonra yenidən Ştaba yollandım. Dut... dut...dutt... dəstəyi 

qaldıran olmadı. Ancaq çağırır-dı... 

Hələ indiyə qədər bir rus qadınında etibar,  sədaqət 

görməmişəm.  

Bircə Sarıkirpiklidən başqa.  

Sarıkirpikli də Azərbaycanda doğulub, Bakı-da orta 

məktəb bitirmişdi! 

 Yeri gəlmişkən Sarı yazıq danışırdı ki, oxu-duğu Həzi 

Aslanov adına yüz yetmiş beş nömrəli orta məktəb, yüz 

yetmiş altı nömrəli orta məktəbə bitişik imiş. Məktəbin 

arxasında  Kaspar xəstəxana-sı sol tərəfində isə incəsənət 

texnikumu yerləşir – deyirdi. Onu xatırlayan kimi 

kədərlənirəm... 
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Qalanları nə Nadya, nə Olqa, nə Lyuda, nə Maşa 

xala, nə dəllək qadın, nə dərzi qadın... ha-mısı etibarsız idi. 

“Nina” filmindəki - yoldaşım məni gözləyir, – deyən qız, 

Kseniya xala... hamısı bir poxdu...  

Heyf, bircə Pervomaysk – Voraşilovqrad qa-tarındakı 

orta məktəb şagirdi, dodaqları bal dadı verən o donetskli 

qızdan. Bəlkə də Sarıkirpikli kimi o, da etibarlı olacaqdı. Ona 

da imkan olmadı... 

 Rus qadınları niyə belə etibarsız olur görə-sən? 

Gecə yatmaq əmrindən sonra yerimə uzanıb 

Komsomolumun fotoşəkli ilə xeyli dərdləşdim. Yəni biz bu 

yaxın vaxtlarda görüşəcəyik? İnana bilmir-dim.  

Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanın iri budla-rını, 

əndamını yeni təmir olunmuş hamamlarında gözlərim 

qarşısında canlandırıb ehtirasa gəlirdim. İsti nəfəsi sanki 

məni yalayırdı... 

“Литературная Газета”dan Fransız ekzis-tensialisti, 

yazıçı Komyunun bir fikrini oxuyub, gün-dəliyimə qeyd 

elədim. 

“...Var olmaq, yaşamaq, ölümə doğru get-mək 

deməkdir. Ölüm, mahnının son sözüdür. Biz, necə deyərlər, 

ölüm cəzasına məhkum olunmuş, ancaq hökmün nə vaxt 

harada yerinə yetiriləcəyini bilməyən, yoldaşlarının isə hər 

gün edam edildiyini görən kimsəsiz insanlarıq.  ” 
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      21, 22, 23 fevral 1972-ci il, III gün. 

 

Taytax Nadirin dediyinə görə bu gün məni hospitala 

yazmalıdırlar. Çox həyəcanlı idim...  

Klubda saat 08:45 dəqiqədə briqadirlərin yı-ğıncağı 

vardı. Odur ki, briqadirlər kazarmada qal-dı. Starşina 

Bandısiklə Kuruskanov rotanın qalan uşaqlarını işə apardı.  

Elan elədilər ki, Nazim Əsədovun da briqa-dası 

qalsın.  

Odessaya gedəcəklər!.. 

Polkovnik Vereskun planın kəsirdə qalma-sının 

səbəbləri haqqında söhbət aparmalı idi...  

Hərbi hissə komandiri bizi yanına çağırtdırdı. Yazıq 

Dyakiv mənə kömək məqsədilə: 

- Yoldaş briqadir niyə planı doldurmamısan? – 

polkovnik Vereskun soruşsa, nə cavab verəcək-sən? 

Bir az duruxub: 

- İki aydır suvaq əvəzinə don vurub qranit ki-mi 

bərkimiş, torpağı yalın əllə lomlayırıq, ona gö-rə...  
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Dyakivin rəngi açıldı: 

- Hə, hə... – dedi, elə də deyərsən... 

Klubda yığıncaq başladı. Sarı, iri gövdəli, üzü yenicə 

təraş olunduğundan par-par yanan pol-kovnik Vereskun 

münsiflər heyətinin kürsüsündə tək oturub yayxanmışdı...  

Bizim hərbi hissənin komandiri, podpolkov-nik Dyakiv 

tribunada çıxış edirdi. Bir-bir briqadirlərin adını çəkir, 

məlumat verir, polkovnik Vereskun isə suallar yağdırır, coşur, 

qışqırır, əmrlər verirdi. Növ-bə mənə çatanda Dyakiv 

tribunadan: 

- “Briqada ml. serjanta Babayeva”...  ştuka-tur - 

malyar briqadasıdır. Altmış faiz plan veriblər... İkinci 

ildir,orduda qulluq  eləyirlər...  

Mən cəld qalxıb əsgəri qaydada farağat da-yandım...                                        

Polkovnik Vereskun bir az dikəlib gur səslə: 

- Niyə plan geri qalır yoldaş kiçik serjant? – soruşdu. 

- Yoldaş polkovnik, torpağı şaxta vurub necə 

dondurubsa, qranit kimi olub, iki aydır, əllərimiz lom 

vurmaqdan döyənək olub... 

O üstümə qışqırıb sözümün ardını danışma-ğa imkan 

vermək istəmədi.       
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-Ancaq bir neçə an susub... 

-Mən bilirdim ki insanın həyatında elə mə-qamlar olur 

ki, o anlar qəbul edilən qərarlardan bü-töv gələcək ömürün 

müqəddəratı həll oluna bilir. Bu məqamlarda mübarizə 

aparmaq zəruridir. Odur ki, cəsarətlə dilləndim: 

-Yoldaş polkovnik bizə kompressor versəniz, planı 

artıqlaması ilə yerinə yetirərik. Rus əsgərlərin-dən ibarət 

briqadaların hamısında kompressor var. Bircə bizim 

müsəlmanlardan ibarət  briqadalarda yoxdur. 

Elə bil qurbağa gölünə daş atdın. 

Zala ağır bir sükut çökdü.  

Dyakiv əvvəl mənə  gözünü ağartdı, sonra da tez 

çönüb Vereskuna baxdı. 

Vereskunun rəngi əvvəl qaçdı, tez də özünü ələ alıb, 

yenidən yumruğunu masaya çırpdı və üzü-nü Dyakivə çevirib 

hirslə: 

- Дай ему компрессор! 

Dyakiv bildirəndə ki, başqa kompressorları yoxdur, 

polkovnik Vereskun tapşırdı ki, qarnizonun anbarında ehtiyat 

üçün təzəsi var, onun adından gedib götürsünlər. 

Nəysə məni oturtdular. Canımı yaxşı qurtar-dım...  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Rus briqadirin növbəsi çatdı.  

Yenicə podpolkovnik rütbəsi almış Mixaylov 

tribunadan bu briqadiri tərifləyirdi...  

Vereskun qəflətən yumruğunu masaya çır-pıb: 

- Отпуск ему! – qışqırdı. 

Yerimizdən dik atıldıq. 

O, çox ürəkli,qorxmaz adam təsiri bağışlayır-dı. 

Üstümüzə düşmən Amerika ordusu gəlsə, bəlkə də bu zabit 

nəsə eləyə bilərdi... Hər halda onun danışığı mənə belə təsir 

bağışladı. Podpolkovnik Mixaylov tez əlavə elədi ki: 

- Yoldaş polkovnik, ona düşmür! 

- Niyə? – Vereskun təəccüblə soruşanda o, bildirdi ki, 

rotada içkili vəziyyətdə əlində kart tutu-lub, dünən qubbaxdan 

çıxıb... 

- Всѐ равно, дай ему отпуск! – təkrar qış-qırdı, plan 

yüz iyirmi faiz yerinə yetirilib, qalanları ерунда, – bildirdi... 

Sonda polkovnik Vereskun özü tribunaya çı-xaraq 

eynəyini silib, çox ətraflı, geniş çıxış elədi.  

- Hər axşam görülən, yerinə yetirilən işlərin faizləri 

hesablanmalıdır, – dedi. Obyektdə yüz faiz plan verməyən 

briqada, canı çıxar hauptvaxtda iki yüz faiz plan verər... 
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Yığıncaq qurtaran kimi bizi yığıb klubun üstü brezentli 

yük maşını ilə işə apardılar.  

Hava babat idi. 

 Bu gün, Odessaya yola düşən Nazimin bri-qadasının 

qazıb yarımçıq qoyduğu bünövrə yerini Alik Oqanesyan bizə 

yox, ermənilərə verdi.  

Ermənilərin çoxu betonu tökülüb hazır olan bünövrə 

yerlərində hörgü hörə bilmirdilər.  

Mən özüm əlimə masterok götürüb bir küncü 

işləməyə başladım. Uşaqlarım isə ocaqxana tikinti-si üçün 

yeni bünövrə yeri qazırdılar... 

Axşam işdən gəldik ki, Nazimin briqadası Odessaya 

yola düşüb. Onlar gedəndə Sahib Əkbə-rov kazarmada imiş. 

Nazim mənə salam göndərib və gedəndə özünü saxlaya 

bilməyib hönkürüb...  

Bu sözləri eşidəndə elə kövrəldim ki!  

Yenə köç!!!  

Bax, bu köçlər bizim Xələflilər tayfasının kö-künü 

kəsmişdi. Atamdan, əmilərimdən, bibim Həv-vadan bu köçlər 

barədə çox eşitmişdim.  

Bu “köçdə” nəsə bir nisgil var.  
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Lap yaxşı, ya pis yer olsun, dəxli yoxdu, in-san 

köçəndə kövrəlir...  

Nazimin çarpayısının yanına gəldim, gözlə-rim 

doldu...  

Deyəsən onu da itirdim. Sonra fikirləşdim ki, yox 

Nazimi, Sarıkirpiklini nə vaxtsa tapacağam, biz yenə 

görüşəcəyik. Ancaq Yunisi, Aydını, Arazı, Sa-valanı, 

Fəxrəddini artıq itirmişəm. Onları narkotika məhv edəcək!.. 

Baharın oğlu Vaqifi də tamadalıq, içki məclisləri yıxacaq... 

Kazarmada elə bil məni boğurdular. Havam çatmırdı, 

sıxılırdım,  çölə çıxdım. Gözlərim dolmuş-du. Havadakı 

şaxtanı artıq hiss eləmirdim. 

Tənhalığa çəkilib, ürəyim tam boşalana kimi 

ağladım...  

Xeyli o baş-bu başa gəzişib, özümü sakitləş-dirdim...  

Biz birlikdə çox ürəkli olurduq.  

İndi Mamışev, Muxtar, Qismət kimi bunlar da, düz 

iyirmisi birdən getdi.Özümü lap təklənmiş hiss elədim. Ancaq 

nə etmək olardı? Həyat davam eləyir...  

Nazimə yaman öyrəşmişdim... 

Səhər oyananda uşaqların yerinin boş qaldı-ğını 

görüb təsirləndim. Cərgə düzlənəndə kimsə qəflətən: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

- Бригада Асадова выйти из строя, – qışqırdı.  

Heç kim qabağa çıxmadı.  

Hamı gülüşdü. Mən yenə kövrəldim... 

Rotanın növbəti iş günü yeni tərkibdə baş-landı. Artıq 

rotada azərbaycanlıların yarısı azalmış-dı. Starşina Bandısik 

mənə dedi ki, dünən Boyko Nazim Əsədovun hərbi biletinə 

kiçik serjant rütbəsi vurdurub. Bu sözləri eşidəndə dünəndən 

bəri ilk dəfə olaraq ürəyimə bir sevinc hissi doldu.  

Nə yaxşı oldu! 

Bir də gördüm cırdaxanlı taytax Nadir qara-nəfəs 

mənə yanaşdı. Starşina Bandısik başa düş-məsin deyə öz 

dilimizdə dolayı sözlərdən istifadə edərək başa saldı ki, 

sançasta getməliyəm. Elə bu gün də məni hospitala 

aparacaqlar.  

O, sançast və hospital sözlərini həkimxana, böyük 

həkimxana kimi adlandırdı ki, starşina Ban-dısik heç nə başa 

düşməsin. Qulaqlarıma inanmır-dım...  

          Bu nə danışırdı? Starşina Bandısik danışığı-mızdan 

heç nə anlamayıb getdi.  

Nadirin dediyinə görə bu gün məni sançast-dan 

hospitala aparacaqlar.  
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İyirmi gün orada yatıram, martın on üçündə 

hospitaldan çıxıram. Martın iyirmi səkkizinə qədər də işdən 

osvobojdeniya verirlər.  

Bəri başdan yüz əlli manat, məzuniyyətdən 

qayıdandan sonra isə əlli manat pul verməliyəm. 

Nadir sonrada bildirdi ki, razısansa, sənin əvəzindən 

mən yüz əlli manatı verirəm.  

        Yaxşı, yüz əlli manatı verdin, bunlar da hər şeyi sən 

deyən kimi həll elədi. Osvobojdeniyanı əlimə aldım, 

məzuniyyətə isə buraxmadılar, onda necə olacaq? – 

soruşdum.  

Taytax Nadir nədənsə danışanda da təng-nəfəs 

olurdu. Müqayisədə onun başı boyuna görə çox böyük 

görünürdü. Bədəni isə boyu gödək olma-sına baxmayaraq 

canlı və iri sümüklü idi. 

 O, şikəst olsa da güclü idi!  

- Bütün bunları həll edən oğlan onu da həll edəcək, – 

dedi, ruslarda aldatmaq məsələsi yoxdu.  

Bu siyasət, ticarət deyil ki...  

- Yaxşı, get yüz əlli manatı ver! – dedim, - mən də 

Oqanesyan və Telmanla görüşüb sanças-ta gedirəm 

Nadir taytaya-taytaya uzaqlaşdı... 
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Oqanesyanı və Telmanı tapıb məsələni on-lara 

danışdım. Oqanesyan eşidən kimi: 

- Havayı xərc çəkmə, sənə məzuniyyət ver-

məyəcəklər. Dyakiv səni buraxmayacaq. Sizin uşaqlar sənsiz 

işləmir.  

Yenə qulaqlarım tutuldu...  

Alikin ağzının açılıb yumulmasını görür, artıq nə 

dediyini isə yaxşı eşitmirdim. Sonra Telmanın ağzı açılıb 

yumulurdu. Birdən qulaqlarım açıldı. Telman deyirdi: 

- Elə iş olmaz, bəs niyə səni bir dəfə bura-xıblar? O 

gün də Qəmbəri məzuniyyətə buraxdılar. Həm də pulu alıb 

bu işi düzəldən oğlan yəqin ki, məzuniyyət məsələsini də həll 

edər... 

Fikirləşib, ürəyimdə götür-qoy edərək, gözlə-rimin 

qarşısına Komsomolumu, Bakıda oxuduğum institutu, tələbə 

yoldaşlarımı, Şərq küçəsini, vali-deynlərimi, qonum-qonşuları 

və ağ mirvari şırğalı Məhbubə xalanın iri yançaqlarını 

canlandırıb qətiy-yətlə sançast tərəfə getdim.  

Naümüd idim. 

Nadirə elə də çox inanmırdım. Tərəddüdlə həkimə 

yanaşıb ad, familiyamı söylədim.  
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Həkim sanki məni gözləyirmiş, üzünə təbəs-süm 

qondu və gözlərində ani bir  işıq saçdı.  

Oturmağı təklif elədi. O, məni heç müayinə eləməmiş 

hospitala göndəriş hazırladı.  

Bəli, hər şey gün kimi aydın idi!  

Azərbaycanlı həkim Elxan Cəfərov da yanın-da idi. 

Öz dilimizdə məzuniyyətə getmək istəyir-sən? – soruşdu. 

Nadirin danışdıqları həqiqət imiş.  

İndi həyəcandan, sevincdən titrəyirdim...  

Həkim səsini alçaldıb: 

- Hospitalda deyərsən ki, qabırğalarımın altı ağrıyır, 

hərarətim tez-tez qalxır, ürəyim bulanır, gözlərim torlaşır...  

Medbratı çağırıb məni hospitala aparmasını tapşırdı.  

Əvvəl kazarmaya döndüm. Hospitalda mənə lazım 

olacaq şeyləri bir ağ parçaya büküb ayrıca qoydum. Gün 

növbətçisinə tapşırdım ki, Telmanla bunları hospitala 

göndərsin. Kazarmada müxtəlif səbəbdən qalan uşaqlarla 

görüşüb Qəhrəmanla çıxdıq.  

Əlvida rota! 
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Elə bil hospitalda hər şey əvvəlcədən hazır-lanaraq 

düzülüb qoşulmuşdu. Qəhrəman məni ka-pitan rütbəli bir 

azərbaycanlı həkimin yanına gətirdi. Tanış olduq:  

- Altay həkim! – dedi. 

Mən də adımı söylədim. O, məni yalandan müayinə 

eləməyə başladı.Yanında tibb bacısı da vardı. Odur ki, rus 

dilində danışırdıq. Həkim tibb bacısına müəyyən tapşırıqlar 

verdi. Sonra Qəhrə-mana nəsə başa saldı. Qəhrəman məni 

geniş bir boş otağa apardı. Bir az keçmiş Altay həkim də bu 

otağa gəldi. O, qırx-qırx iki yaşlı, dolu, orta boylu bir adam idi. 

Şabalıdı gözləri, sıx qaraşın saçlı yekə başı vardı. Üzü çox 

səliqəli təraş olunmuş, bığ saxlamırdı. O, burada mənimlə 

açıq söhbət elədi: 

- İyirmi gün yatacaqsan, sonra on beş gün də 

osvobojdeniya alacaqsan. Mart ayının axırına kimi işdən 

azadsan. Məzuniyyət məsələsi isə artıq bizlik deyil, qışı 

burada rahat çıxaracaqsan! – dedi. 

Ola bilsin ki, səni hərbi hissədən məzuniy-yətə 

buraxmasınlar. Elə olsa biz artıq buna cavab-deh deyilik, – 

Qəhrəman əlavə elədi.  

Bir sözlə, onlar məzuniyyət məsələsini bo-yunlarına 

götürmədi. Aramızda pul haqq-hesabı da olmadı. Belə başa 

düşdüm ki, Nadir elə bu Altay həkimlə danışıbmış. Odur ki, 

Qəhrəmanı kənara çəkib dedim: 
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- Mən utanıram, sən Altay həkimə de, qoy məzuniyyət 

məsələsini də boynuna götürsün, həm də  on beş gün azdır, 

bir aylıq eləsin, əvəzində lap üç yüz manat alsın.  

Qəhrəman həkimlə danışdı və məni içəri ça-ğırdılar. 

Altay həkim: 

- İndi sən deyən qaydada eləmək qeyri-mümkündür, 

may ayına isə söz verə bilərəm, – de-di.  

Özlüyümdə fikirləşdim ki, görünür burada hər iş 

əvvəlcədən  planlaşdırılır və bu işin arxa-sında da yüksək 

rütbəli generallar dayanır. Altay həkim tərəddüd etdiyimi, 

məyus olduğumu görüb: 

- Əlində osvobojdeniyası olan doxsan doq-quz faiz  

əsgər, məzuniyyət ala bilib. Ortada hörmət məsələsi qalır. 

Hərbi hissə komandirinə “hörmət” eləsən, yəqin ki,buraxacaq! 

Rəngim açıldı.Yadıma düşdü ki, Oqanesyan gecələrin 

çoxunu Dyakivin arvadı ilə birlikdə keçirir. Onun əli ilə pul 

təklif edərəm...  

Xülasə, razılaşdıq.  

Məni palataya yerləşdirdilər. Bir neçə dəqiqə keçmiş 

içəri ağ xalatlı bir tibb bacısı daxil oldu. Mə-nə bütün 

paltarlarımı soyunub ona təhvil verməyi və  əlində  gətirdiyi  

ağ, tərtəmiz tuman-köynəyi ge-yinməyi tapşırdı.  
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           Bəli, iş deyəsən ciddi idi... 

22 fevral saat 12:02 dəqiqədən hospitalda xəstə 

yatmağa başladım. Mənə xüsusi xəstəlik və-rəqi açıb qəbul 

olunduğum tarixi, saatı və diaqnozu qeyd elədilər. Tibb bacısı 

palatadan çıxan kimi pən-cərədən çölə baxdım.  

Düşünürdüm…nə qəribə dünyadır! Həyat qəflətən 

necə dəyişə bilərmiş...  

Yadıma düşdü ki, sabah klubda təntənəli surətdə 

bayram konserti və yığıncaq keçiriləcək. Heyf!  

İştirak eləyə bilməyəcəyimə təəssüfləndim də...  

Elə bu vaxt başqa bir cavan tibb bacısı içəri girdi. 

Əlində bir neçə şpris tutmuşdu: 

- Tez ol, tez ol uzan, – deyib, qoluma və ya-nıma 

iynələr vurdu. Qəhrəman məni başa salmışdı ki, iynə 

vuracaqlar, qorxma, hamısı vitamindir... Tibb bacısı 

tabletkaları ağ xalatının cibindən çı-xardıb dolabın üstünə 

tökdü... və:  

- Səhər, axşam yeməkdən yarım saat sonra atarsan, 

– dedi.  

Tibb bacısı sarışın bir qadın idi. Otuz beş – qırx yaşı 

olardı. Gözlərinin altı böyrəyi xəstə olan adamlar kimi şişkin 
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idi. Yeridikcə, əyilib qalxdıqca, iri döşləri ağ xalatının altında 

yırğalanırdı. Yoğun baldırları vardı. Açıq yaşıla çalan gözləri...  

Hərarətimi ölçmək üçün o, termometri çıxar-dıb, bir 

neçə dəfə silkələyərək, qoltuğuma qoydu. Onun canıma 

dəyən əli soyuq idi.  

Filoloq Tofiqlə, Əmiryan da bizim mərtəbədə yatırdı. 

Bu xəbəri yanıma yenicə köçürülən Əli Əş-rəfov söylədi. 

Beləcə axşamı saldıq.  

Xəstələrin yeməyini palatada verirdilər. Sa-kitçilik idi. 

Hərbi xidmətdə qışı rahat keçirməyin bundan yaxşı forması 

ola bilməzdi.  

Axşam yeməyindən sonra İlyasla Telman yanıma 

gəldi. Telman kazarmada kənara qoydu-ğum, bütün dəftər, 

qələm, konvert, kitab, qəzet və jurnalları yığıb gətirmişdi.  

Açıb yerbəyer elədim. Briqadanın nə işlə məşğul 

olduğunu, Mürşüdü, Oqanesyanı soruş-dum.  

- Hər şey qaydasındadır, – dedilər. 

Onları yola salanda üzümü Telmana tutub: 

 - Alikdən pul götür, yanıma gələndə süd və bir ədəd 

də təzə ümimi dəftər al gətir, - dedim.  

Telmana yeni ümumi dəftər aldırmaqda məqsədim 

hospital sərgüzəştlərini ayrıca o dəftərə yazmaq idi. 
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Telman irişə-irişə: 

- Hə, lap yadımdan çıxmışdı, sənə bir bağla-ma da 

gəlib, onu neyləyək? – soruşdu. 

Dərhal xatırladım, atam məktubda yazmışdı ki, sənə 

bağlamada əlli manat pul göndəririk. Yəqin elə odur.  

 Səhəri ilk dəfə olaraq hospitalda açdım. 

 Bu gün bütün il ərzində bizim yeganə təq-vim 

bayramımız idi.  

 İyirmi üç fevral... 

 Komsomolumdan, Məhbubə xaladan, Sarı-

kirpiklidən, Qırmızı kostyumludan nəsə bir şey göz-ləyirdim. 

Ancaq heç birindən təbrik almadım...  

Başqa dostlarımdan, hətta qohum – qarda-şımdan nə 

otkrıtka, nə teleqram, nə də məktub al-dım. Yalnız atamın 

göndərdiyi bağlama gəlmişdi. Bu da mənim qərib torpaqda, 

hospitalda xəstə çar-payısında keçirdiyim kişilər bayramı! 

Oturub kədərli halda çoxlu məktub yazdım. Odessaya 

Nazimə, Kirovabada Mamışevə, Mingə-çevirə Qismətə, 

Ağdama Muxtara, Bakıya qarda-şım Rafiqə, tələbə dostlarım 

Cekə, Daş Salahlı Ma-hirə, göyçaylı Elmdara, Tbilisiyə 

Tahirə, Bərdəyə Araza, Xosrova, Zeynəbə, Vidadiyə, bir 
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sözlə bütün ərkim çatanlara giley dolu məktublar yazıb 

hazırla-dım. 

 Baharın oğluna, Sərxanın uşaqlarına, Ələs-gərə, 

Aydın və Yunisə isə heç nə yazmadım... 

Qapım döyülmədən açıldı.  

İçəriyə zabit geyimində yüksək rütbəli bir 

podpolkovnik və ağ xalatlı bir neçə mayor daxil ol-du. 

Əşrəfov palatadan çıxdığından içəridə tək idim. Onlar məni 

salamlayıb komandanlığın adından təb-rik elədilər. Yerimdə 

donub qalmışdım. Nə edəcəyi-mi bilmirdim. Heç 

gözləmirdim...  

Onlar palatadan çıxanda pəncərənin qabağı-na 

keçdim. Hospitalın qara bürünmüş həyətinə ba-xıb 

qüssələnir, kədərlə uzaqlara baxaraq, özüm-özümü 

sakitləşdirirdim: “Nədir ki, nə qalıb, yaz gəl-sə, istilər 

düşəcək, hər şey asan olacaq və bir də baxacağam ki, payız 

girib demblə gedirəm!” 

Bir qədər keçmiş cırdaxanlı Nadir, Əşrəfovla birlikdə  

yanıma gəldi. Və axsaq Nadir üzünü mənə tutub: 

- Baş leytenant Bryukov həkimin otağında səni 

gözləyir, – dedi.  

Özümüzü səliqəyə salıb, çiynimizə ağ xalat atıb 

Əşrəfovla getdik. 
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 Qəhrəmanla bir yerdə baş leytenant Bryu-kov bizi 

bayram münasibətilə təbrik elədi, və özü ilə gətirdiyi iki 

bağlamanı bizə verib əlimizi sıxdı...  

O da çiyninə ağ xalat salmışdı.  

Gözlərim yaşardı. 

İstər azərbaycanlı olsun, istərsə də dünya-nın hər 

hansı başqa bir xalqının nümayəndəsi, ha-mısının yaxşısı, 

pisi var.  

Elə kədərlənmişdim...  

Görün məni bu bayram günündə kimlər necə təbrik 

edirlər. Halbuki, Oqanesyan hələ gəlməyib... 

Palatamıza gələn kimi üzüüstə çarpayıya uzanıb 

səssizcə ağladım!  

Yaman kövrək olmuşam...  

Bugünkü bayram münasibətilə yeməkdən əlavə 

peçenye, konfet də verdilər. 

Hələ də cındır Telmandan xəbər çıxmayıb. Nə süd 

gətirdi, nə də ümumi dəftəri... 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

 

 

 

 

 

                     HOSPİTAL 
 

    24, 25 fevral 1972-ci il, V gün. 

 

Gecə - gündüz mənə dörd saatdan bir iynə vururlar. 

Qorxumdan mane ola bilmirəm. Axı başa düşərdilər!?  

Səhər tezdən baş həkim palataya gəldi. Bi-zimlə çox 

səmimi salamlaşdı. Ağ xalatda idi. Orta yaşlı, qadın sifətinə 

oxşar gözəl sifəti vardı. Mənim ad, familiyamı soruşdu. 

Dedim.  

Dərhal: 

- Səni Altay Abbasoviç müalicə eləyir?  
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- Bəli, – dedim.  

- Nə şikayətin var? Sənə iynə vurulur? - so-ruşdu.  

- Yaman çox iynə vururlar, – dedim, - hər dörd 

saatdan bir... 

- Narahat olma! Tapşıraram daha vurmazlar.  

Çox sevindim. Deməli burada kələk yoxdu, hər şey 

planlı surətdə gedir...  

- Tibb bacısı xoşuna gəlmirsə, dəyişək, – deyib baş 

həkim gülə-gülə mənimlə zarafatlaşdı da. 

Onlar gedəndən sonra oturub Komsomolu-ma məktub 

yazdım...  

Yazdım ki: “Əzizim, səni həyatda sevindirən, 

kədərləndirən, təəccübləndirən, təəssüfləndirən nə-dir? 

Sənin həyatda ən böyük arzun, istəyin nədir? Xoşbəxtsənmi? 

Bəs niyə fotoşəklini göndərmədin? Heç məndən soruşulası 

bir sözün yoxdur?” 

Axşam İlyasla Telman yanıma gəldi. Əllərin-də nə 

süd, nə də ümumi dəftər vardı. Telman yenə pis-pis, irişə-

irişə: 

- İşdən indicə çıxmışıq, – dedi.  
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Əgər dediyim şeyləri alıb gətirmək istəsəydi, üç 

dəqiqə vaxt aparardı. Ancaq Telmanın qanı xarab idi. 

Xasiyyətcə at sifətli İlyas da eşşəkdən heç nəylə fərqlənmirdi. 

Dünən ona yefreytor verdir-mişdim!  

Nəysə bu gün yazdığım məktubları yola sal-maq üçün 

poçta aparmasını İlyasdan xahiş elədim.  

Onlar palatadan çıxan kimi leytenant Cəfə-rov gəldi. 

Cəfərov da hərbi həkim idi. Onunla xeyli dərdləşdik. Onun da 

son sözü belə oldu ki, məzu-niyyətə buraxa da bilərlər, 

buraxmaya da...  

Yenə də mücərrəd cavab... 

Səhər tezdən on doqquz – iyirmi yaşlarında cavan və 

olduqca gözəl bir tibb bacısı yanıma gəl-di. Hərarətimi ölçüb, 

yalandan nəsə yazıb - pozdu. Xoş təbəssümlə, işvə - nazla 

ora - burama baxıb, məni müayinə eləyəndən sonra qapıdan 

çıxmaq istəyəndə ayaq saxladı: 

- Yadımdan çıxmışdı, gecə səni üç - dörd nəfər piyan 

uşaqlar axtarırdı. Yerini özümüz bildir-mədik, – deyib çıxdı. 

Çarpayıdan qalxıb arxasınca onu səslədim: 

- “Сестра, сестра” – deyəndə, o geri qayıtdı və 

ədəblə, üzündə xoş bir təbəssüm: 

- Adım Lyudadır, – dedi.  
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- Lap yaxşı, xəstənizin adını yəqin ki, bilir-siniz. Lyuda 

xanım, gələn piyan uşaqlar ruslar idi, yoxsa azərbaycanlılar? 

– soruşanda: 

- Qır-vır danışırdılar, ruslar deyildi, – dedi.  

Təəccüb elədim. Bizimkilərdən kim ola bilər-di? Bu 

vaxt dolabımın üstündəki daxili telefon zəng çaldı. Lyuda 

dəstəyi qaldırıb danışdı. Dəstəyi üstü-nə qoyan kimi: 

- Sənə məktub var, növbətçi həkimdədir, get götür, – 

dedi.  

Cəld xalatımı geyinib növbətçi həkim oturan otağa 

cumdum.  

Həkim bizim azərbaycanlı leytenant idi. Məni görən 

kimi salamdan əvvəl bir məktub uzatdı. Dər-hal zərfin üstünə 

baxdım: “гор. Барда от А.Ə.” ya-zılmışdı.  

Tanış xətt, unudulmaz qoxu! Komsomolum-dan idi!  

Həkim məni söhbətə tutur, əl çəkmir, düz-əməlli 

sevinməyimə belə imkan vermirdi.  

Birdən eşitdim ki: 

- Axşam Səbuhi ilə Nadir keflənib hospitala sənin 

yanına gəlmişdilər, – deyir, - İstədim hətta gecə onları bir 

yaxşı döyəm də...  
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Mən artıq ona qulaq asa bilmirdim. Sağol-laşıb cəld 

otaqdan çıxaraq palatama götürüldüm.  

Çarpayıya uzanıb bir xeyli zərfi iylədim, əlim-lə 

içərisini, qalınlığını yoxladım. Fotoşəklini göndə-rib, 

göndərmədiyini bilmək istəyirdim. Hiss elədim ki, içərisində 

bir neçə vərəq var. Ehtiyat və intizarla məktubu açdım. 

Ürəyim atlanırdı, insan əlinə düşən sağlam, körpə bir quşun 

ürəyi necə çırpınardısa o vəziyyətdə idim. 

Fotoşəkil yoxuydu!  

Ancaq ilk dəfəydi ki, iki vərəq yazmışdı.  

06.02.1972-ci il tarixdə yazdığım iyirmi iki suala düz  

iyirmi iki də cavab yazmışdı.  

Ən maraqlısı on səkkizinci sualın cavabı idi. 

Yazmışdım ki: “Ürəyində ən böyük arzun nədir?”, cavabında 

yazmışdı: “Ürəyimdə ən böyük arzum səninlə ailə qurub 

xoşbəxt yaşamaqdır!” 

 Gözlərimi yumub ürəyimdə: 

- Sən əzizim arzuna mütləq çatacaqsan,! Yolun 

çoxunu keçmişik. Bir az da döz...  

İndi hər şey Dyakivin bir sözündən asılıdır. Hə desə, 

iyirmi gündən sonra Komsomolumla görü-şürük!  

Bu doğrudan da  nağıla bənzəyirdi... 
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Bütün günü məktubun sevinci ilə yerimdən 

qalxmadım.  

Axşam yeməyindən sonra Telman, Nadir, İlyas və 

xəstə Mamed yanıma gəldi.  

Taytax Nadirin əlində bir qutu süd vardı. Xeyli söhbət 

elədik. Məlum oldu ki: satqın Balacanı, taytax Nadiri və 

Əhlimanı mənim briqadama verib-lər. Mürşüdün əvəzinə də 

yefreytor İlyası uşaqlara starşı qoyublar... 

Gecə gündəliyimdən müəllifini qeyd eləmə-diyim bir 

şeiri əzbərlədim: 

 

 

Ay güllər, ay çiçəklər 

Öyünməyin bir belə 

Çoxdakı çəmənlərə 

Çöllərə siz tacsınız 

             * * * 

Ancaq unutmayın ki, 

Öz gözəlliyinizlə 
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Hərəniz bir oğlanın, 

Eşqinə möhtacsınız!  

 

     26, 27 fevral 1972-ci il, Bazar günü. 

 

Mən hospitalda yatandan havalar necə açı-lıbsa elə 

bil yazdı, havada şaxta yoxdu. Qar yığın-ları əriməyə 

başlayıb. Yerimdə  uzanmışam. Pən-cərədən içəri gün necə 

döyürsə, adam lüt soyunub elə bu qar yığınının əriyən 

suyunda çimmək istəyir. Rəngim hiss olunacaq dərəcədə 

ağarıb. Bəli, deyə-sən bu qışı keçirdik!  

Çox deyirdim, qış çıxsa, elə bil əsgərlik qur-tardı. Bu 

da sənə qış. Günəş adamda yaşamaq hə-vəsi oyadır.  

Lyuda bu gün görünmürdü. Heç kim həra-rətimi 

ölçmədi. Artıq iynələr də vurulmur, tabletka-ları da atmıram. 

Çox sakitçilikdir.  

Şəhər telefonu olan növbətçi həkimin otağı-nın 

həndəvərində hərlənirdim. Həkim hansısa xəs-tənin otağına 

keçən kimi cəld içəri keçib Qırmızı kostyumlunun telefon 

nömrəsini yığdım. Çox çağır-dı. Yenə dəstəyi götürən 
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olmadı... Axşama qədər bir neçə dəfə də zəng vura bildim. O, 

dəstəyi qal-dırmırdı... 

Gecə Turabxanla İlyas gəldi. İlyas yefreytor liçkasını 

artıq taxmışdı.  

İki məktub gətirmişdilər. Tahir və əmioğlu Mameddən 

idi. Mamed şəklini də göndərmişdi. İyir-mi bir il üzünü elə 

görmədiyim ögey əmim oğlunun fotoşəklinə baxdım.  

İlahi, o, heç mənə doğma görünmədi!  

Yad, cansız bir adam şəkildən baxırdı...  

Onu həm tanımadım, həm də bizimkilərə ox-

şatmadım... O yazmışdı ki: yenə qayıdıb, Konets-poldadır. 

Dönə-dönə yanına getməyimi xahiş edir-di... 

Ancaq necə gedim?  

Hospitaldan çıxıb getsəm, məzuniyyət mə-sələm 

pozula bilərdi. Fikirləşdim ki, sabah gecə Telman gələndə 

Villislə onu göndərim, gedib Ma-medi bura gətirsin. Belə 

daha yaxşı olar...  

Onlara cavab məktubları yazdım. Tahirin məktubunda 

elə bir yenilik yox idi. Mən ona hos-pital barədə heç nə 

bildirmirdim. Ümumiyyətlə, heç kimə bu barədə xəbər vermir, 

sürpriz  hazırlayır-dım.  
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Telmanın adına bir etibarnamə yazdım. Həm əmək 

haqqımı, həm də bağlamamı alsın. 

 Bir qız gəldi ki, sən analiz üçün qan verməli-sən. Qan 

alan qız qəflətən mənə Azərbaycan dilin-də: 

- Sənin adın nədir? – soruşdu. 

Donub qaldım. Sonra əlavə elədi: 

- Sənin neçə yaşın var?  

Aman Allah, o qədər qürurlandım!..  

Qız çox gözəl bir qız idi. Onunla xeyli söhbət elədik. 

Sən demə bu qız həmyerlimiz qazaxlı leyte-nant Elxan 

Cəfərovun arvadı imiş...  

“8 Mart” beynəlxalq qadınlar günü münasi-bətilə 

dayım arvadı Rənaya, anama, nənəmə, ba-cım Yeganəyə, 

Zeynəbə bibim qızları Elza və Gül-xara, Məhbubə xalaya 

Arifin adına otkrıtkalar yazıb göndərdim...  

Jurnaldan bir qəzəlin iki misrasını əzbərlə-dim: 

 

Hər kim məhəbbət əhlini salmış əziyyətə, 

   Yox özgə qarğışım ona düşsün məhəbbətə! 
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Sonra başqa bir jurnaldan Əliağa Vahidin bir 

qəzəlindən yenə iki misra əzbərlədim: 

 

 Şikəstə canıma olmaz təbiblərdən əlac, 

 Qalıbdır indi sənin, bircə çarə gözlərinə! 

 

... Əşrəfovla zarafat eləyəndə məndən inci-yib 

küsmüşdü. İki gündür palatada yanaşı yatsaq da 

danışmırdıq...  

Hospitalda işim-gücüm yatıb-durmaq, oxu-maq - 

yazmaq və yeməkdir...  

Bazar günü olduğundan xəstələrin yanına gəlib-

gedənlər çox idi. İmkan tapıb Qırmızı kos-tyumlunun evinə bir 

neçə dəfə zəng elədim. Yenə bir şey çıxmadı.  

Lyuda bu gün mənə yaman qaş-göz oyna-dırdı. Hər 

baxanda da göz vurur, gülümsəyirdi. Bu səhər o içəri girəndə 

mən yuxuda olmuşam. Pam-bığı spirtə batırıb burnuma tutdu. 

Yatdığım yerdə sıçrayıb ayıldım. Lyudanı çarpayıma oturmuş 

görüb sakitləşdim. O, açıq-aşkar mənə sataşırdı.  

- Bu gecə növbədə olacaqsan? – soruşdum.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

- Hə, səhərə qədər buradayam, – dedi. 

- Gecə sənə “bir söz” deyəcəyəm.  

O gülümsəyib əli ilə qulağımı çəkdi...  

Çənəsi irəli Telmanla göydodaq Ədalət ax-şam 

yanıma gələndə əllərində düz beş ədəd mək-tub vardı. 

Zərflərin üzərini tez-tez oxudum, hamısı da evimizdən idi.  

Bəs bağlama hanı? - soruşanda, Telman bil-dirdi ki, 

bağlamanı verməyiblər. Gərək etibarnamə-də hospitalın Baş 

həkiminin möhürü olsun.  

Əclaf xumba Telman diş pastası, süd və ümumi 

dəftəri də alıb gətirməyib. Yalandan dedi ki, pulum yoxdur. 

 Bir manat tapmaq belə çətindir? Mən onun yerində 

olsaydım, lap pulum olmasa da, birindən borc alaraq, 

tapşırılan şeyləri alıb gətirərdim. Bu Telman çox etibarsız 

adamdır. Ömründə ondan adama dost olmaz...  

Ədalət yeni xəbərləri verdi: “Mürşüd bir set-ka kartof 

oğurlayıb ki, uşaqlarla iş yerində, ocaqda kbab eləyib yesin. 

Dərhal Balaca rəhbərliyə xəbər verib, indi Mürşüdə cəza 

verəcəklər...  

Hamamxanada medbrat Qəhrəmanın üstün-də dava 

düşüb. Bizim uşaqlar yığılıb Volkovu möh-kəm döyüblər. 

Kəlbəcərli Telman Hacıyev alimini-um taziklə Volkovun 
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ağzını vurub dağıdıb. Bir neçə dişi tökülmüş Volkov indi 

sançastda, Telman Hacı-yev də qubbaxda yatır...”  

Axşam xəbərləri ürəkaçan olmadı. Mürşüdü mən öz 

yerimə qoymuşdum. Görünür Telmanla Ba-laca bu qurğunu 

qurublar ki, Telman Mürşüdün ye-rinə keçsin...  

Uşaqları yola salıb məktubları oxudum. Vi-dadi, 

Xəqani, Firdovsi qardaşlarıma, Tahirə, Odes-saya ağcabədili 

Nazıya məktublar yazdım...  

Axşam televizorda “KVN”-ə baxdım, azər-baycanlılar 

da iştirak edirdilər.  

Yaman darıxıram. 

 Gecəyarı Lyuda cavan bir rus oğlanla öz otağına 

keçib işığı da söndürdü.  

Bu da Lyuda! 

 

 

 

28, 29 fevral 1972-ci il, II gün. 
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Mən hospitala girəndə çəkim əlli səkkiz kiloqram idi. 

Bu gün çəkimi yoxladım, əlli yeddi kilo-qram gəldi. Məni 

arıqladan yalnız fikir, həyəcandır. Bəli, fikir məni əldən salır. 

Burada yeməyi yaxşı verirlər, işləmirəm, bütün günü yatıram. 

Bəs niyə arıqlayıram? Artıq yeddi gündür hospitaldayam, on 

üç gündən sonra çıxıram...  

Alik Oqanesyan, Arif, Vahid, Şahmar, Mür-şüd hələ 

də yanıma gəlməyiblər. Belə şeyləri ürəyi-mə salıb 

üzülürəm...  

Çox maraqlıdır. 

Telman bu gün də üç məktub gətirdi, hamısı da 

Odessadan, Nazimdən idi. Yenə süd gətirmə-mişdi. Əmək 

haqqımı isə alıb gətirmişdi. Ona bir söz demədim.  

Sonra İlyas gəldi. Ona iki manat verdim ki, diş 

pastası, süd və ümumi dəftər alsın. O da uzat-dığım iki 

manatı utanmadan götürdü! Mən isə ona bir qəpiksiz 

yefreytor verdirmişəm... 

 Ümumi dəftərlə diş pastası tapmamışdı. Südü 

verəndə pulun qalığını da verdi, götürmədim. 

- Başqa mağazadan alarsan, – dedim... 

Bu gün lap möcüzə baş verdi.  
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Düz yeddi gün idi ki, dolabın üstündə bir ki-tab vardı. 

Rusca olduğunu zənn edib heç kitaba tə-rəf baxmırdım da. 

Yerimə uzanıb, xeyli fikir-xəyal-lara dalandan sonra 

bekarçılıqdan kitabı götürüb vərəqləməyə başladım.  

Birdən mat qaldım, bu kitab Azərbaycan di-lində idi! 

Tez çevirib üzünə baxdım: “Cenni Her-hard... ” Müəllifi  

Teodor Drayzer idi. Bir qədər kita-bın şəkillərinə, orasına-

burasına baxıb oxumağa başladım.  

Oxuduqca oxudum... Çox şirin, duzlu ya-zılmışdı. 

Romanı oxuduqca hadisələrin içərisinə girir, kitabdan ayrıla 

bilmirdim. Bütün ətraf aləmdən təcrid olunmuşdum. İlahi, 

oxuduqca gördüm ki, bu kitab bu günə kimi oxuduğum bütün 

kitabları, hətta “Çalıquşu”nu da kölgədə qoyacaq. Gecənin 

yarı-sından keçmişdi, kitab mənə həyat verirdi.  

Mənimki belə şeydir!  

Səhərə yaxın yatdım. Oyanan kimi kitabı cəld götürüb 

oxumağa başladım. Oxuduqca elə kövrəlirəm ki...  

Axşam yeməyimi yeyəndə Nadirlə Telman gəldi. Üç 

məktub gətirmişdilər. İkisi Tahirdən, biri Cekdən idi. Tahir 

Ağayevdən sonra, dostluqda Cə-fər yaxşı oğlan çıxdı. Mən 

onu vaxtında dəyərlən-dirməmişdim...  

Mahir Eminovla Aydın heç...  
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Tahir rotasının uşaqları ilə birlikdə yeni çək-dirdiyi 

fotoşəkli də göndərmişdi...  

Telmandan etibarnaməni götürüb hospitalın Baş 

həkiminə möhür vurdurdum. Gedib, Nadirlə bağlamanı alıb 

gətirdilər. Cırdaxanlı Nadirə dörd manat vermişdim. Ümumi 

dəftərlə beş ədəd zərf də alıb gətirmişdi...  

Bağlamadan anamın, nənəmin, Rafiqin, Ye-ganənin, 

dayım oğlu Müşfiqin fotoşəkilləri, əlli ma-nat pul, Vaqif 

qardaşımın yazdığı kiçik bir kağız və çoxlu fındıq, qoz, heyva, 

armud, portağal, narıngi li-mon çıxdı.  

Bərk sevindim. Çünki bu əlli manat məzuniy-yətə 

getməyim üçün yol pulu da ola bilərdi!  

Bütün gələnləri yerbəyer eləyib, heç nə yazmadım.  

Oturub Cenninin taleyini oxumağa başladım. İndi elə 

kövrəlmişəm...  

Könlümdən ağlamaq keçir. Cenninin taleyi ilə bağlı 

oxuduğum yerə kimi Tahirə məktub yazıb onu da 

məlumatlandırdım. 

Tovuzun Cırdaxan kəndindən olan Allahver-diyev 

Nadir avtomobillərin texniki təmir emalatxa-nasında, САРМ-

da baş gözətçi işləyirdi.  
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Onu o işə dostluq elədiyi Altay Abbasoviç düzəltmişdi. 

Altay həkim Gədəbəyin Slavyanka kəndindən sonra gələn 

Zəhmət kəndində doğulub, boya-başa çatmışdı. Sima adlı 

həyat yoldaşı da azərbaycanlıydı. 

Taytax Nadir avtomobillərin ehtiyat hissələ-rindən 

mülkü adamlara gizlicə satıb xeyli pul qa-zanmışdı.  

Üç min manat artırıb Sima xanıma vermişdi ki, 

saxlasın.  

Özünə bahalı neylon köynək, boston kos-tyum, 

Macarıstan istehsalı olan ayaqqabı və hətta dəbdə olan 

Salamandro adlanan Çex tuflisi də almışdı. Sima xanıma da 

tez-tez hədiyyələr alırdı... 

İndi nə iş tutmuşdusa onu işdən azad eləyib, mənim 

briqadama göndərmişdilər.  

Görünür Sima xanımdakı pulun və Altay Abbasoviçin 

xahişi kar eləməyib. 

Görüşəndə öyrənərəm.  
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01.03.1972, III gün. 

 

Doqquzuncu gün idi ki, hospitalda yatır-dım...  

Doğrusu bu cümlələri qeyd eləməyə tələsi-rəm. Səhər 

yeməyini yeyən kimi amerikalı yazıçısı-nın yazdığı kitabın 

ardını oxumağa başladım. Roman məni özünə elə cəzb 

eləmişdi ki...  

Sətirləri oxuya-oxuya məni göz yaşları bo-ğurdu...  

Səfərdən qayıdan Lester Vestanın ölümünü eşidib 

dərhal Cenninin görüşünə gəlməsi və oteldə onların görüş 

səhnəsini oxuyanda artıq ürəyimin yandığı, qəlbimin 

parçalandığı üçün acı göz yaşları damla - damla 

yanaqlarımdan üzüaşağı diyirlənmə-yə başladı.  

Bir anlığa dayandım...  

Əl-üz dəsmalını üzümə tutub bir müddət səssiz - 

səmirsiz, için - için ağlamağa başladım. Bu mənzərəni 

ömrümün sonuna kimi unutmaram!  

“Çalıquşu”, “Dodaqdan qəlbə”, “Burada in-san 

yaşamışdır”, “Onun gözləri”, “Qış gecəsi”, “Adi-lənin taleyi” 
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kitablarını da oxuyanda sarsılmışdım, hətta gözlərim 

dolmuşdu. Ancaq bu kitab ilk roman idi ki, məni oxuya-oxuya 

uzun müddət ağlatdı! Doğrudan da bu çox, həddindən artıq 

çox gözəl kitabdır!  

“Qaraca qız”, “Uzaq sahillərdə”, “Cəbhədən cəbhəyə” 

kitablarını da oxumuş, təsirlənmişdim. Ancaq yox!  

Bu kitab şedevr idi!  

Doğulan gündən bizə o qədər kapitalist ölkə-lərini, 

xalqlarını pisləyiblər ki, heç yatsam yuxuma da girməzdi ki, 

amerikalı hər hansı bir yazıçı belə şedevr, təbii əsər yarada 

bilər... 

“Dahi”dən də, “Aeroport”dan da, “Qorio ata”-dan da 

bu mənim təbiətimə daha yaxın idi...  

Bu kitab möcüzədir! 

Bu gün kitabı oxuyub qurtardım... Elə bil nə-sə 

çatmırdı. Kitabın təsirindən çıxa bilmir, Cen-ninin düşdüyü 

vəziyyətə ürəkdən yanırdım. Məni kədər, qüssə elə 

çulğamışdı ki... 

Bir yaralı əsgər gəldi ki, burada Babayev kimdir? 

Təəccüblə onun sarğılı bədəninə baxıb: 

- Mənəm, – dedim.  

- Səni çöldə çağırırlar...  
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Tez geyinib həyətə çıxdım. Bizim rotada kla-dovşik 

işləyən Dorofeyevlə, Kravtsov idi. Əl tutub görüşdük.  

- Xeyir ola? – təəccüblə soruşdum.  

Kravtsov tələsik sağollaşıb getdi. Dorofeyev mənə bir 

kağız verdi. Bryusov yazmışdı. Mən mək-tubu oxuyub 

qurtaran kimi düz yeddi ay qabaq ona bağışladığım qol 

saatımı Dorofeyev mənə uzatdı. Mat qalmışdım. 

 Bu nə məsələ idi? Ancaq Dorofeyev mənə qısaca 

məlumat verdi, Bezverxi qubbaxda rəsmi şəkildə yazıb verib 

ki: Bryusov komandirliyindən is-tifadə edib, əsgərlərdən pul, 

qızıl, gümüş və müxtə-lif əşyalar yığır, onların hər bir 

nöqsanına göz yu-mur. Hətta xüsusilə mənim adımı ayrıca 

qeyd elə-yib ki, qol saatı və çoxlu pulumu alıb, komandir qo-

yub...”  

Bryusov kağızda yazmışdı ki: “soruşan olsa, deyərsən 

elə-belə vermişdim, qoluna vursun, hara-sa gedirdi, saatı yox 

idi. Yerdə qalan işləri də özün gələndə danışarıq. Yəni 

aramızda başqa heç nə olmayıb...” 

Dorofeyev Bryusovun yazdığı kağızı mən oxuyandan 

sonra geri alıb, cibinə qoydu. Və razı-laşdıq ki, bu barədə heç 

kimə bir kəlmə də olsun söz demək olmaz! Dorofeyevdən 

Bryusova salam göndərib: 

 - De ki, yüz faiz arxayın olsun, – dedim... 
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Dorofeyev gedəndən sonra məni yenidən şübhə, 

kədər, fikir bürüdü. Yerimi açıb çarpayıma uzandım... 

 Əgər Bezverxi həqiqətən mənim adımı xü-susi qeyd 

eləyibsə, Dyakiv eşitsə, çətin ki məni mə-zuniyyətə buraxsın. 

Bu, nə pis iş oldu... 

Baş tibb bacısına hərbi və komsomol bile-timi, əlli 

manat pul və üç ədəd lotereya bileti ilə bir-likdə qol saatımı 

da verdim ki, saxlasın və gəlib yenidən yerimə girdim.  

Hər şey mənə yuxu kimi gəlirdi... Başdan bir də 

xatırladım: İyirmi bir fevral günü idi. Nadir özünü öymək üçün 

bu sözü işlətdiyini güman eləyib: 

- Əgər bu işi bacararsansa, dediyini mən verərəm, – 

dedim.  

Səhəri o gəldi ki, səni gözləyirlər...  

Sançastda məni leytenant Elxan Cəfərov gö-rən kimi 

öz dilimizdə: 

- Məzuniyyətə getmək istəyirsən? – soruşdu. 

Sonra sənədləşdirib medbrat Qəhrəmanla məni 

hospitala göndərdilər... Bizi hospitalda kapitan Altay 

Abbasoviç qəbul elədi. Söhbətdən sonra mə-ni palataya 

yazdılar. İnfeksiyon şöbənin palatası idi. Hər şey zərgər 

dəqiqliyi ilə ölçülüb biçilmişdi.  
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Söz yox ki bu Sovet İttifaqının, azərbaycanlı zabitləri 

deputat-general Krasikin xəbəri olmasa, bu qələti eləyə 

bilməzdilər.  

Hospitalda xəstəlik tarixi açılıb, hər gün tibb bacısı 

hərarətimin neçə olmasından asılı olmaya-raq qızdırmanın 

otuz yeddi dərəcədən aşağı düş-mədiyini anketimdə qeyd 

eləyirdi.  

Yatdığım doqquz gün ərzində başa düşdüm ki, mənim 

burada məzuniyyət üçün yatdığımı Altay Abbasoviçdən 

tutmuş hospitalın Baş həkiminə qə-dər, tibb bacıları, şöbə 

müdirinə qədər hamı bilir...  

Hələlik bir qəpik xərcim çıxmasa da, hər şey elə 

rəvan, elə qaydasında gedirdi ki, hətta mənə elə gəldi ki, 

Dyakiv də etiraz etməz.  

On beş gün nədir ki? Özü də bir dəfə gedib 

qayıtmışam və heç bir qanun pozğunluğuna yol 

verməmişəm... 

 Və birdən Lyudanın gecə açıq-aşkar mülkü bir 

oğlanla gecəyarı hospitalda boş otağa girib işıq-ları 

söndürməsi, içəridən qapını bağlaması yadıma düşdü. Bəs 

Lyudada bu cəsarət hardandır?  

Bunlar görünür bir-birlərini satmır.  
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Mənə əvvəl iynələr vurub, sonra vurmaya-vurmaya 

qeyd aparmaları nə demək idi? Belə əmə-liyyatlardan artıq 

qalan tibbi iynələr, tabletkalar satı-lıb, yığılan pullar kimin 

cibinə axırdı? Məni hospital-da yatdığım ilk gecənin səhəri 

Baş həkim kapitan Solovey kabinetinə gətizdirdi. Xəstəlik 

tarixi açdı, hərarətimin 36,7 olmasına baxmayaraq, 37,8 

dərə-cə qeyd elədilər.  

Bunlar orduda rüşvət zəncirlərinin həlqələri deyildimi? 

Əvvəlki günlər iynə vurdular... Kapitan Solovey öz razılığımla 

onu kəsdi, ancaq kitablarda iynə vurulduğu hələ də qeyd 

olunurdu...  

С добрым утром! ay Sovet ordusu!  

Ey, gözəl, yalançı, Qırmızı kostyumlunun qardaşı, 

deputat, general Krasik!  

Çarpayımda uzanıb fikirləşdim: Bu işlərin axırı necə 

olacaq? Son günlər bu sual məni rahat buraxmırdı. Əgər 

məzuniyyətə buraxmasalar, yüz əlli manatım batacaq. Atama 

nə üzlə yazacağam ki, mənə  yüz əlli manat pul göndərin. Bu 

qədər pulu nə səbəb göstərib istəyəcəyəm? Birinci məzu-

niyyətdə atama azmı ziyan vurdum? Hələ əsgərliyə 

gəlməmişdən əvvəli demirəm, elə məzuniyyətdən 

qayıdandan sonra nə qədər ziyan vurmuşam! Hanı 

maqnetafonum, hanı şalvarım, lavsan formam, ja-ketim, bir 

dəfə əynimə geyinmədiyim yun idman kostyumum... təptəzə 
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çamadanım... gətirdiyim pul-lar... Çimərlik paltarıma qədər 

hamısını ona-buna paylamışam. 

Bəs atama heç yazığım gəlmir?  

Hanı bir dəfə də olsun ayağıma geyinmə-diyim təzə 

ayaqqabılarım? Qismət çamadanımı, çarıqlarımı, jaketimi 

apardı, Qəhrəman Odessaya gedəndə tuflilərimi geyindi, bir 

dəfə də olsun demə-yib ki, ayaqqabıların məndədir.  

Buna nə ad vermək olar? Atam bu pulları yerdən 

tapır, ya göydən yağır? Niyə bunları düşü-nə-düşünə, başa 

düşə-düşə bu hərəkətlərə yol ve-rirəm?  

O pulları özüm qazansam, belə xərcləyə-rəm? Yeddi 

aydır, qol saatım Bryusovun qolunda idi. Hələ yaxşı ki, bu 

gün qaytardı. Ona verdiyim pullar! Əvəzində məni aldada-

aldada məzuniyyətə də göndərmədi... Dyakiv indi 

məzuniyyətə burax-masa, nə edəcəyəm, nə üzlə evdən pul 

istəyəcə-yəm? 

Sonra fikirləşdim ki, əgər Dyakiv məni burax-masa, 

indi mənə göndərdikləri əlli manatı taytax Nadirə verərəm. 

Sonra da iki dəfəyə yerdə qalan pulu düzəldib qaytararam. 

         Qardaşım Rafiqə, Vidadiyə yazaram hərəsi əlli manat 

pul göndərər. Bu xətadan da qurtararam. Bunları fikirləşib bir 

az ürəyim sakitləşdi.  
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Sonra da fikirləşdim ki, insanlar belədir də. Qismət 

nankorluq elədi, nə qazandı? Tək anasını itirdi...  

Qəhrəman ayaqqabını qaytarmaq haqqında heç nə 

demir, mən də yüz əlli manatı qaytaranda deyərəm ki, təzə 

ayaqqabılarımı iki günlük istəmiş-din, sənə pislik elədim? İndi 

siz də gözləyin, qırıq -qırıq üç dəfəyə yüz əlli manatınızı 

qaytararam.  

Buraxsalar, məzuniyyətə getsəm, onda lap asan 

olacaq. Atamdan pul ala bilərəm...  

Sonra öz-özümə düşündüm ki, axı heç yüz əlli manatı 

da müftə yerə verməmişəm. Bəs qışın oğlan çağında qırx 

günə yaxın işə getməyib isti çar-payıda rahat yatmaq, oxuyub 

- yazmaq məgər az-dır? Verdiklərimin hesabına bu işlər 

görülüb axı.  

Beləliklə, son qışı da çıxardaram... Odinoç-kada 

işləmişəm, komandir qoyulmuşam, kiçik ser-jant rütbəsi 

almışam. İlk aylardakı kimi döşəmə yu-muram, kartof 

soymuram... 

Bütün azərbaycanlı, ruslu, ermənili - hamı məni sayır, 

mənimlə hesablaşır. Hətta bütün qarni-zonun əsgərləri, 

yüksək rütbəli zabitləri mənə hör-mət qoyur...  

Hərdən pal-paltar, maqnetafon, konyak, pul, saat da 

hədiyyə etmək lazımdır... Nəysə belə-belə düşünüb rahatlıq 

tapa bilmirdim.  
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Görək Dyakivin son sözü nə olacaq? Mənə partiyaya 

keçmək üçün rekomendatsiya vermədi. Odessaya birinci 

Əsədovun briqadasını göndərdi. Bu hospital kələyini də o 

bilməmiş olmazdı...  

Hər şey ziddiyyətli idi... Görək sonu necə olacaq?  

Bu gün mart  ayı girib. Artıq bir neçə gündən sonra 

xidmətimizin bir ayı da arxada qalacaq... Dyakivin evinə 

bağlama göndərtdiyim də yadıma düşdü. Bəs o, niyə məni 

buraxmasın?  

On beş gün nədir ki?  

Birdən yadıma düşdü ki, əmioğlu Mamedlə də 

görüşməliyəm. Axı o, yenidən Konetspola qayı-dıb. Beləcə, 

bütün günü yerimdə uzanıb elə hey fikirləşir, fikirləşir, o üz-bu 

üzə çevrilib gah kədərlə-nir, gah gülümsəyir, sonu necə 

olacaq, kələfin ucu-nu tapa bilmirdim...  

Ayağa qalxıb palatadan çıxdım. Dəhlizin axı-rında 

yerləşən əl-üz yuyulan yerə getdim. Yuyunub güzgüdə 

özümə baxdım. Qapqara sıx, cod saçla-rım uzanmışdı. 

Bığımı da son dəblə düzəltdirmiş-dim. 

Əsl məzuniyyətə getmək vaxtı idi!  

Ötən dəfə məzuniyyətim çox pis vaxta düş-dü. Nə 

Bakıda bir tələbə dostumu, nə də Bərdədə Komsomolumu 
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tapa bildim. Ancaq bu dəfə getsəm, onlarla bir yerdə 

olacağam, həm də Məhbubə xala ilə görüşəcəyəm.  

Nə yaxşı olardı!  

Yazın gəlişinə, Novruz bayramının təntənəli 

mərasimlərinə qatılardım. Yandırılan bayram ton-qalları 

bütün Bərdəni başına alacaqdı!..  

Əgər son anda Dyakiv məni məzuniyyətə buraxmasa, 

onda yer üzündə haqqın varlığına ina-na bilərəmmi?  

Eh... məni bütün bu fikirlər üzür, ruhən, mə-nə 

rahatlıq vermirdi. Bu məzuniyyət oyunu ya məni yandıracaq, 

ya da xoşbəxt edəcək. Hərbi xidmətin növbəti sınağı 

qarşısındaydım... 

Yuyunub yenidən palataya qayıtdım...  

Bu gün Cenninin taleyinə ürəkdən acıyıb əməlli-başlı 

ağladım...  

O vaxt məzuniyyətdə olanda... 11 iyul 1971-ci il 

tarixdə Şuşada, İsa bulağında Komsomoluma görə 

həyəcandan gözlərim dolduğu vaxt yadıma düşdü. Onda 

tanımadığım bir oğlanın motoskletinin arxa oturacağında 

oturmuşdum...  

İndi də bu Cenninin həyatı məni dəli eləyib, öz 

məhvərindən çıxartmışdı. Heç cür sakitləşə bil-mirdim. 
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Sarıkirpiklinin qəfil gedişinin şahidi olanda da bir müddət belə 

olmuşdum...  

Mart ayı acı göz yaşları ilə başladı. Allah bu ayı xeyirli 

eləsin!  

Və ürəyimdə çox ümidliyəm...  

Göz yaşları ilə başlayan mart ayı sevincli və 

xoşbəxtlik gətirən ay olacaq. Nədənsə buna ina-nıram... 

Sakit bir guşədə oturub anama, atama, Vi-dadiyə, 

Rafiqə, Zeynəbə məktublar yazdım. Sonra Cəfərdən, 

Əlövsətdən, Tahirdən gələn məktubların çoxdan yazılmayan 

cavablarını da yazdım.  

Hava yenə soyumuş, külək başlamışdı. Tibb bacısı 

hərdən gözümə görünüb atmacalı sözlər atırdı... 

Mesxeti türkü Şükür, bərdəli Sabirlə yanıma gəldi. 

Xeyli oturub dərdləşdik. Şükür dedi ki, sənin briqadana 

verilən tovuzlu axsaq Nadir Allahver-diyev САРМ-da 

avtomobillərin təptəzə ehtiyat his-sələrini gecələr mülkü 

ukraynalı xaxollara ucuz qiy-mətdən döşəyib satır.  

- Nə bilirsən? – soruşdum. 

- Gözümlə görmüşəm, - dedi. 

Stadion davasının qəhrəmanlarından olan Sabir 

söhbətə qoşulub: 
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- Karobka, kabinka, difer, sveça, vıjımnoy paçevnik, 

nə gəldi satır, Kapno da soruşanda ya-landan deyir ki: 

Наверно днѐм спиздили! 

- Kapno kimdir? – soruşdum. 

- Ehtiyatda olan podpolkovnikdir. САРМ-ın rəisi 

işləyir. 

Lyuda içəri girdi. 

Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar...    

Gecə palatada “Ədəbiyyat və incəsənət” qə-zetindən 

M.Müşfiqin sevgilisi Dilbər Axundzadənin Müşfiq haqqında 

yazdığı bir xatirəni oxudum: “Bir dəfə Müşfiqdən nə üstəsə 

inciyib vaxtsız ayrılmış və Dağüstü parkın sərt yoxuşlarını tək 

enərkən yıxılmışdım. Müşfiq bununla bağlı bir şeir yazmışdı: 

 

       Dolaşma sıldırım sal qayalıqda, 

       Daşlar ayağını əzər,maralım! 

       Gəl səni bəsləyim gözümün üstə, 

               Etmə aşiqindən həzər, maralım!” 
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        Dərhal xatırladım: Zeynəb Xanlarova bu şe-irə mahnı 

da oxuyurdu... 

 

 

 

 

                02.03.1972, IV gün. 

 

Bu gün hospitalda yatdığımın onuncu günü idi. 

Səhər yeməyindən sonra Cenninin həyatında baş verən 

maraqlı məqamları kitabından təkrar oxumağa başladım.  

Yenə kədərlənmişdim.  

Komsomolumun fotoşəklini çıxardıb onunla xeyli 

söhbət elədim. Onun gözlərinə baxıb deyir-dim: 

- Əzizim, mən heç vaxt Lesterə oxşamaram. İctimai 

durumdan da qorxmaram. Lap kasıb dolan-saq da, 

məhəbbətimi pula satmaram. Səni heç vaxt öz-özümdən, ya 

kiminsə qorxusundan və ya ortaya çıxan hər hansı bir 

səbəbdənsə atmaram.  
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Əzizim, sən mənə inandın, valideynlərin də müəyyən 

şıltaqlıqlarıma göz yumdular, səhvlərimi bağışladılar. Bəs 

mən bütün bunların qabağında heç səni aldadıb ataram? Sən 

gələcəkdə lap şikəst olsan belə, gözəlliyin əldən getsə belə, 

səni heç vaxt atmaram. Mənə sənin saf məhəbbətin, ləkəsiz 

adın, təmiz vicdanın lazımdır...  

Ancaq bir şey də var, mən öləndən sonra is-təmərəm 

sən yaşayasan. Əgər Allah göstərməsin ölsəm, sən də özünü 

öldürməlisən. Biz qoşa ölməli-yik! Yadındadır, “Sanqam” 

filmində Racı ölmüş bi-lən dostu, onun sevgilisi ilə nişanlanır. 

Bu dəhşət deyilmi? 

Ölən ölür... 

Onlar yenidən deyib gülür, bir-birlərini sevir.  

Rac isə... Radxa həsrətiylə ölmüşdü... Bax ona görə 

sən mənsiz, mən də sənsiz yaşamama-lıyıq!  

Həyatda buna bənzər hadisələr sonsuzdur və bu acı 

həqiqətdir. Heç kim bilmir ki, Allah ona nə qədər ömür verib 

və nə vaxt öləcək.  

Ölüm istənilən anda gələ bilər. Odur ki, kim birinci 

ölsə ölənin ardınca o birimiz özümüzü öldür-məliyik!..  

Əgər Cenni sağ olsa, Azərbaycanda yaşa-saydı və 

Komsomolumdan əvvəlki vaxt olsaydı, Cenni ilə ailə qurar və 

bütün ömrümü onun xoşbəxt olmasına sərf edərdim.  
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Əclaf Lester!  

Bəs o cür ürəyi olan qadını o vəziyyətdə, elə yerdə 

tək buraxarlar?  

Hələ bu Herhard! 

Cenninin atası!  

Doğrudanmı, bu dünya belədir?  

O, yazıq nə əziyyətlərlə Qorio ata kimi övlad böyüdür, 

bütün həyatını onların xoşbəxtliyi üçün sərf edir, axırda da 

hamı onu atıb gedir, tək-tənha, yalqız qalır! Ölməmək üçün 

gecələr gözətçilik elə-yir, gündüzlər çardaqda yatır...  

Amma onun arvadı sağ olsaydı, onu bu dar gündə 

belə tək qoymazdı...  

Mən Herhardın yerində olsaydım, arvadım öləndən 

sonra uşaqlarım mənə elə üz göstərsəy-dilər, elə həmin gün 

özümü öldürərdim!..  

Və ya başqa cür, məsələn, Komsomolumun atası 

Herhardın düşdüyü günə düşsəydi, onun oğ-lanları atalarına 

qarşı elə hərəkət eləsəydilər, mən onu öz evimə gətirər, 

Komsomolumla bir yerdə saxlayıb, ölən günə kimi də onun 

oğlanlarını qapı-dan içəri buraxmazdım.  

Ancaq bir məsələ də var. Həm də həyat çox şirindir...  
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Məsələn, Allah göstərməsin, atam rəhmətə getsə, 

mən heç razı olarammı ki, anam da özünü öldürsün? 

Yox!  

        Düzü razı olmaram...  

Anam özü öz taleyini müəyyən eləməlidir...  

Əgər mən ölsəm uşaqlarımın səadətini və ya 

talelərinin necə olacağını görməyəcəyəmsə, qoy heç 

Komsomolum da görməsin. Əmiləri var, onsuz-da uşaqlarım 

necə olsa böyüyəcək. Allah yaratdığı insanın ruzisini da 

verir...  

Cenninin həyatını oxuyub qurtarandan sonra bu 

kitabdan nə götürdüm?  

- Heç bir vaxt heç bir qəlbi sındırma! Düz ol, vicdanlı 

ol, məhəbbətini heç nəyə satma! Dost yo-lunda xəyanət 

eləmə! Dost dar gündə yanında olandır! 

 Baharın oğlu Vaqifdən, Aydın və Yunis 

qardaşlarından, Daş Salahlı Mahir Eminovdan, bax bu 

ağdamlı mütrüf Telmandan, ya Ələsgər Qanboy-oğlundan, 

Sərxanın uşaqlarından sənə heç vaxt dost ola bilməz...  

Heç kimin arxasınca danışma!  

Kimə nə sözün varsa, üzünə de! Ürəyində qaranlıq, 

şübhələrlə dolu fikirləri gəzdirmə! Heç kə-sə, istər qadın 
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olsun, istərsə kişi, sataşma! Heç ki-mi incitmə, heç kəsi 

dolama, nə qədər varın-döv-lətin, gücün, olsa da yüksək 

vəzifə sahibi olsan da!  

Onu bil ki, hamının mənliyi, ürəyi, arzusu, is-təyi var. 

Hamı pis-yaxşı insandı. Nə olar biri kasıb, biri varlı olanda? 

Hamının ata-anası, qohum-əqrə-bası, oğlu-qızı var. 

Bacarırsan yaxşılıq elə, bacar-mırsansa, heç pislik də eləmə!  

Bəli, Cenninin həyatını oxuyub qurtarandan sonra bu 

yazdıqlarımı bir daha beynimə həkk olundu. İnsan kimi 

yaşamaq lazımdır! 

Yalançı deyənlər olsun, deyilənə görə, İtali-yada 

söyüş yoxdur. Onların ən pis sözü “axmaq” deməkdir.  

Görün nə gözəldir!  

Biz doğulandan ölənə qədər o söyüş yoxdur ki, onu 

eşitməyək. Özü də hər gün...  

Eh... Nəysə, bu gün onuncu gündür ki, hos-

pitaldayam.  

Hələ bir dəfə də olsun, dostluq elədiyim er-məni 

Oqanesyan yanıma gəlməyib. Düzdür o bilir ki, mən xəstə 

deyiləm. Ancaq hər halda bir gəlib mənə dəyməliydi. İşdəki 

vəziyyətdən o, dəqiq mə-lumatlar verə bilərdi. Hal - əhval 

tutardıq. 
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 O istəsə, mənə kömək də eləyə bilərdi. Onun 

Dyakivə güclü təsir mexanizmi var. Lap Mos-kvadan 

Bezlepkinin arvadının əli ilə də nəsə düzüb qoşmaq olardı. 

Ancaq o, hələ də yanıma gəlmə-yib... 

Gecə Nadirlə Əhliman yanıma gəldilər. Kədərli idim. 

Çarpayıda uzanıb yenə qəm - qüssə-yə batmışdım... Bir xeyli 

danışıb mənim könlümü açmaq istədilər. Cırdaxanlı Nadir 

gədəbəyli Zakir haqqında maraqlı bir söhbət elədi:  

“ Bryusov hərbi hissə üzrə növbətçi imiş. Rotanı 

cərgəyə düzüb hərbi təlim keçir, раз…раз… раз…sayırmış. 

Zakir yaxşı addımlamırmış. Bryusov onun üstünə qışqırır: 

Йоп пеше мать, как стади баран идѐт…  

Zakir söyüşü qəbul eləmir və cərgədən çıxıb 

Bryusovla əlbəyaxa olur. Zakirin ürək qüsuru varmış və 

qəflətən ürəyi gedib yıxılır.  

Hardansa hərbi hissə komandiri Bezlepkinə xəbər 

çatır. Bezlepkin hərbi Villisində özünü yetirən kimi Nadir 

maşının qabağına cumub məsələni ol-duğu kimi danışır.  

Bezlepkin çox qəzəbli halda Bryusova çatıb onun 

paqonlarından yapışır və nümayişkəranə surətdə qışqırır: 

“Йоп твой мать, ты радуешся когда твоей матерей 

и сестрой кто то погуляет, но они как кавказский народ, 

горячий кровь, они за этого убивает самых любимый 

людей… 
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Beləcə konsert qurtarır.  

...Gündəliyimdən müəllifini yazmadığım bir şeiri 

əzbərlədim: 

 

Deyib-gülən gördüm səni bu gecə. 

Donub qaldım yerimdəcə, baxma mənə! 

Həsrətindən ağlayıram için-için... 

Göz yaşlarım axır sənin surətini 

Gözlərimdən yumaq üçün! 

 

Sonra Şuşa ilə Laçının arasında yerləşən Turşsu 

yaylağında istirahət etdiyimiz vaxt, filologiya fakultəsini 

yenicə bitirmiş həmyerlimiz Rüzgar Qurbanovanın yaşıl 

yamacda yanımda yazdığı şeiri xatırladım: 

 

Tənə də, giley də, yersizdir daha. 

Qaytar o alışan, yanan eşqimi. 

Sənin ki, ürəyin buz bağlayıbdır, 
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Qaytar o üşüyən, donan eşqimi! 

Mənim ürəyimdə dünyaya gəlib, 

Sənin ürəyində sönən eşqimi!   

 

 

03, 04 mart 1972-ci il, VI gün. 

 

Səhər yuxudan ayıla bilmirdim. Lyuda gəlib üç dəfə 

məni oyatsa da, o gedən kimi gözlərim yenidən yumulurdu. 

Axırda Lyuda gəlib əvvəl boynuma, sonra da yerimə soyuq 

su səpdi. Əlacsız qalıb ayağa qalxdım.  

Yeməyimi yeyəndən sonra da, çarpayıma uzanıb 

“Qobustan” junalından Hökümə Qurbanova və Mikayıl 

Abdullayev haqqında yazılmış maraqlı məqalələri oxudum. 

Doğrudan da dünyada əsl sə-nətkar olmaqdan yaxşı heç nə 

ola bilməz.  

Bu barədə özüm gecikmişəm. Allah qoysa, gələcəkdə 

oğlum, ya qızım olsa, onların hansı sə-nəti seçməklərini 

istərdim?  
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İstərəm qızım ya həkim, ya da müəllimə ol-sun. 

Oğlanlarım isə jurnalist, hüquqşünas, ya da kino-aktyor. 

Hansı oğlum jurnalist olsa, o, mənim gündəliklərim əsasında 

bir roman da yaza bilər...  

İndicə bizim palataya xəstə bir rus əsgər gə-tirdilər. 

Tanış olduq. Familiyası Nesterovdur.  

Əli Əşrəfov səhər yeməyini yeyib yatandır. Onunla 

hələ də küsülüyük...  

Günorta yeməyindən sonra mən də yatdım. Axşam 

oyananda saat 18:12 dəqiqə idi. Durub növ-bətçinin otağına 

getdim. Bir neçə dəfə Qırmızı kos-tyumlunu yığdım. Çox 

çağırdı, yenə dut... dut... dut...  

Qayıdıb palataya gəldim. Yenə bir az “Cen-ni 

Herhard” romanını vərəqləyib baxdım, xeyli də gündəlik 

yazdım. Sonra televizorda film göstərir-dilər. “Mужской 

лето”. Baxdım, yaxşı film idi. Belə-cə günü başa vurdum.  

İlyas axşam yeməyindən sonra yefreytor liç-kalarında 

yanıma gəldi. Görüşdük. Sənin yanına gələndə Telmana da 

təklif elədim ki, birlikdə gedək, gəlmədi. Uşaqlar hamısı 

kinoya getdi...  

Kəlbəcərli Hacıyev Telmanla, filoloq Tofiq palataya 

yanıma gəldi:  

- Bizi hospitaldan çıxardıblar, gəldik səninlə görüşək. 
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Görüşüb onları yola saldım...  

Arabir onların gətirdiyi kiçik radioya qulaq asırdım. 

Darıxanda dərdləşirdik. İndi bu lal, qoyun Əşrəfov qalıb, 

onunla da küsülüyük...  

Hərdən çox cansıxıcı olur, ancaq hər halda çöldə 

şaxtada, çovğunda alaqaranlıqlı şirin yuxu-dan vaxtsız - 

vədəsiz ayılıb qranit kimi olmuş torpa-ğa lom vurmaqdan, 

onun - bununla didişməkdənsə bura yaxşıdır. Hər səhər kənd 

evlərinin pəncərəsin-də işıq görəndə yuxu üçün ölürdüm. İndi 

isə yat-maqdan bezmişdim.  

Yatmaqdan da doymaq olarmış!  

İnsan belədir, əli nəyə çatmırsa dərhal onu arzulayır...  

Filoloq Tofiq və kəlbəcərli Telman Hacıyevin gedişi 

yenə məndə köç duyğusu yaratdı. Bir az duyğulandım, 

üzümə baxan olsaydı, qüssəli oldu-ğumu başa düşərdi, lap 

yalan olmasın üzümüzdə qüssəni görərdi...  

Bir tərəfdən də İlyasın verdiyi xəbər məni məyus 

eləmişdi. Onsuz da xumba Telmanın mur-dar xasiyyətinə 

bələd idim. Ancaq nə qədər olmasa son ayları onunla, 

ağcabədili Nazı və Oqanesyanla birlikdə keçirmişəm. İndi 

özümə qarşı onlardan bu soyuqluğu görəndə mənə çox pis 

təsir eləyirdi...  
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             05.03.1972, Bazar günü. 

 

Düz on beş ay öncə bugünkü gün... 

 Yasamaldakı evimizdə səhər yuxudan ayı-lıb, 

yeməyimi yeyib Bakıda son günümü keçirirdim.  

Yol çantamı hazırlamışdım. Onu götürmə-dim. 

Oktyabr rayon hərbi komissarlığına yollandım. Mənimlə son 

dəfə görüşməyə gələnlərin arasında nə Aydın, nə də Tahir 

vardı. Artıq Tahir bir ay idi ki, hərbi xidmətdəydi. Aydın isə 

gəlməmişdi.  

Həmişə bir yerdə yeyib içdiyimiz Seymur Xa-nım oğlu, 

Tahir Misirxanov, uşaqlıqdan bir yerdə böyüdüyümüz 

qonşumuz Arif, Vaqif qardaşları – biz onlara gah Xanımın, 

gah da Sərxanın uşaqları deyirdik – Vaqif Baharın oğlu, 

Hitlerin oxşarı Qan-boyun küçüyü Ələsgər, Yunis, İsgəndər 

Xanım oğ-lu, dükançı Muradın oğlu Mamed Əliyev heç biri 

gö-rünmürdü...  

Deməli, özümə düzgün həyat dostları seç-məmişdim. 

Bu uşaqların çoxu mənə heç məktub da yazmadılar. 

Qayıdanda bütün bunları nəzərə alma-lıyam. Dostumu, 

düşmənimi, məni istəyəni, istəmə-yəni tanımalıyam. Bu gün 

verdiyim qəti qərar hə-ləlik belədir: 
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DOSTLARIM: Tahir Ağayev, Nazim Əsədov, Alik 

Oqanesyan, Cəfər (Cek), Səməd Cabbarov, mesxeti türkləri 

Süleyman və Şükür.  

MƏNİ İSTƏMƏYƏNLƏR: Bərdəlilər – Xəlil və Nazim 

qardaşları, onların qohumları Qara Məm-məd, Vəzir, 

mingəçevirli Qismət, laçınlılar – Hə-təmov Şahmar, 

İsgəndərov Ələkbər, ağdamlılar – Telman Mamedov, Balaca 

Mamedov.  

Yerdə qalanlar qohumları çıxmaq şərtilə qonşular, 

uşaqlıq, gənclik yoldaşlarım, orta məktəb, institut, əsgərlik 

yoldaşlarımdır. Vəssalam...  

Səhər tezdən yeməyimi yenicə yeyib İsmayıl Şıxlının 

“Dəli Kür” romanını oxuyurdum ki, Telman-la taytax Nadir 

yanıma gəldi.  

İki məktub gətirmişdilər. Biri Tbilisidən, o biri 

Odessadan idi, Tahir və Nazimdən.  

Oturub xeyli söhbət elədik. Onlar məni ümid-

ləndirdilər ki, Allah qoysa, məzuniyyətə gedəcək-sən...  

Tibb bacısı Lyuda gəlib onları palatadan qo-valadı.  

Bu gün o, mənə çox sataşırdı. Gah dolabımı açıb 

yoxlayır, gah yerimə soyuq su səpib yatmağa qoymur, gah 

da məktub yazdığım yerdə əli ilə vu-rub yerə salırdı. Axırda 
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hirslənib onun əlinin üstünə güclü bir yumruq ilişdirdim. Əlini 

dolabın üstünə qoymuşdu. Ağrıdan qışqırdı: 

- “Skatina!”  

Ufuldaya-ufuldaya əlini yelləməyə başlayıb, o biri əli 

ilə saçımı tutub dartışdırdı. Sonra mənim çarpayımda oturub 

yenə söz atmağa başladı. Ona dedim: 

- O rus oğlanla otağa girib, içəridən qapını bağlayıb, 

işığı söndürəndə sizi gördüm.  

O, gülə-gülə, bir az da ədayla: 

- Nə olsun? O, mənim ərimdir. İstədiyi vaxt məni 

otağa sala bilər, – dedi... 

Elə bu vaxt Nesterovla, Əli Əşrəfov palataya daxil 

oldular. Lyuda ayağa qalxıb palatadan çıxdı. Əgər 

mərdiməzarlar gəlməsəydi, açıq surətdə onunla görüşmək 

istədiyimi bildirəcəydim...  

Gələn məktubları açıb oxumağa başladım. Tahir 

yazıb ki, martın ilk günlərində Bərdədə olaca-ğam.  

Nə yaxşı! Deməli, mən bu məktubu oxudu-ğum anda 

Tahir Bərdədədir. Yəqin növbəti məktu-bunda 

Komsomolumdan bir xəbər yazar...  
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Nazimin məktubunda elə bir yenilik yox idi. O, 

savadsız olduğundan sözlərin çoxunu da ala-yarımçıq, 

nöqsanla yazırdı...  

Oturub qarşıdan gələn bahar bayramı müna-sibətilə 

təbrik məktubları hazırladım. Atama, ana-ma, nənəmə bir 

məktub, Sabirə, Rənaya, Müşfiqə ikinci məktubu, Zəhra və 

Zeynəbə üçüncü, Rafiq, Vaqif, Vidadi, Xəqani və bacım 

Yeganəyə dördün-cü məktubu yazıb qurtardım. Yaxşı 

çıxmışdı. Sonra mesxeti türkü Süleymana da bir məktub 

hazırladım.  

Axşamtərəfi İlyas yanıma gəldi. Bu gün Na-zimdən 

gələn ikinci məktubu gətirmişdi. Məktubu açanda gözlərimə 

inanmadım, içərisində iki manat da pul vardı!  

Onun ürəyinin təmizliyinə bir bax!  

Yazıb ki: “Eşitdim hospitaldasan. Yaz gö-yüm, Alik 

sənə necə baxıy?” Təkrar bu cümləni oxudum: Alik sənə 

necə baxıy?  

Bəli, Nazimin məktubu məni sarsıtdı. Deyə-sən, o 

itirdiyim Aydının yerini dolduracaq. Nazimin yeganə nöqsanı 

savadsız olmağıdı. Ancaq onda olan təmiz ürək tək-tük 

savadlı adamda olardı.  

Axşam Telman  yanıma ikinci dəfə gəldi. Bu gün 

onları babat işlədiblər. Vodozabordan bir-başa yanıma 
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gəldiyini söylədi və bir ədəd aldığı südü dolabın üstünə 

qoydu.  

Xeyli söhbət elədik. Ürəyimdə ona qarşı yaranan 

kinim, nifrətim xeyli azaldı. Dedim ki, gecə yatmaq əmrindən 

sonra bura gəl, səninlə işim var. Gözlərini qıyıb: 

- Xeyirdimi, əə?  

- Gəl, deyəcəm, – və bildirdim ki, hospitalın həyətində 

səni gözləyəcəm.  

O getdi...  

Televizorda “A ну-ка парни!” verilişinə bax-dım. Çox 

maraqlı veriliş idi. Kaş Bakıda da belə ve-riliş aparalar, “KVN” 

əvəzinə “ŞHK”, öz ana dilimiz-də... 

Axıska türkü Şükür yanıma gəldi. Hal-əh-val 

tutandan sonra: 

- Xəbərin var? – soruşdu. 

- Nədən? 

- “САРМ”-da işləyən uşaqlardan.  

- Yox, xəbərim yoxdur. 

- Tovuzlu axsaq Nadir, Laçının Kirov sav-

xozundan olan Əhliman, kəlbəcərli Telman Ha-cıyev, 
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lənkəranlı Fəxrəddin, Nazim, zampolit Boyko və Səbuhi 

məsələsindən. 

- Nə olub ki? – soruşdum. 

O, gülə-gülə yanımda oturub danışmağa başladı:  

“Bu taytax Nadir açıq şabalıdı salaman-dro 

tuflisində, ağ neylon saroçkasında və qəh-vəyi  boston 

kostyumunda axsaya-axsaya gəlib, gecəynən Əhliman və 

Telman Hacıyevi də mül-kü geyindirib, birlikdə kənddə 

yaşayan otuz sək-kiz yaşlı Nadya adlı bir qadının evinə 

gediblər.  

İbrahimov Nazim, lənkəranlı şef pover Fəxrəddin 

və Səbuhi Nadyagildə onları gözləyir-mişlər.  

Sən demə Səbuhi bu qadınla özünə toy eləyirmiş!  

Bir az keçmiş zampolit Boykoda məclisə təşrif 

buyurur. O ki var yeyib - içirlər. Bir manat əlli qəpikdən 

xeyli samoqon araq alıblarmış.  

Düz üç gün, üç gecə vurublar.  

Nadyanın əvvəlki ərindən Səbuhi boyda iyirmi 

yaşlı Andrey adlı oğlu, bir də Valentina ad-lı, on beş yaşlı 

qızı var. Səbuhi onlara söz verib ki, cənnət Laçına birlikdə 

gedəcəklər.  
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Laçınlı Səbuhi xırıldaya - xırıldaya axır ki, 

Pervomayskidə ailə qurdu. 

Xülasə kimsə mərdimazarlıq eləyib, mə-sələni 

general Krasikə çatdırıb. İndi hamısı qub-baxdadır.  

Siyasi işlər üzrə müavin baş leytenant Boykonu da 

hauptvaxta basıblar! 

Mat qaldım! 

   Növbətçinin otağından Qırmızı kostyumlu-ya bir 

neçə dəfə telefonla zəng vurdum. Yenə dəs-təyi götürən 

olmadı... 

Gecə Telman gəldi. Elə hospital paltarında onunla 

Qırmızı kostyumlu yaşayan əraziyə getdim. Çox ehtiyatla, 

onun yaşadığı evin yanından keç-dim. Kimin üçün, hara, niyə 

gəldiyimi Telmana bil-dirmədim.  

Onun pəncərələri qaranlıq idi. Pərdələr çəkil-miş, 

işıqları yanmırdı. Hər şey mənə aydın oldu. O harasa gedib! 

Pervomayskiyə gələn kimi telefonun dəstəyini qaldıracaq və 

biz uzun intizardan sonra görüşəcəyik!  

Axı o, mənim düz dodaqlarımdan öpmüş-dü!.. 
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            06.03.1972, I gün. 

 

Bu gün hərbi xidmətimizin on beş ayı ta-mam oldu!  

İndi kazarmada uşaqlar yəqin remenlərində növbəti 

deşikləri açır. Mən uşaqlardan ən azı bir ay əvvəl demblə 

gedəcəyəm. Çünki institutda zaçot və imtahanlara 

hazırlaşmaq üçün məni burada çox saxlaya bilməzdilər.  

Qardaşım Rafiq də institutdan qış semestri imtahan 

zaçotların başlamasıyla bağlı arayış alıb göndərəcək. Belə 

olsa, Allah qoysa, noyabr ayı başlayan kimi evə gedirəm. 

Onda nə qalır?  

Cəmi  yeddi ay!  

Yarım il... Sonra da cəmi otuz gün... Çətini bu qışı 

çıxartmaq idi, onu da artıq çıxartmışam. On-suz da işdən bu 

ayın sonuna qədər azadam...  

On beş ay əvvəl anam yazıq nənəmlə baş-başa verib 

göz yaşı axıdırdılar. O vaxt qarşıda hələ düz iki il, yəni iyirmi 

dörd ay dururdu! İndi isə belə... O vaxt anamın, nənəmin göz 

yaşları məni əzirdi. Özümü dözümlü, cəsarətli göstərib 

deyirdim: 
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- Niyə ağlayırsınız? Milyonlarla mənim kimi gənc 

oğlanlar hər il əsgərliyə getmirmi? İndi də mü-haribə yoxdur 

ki? Nədən qorxursunuz? 

Ağlım kəsəndən atam məni iki - üç dəfə öp-müşdü... 

Biz onunla çox pərdəli dolanardıq. Tələbə vaxtı Bərdəyə tətilə 

gələndə məni görən kimi: 

- Gəlmisən, əə kişi? –soruşardı.  

Tək - tük vaxtlarda əl tutub görüşərdik.  

Tələbə bieti alanda o, üzümdən öpmüşdü! Bir də son 

dəfə düz on beş ay əvvəl, məni hərbi xidmətə əsgər yola 

salan günü qucaqlayıb üzüm-dən öpdü.  

Həmən günü o çox qəmgin idi! 

Mən heç vaxt atamın ağladığını görməmi-şəm. Bir 

dəhşətli hadisə, itki, ya təsirli kitab, film olanda onun 

gözlərində bir-iki gilə yaş parlayardı. Ancaq heç vaxt  

ağlamazdı...  

Bir dəfə orta məktəbdə oxuyanda özümdən ilk hekayə 

quraşdırıb yazmışdım. Necə olmuşdusa atamın əlinə 

keçmişdi. O, hekayəni oxuyanda da donub qalmış, sifətinin 

əti səyrimiş, gözlərindən bir neçə yaş gilələnib süzülmüşdü... 

O vaxt on beş ay əvvəl, Yasamaldakı evdən çantamı 

çiynimə atıb köhnə nimdaş paltarda çıxan-da, qardaşım Rafiq 
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içəridə yatmışdı, görüşə bilmədik. Necə şirin yatmışdısa, onu 

oyatmağa qıy-madıq...  

Onda atam yaman tutulmuşdu... Yaman! 

O günü mən taksiyə oturanda pəncərədən Həmid 

əmim məni dönə-dönə öpəndə birdən atam da öpdü. Bir dəfə 

də taksiyə oturmazdan əvvəl vidalaşanda qucaqlayıb 

öpmüşdü. Mənə elə gəldi ki, bu ikincisində onun gözlərində 

yaş parladı...  

Taksi tərpənib Biləcəriyə gələnə kimi yolda 

gözlərimdən muncuq-muncuq yaş gilələri diyirləndi. Atam çox 

mərhəmətli, ürəyi yuxa adam idi.  

Bunun üçün mən xoşbəxtəm!  

Belə atanı Allah hər kəsə qismət eləmir. Göz sanki 

ürəyin aynasıdır. Atalar yaxşı deyib: “Ürək yanmasa, gözdən 

yaş çıxmaz!” Atamın ürəyi mənə, mənim də ürəyim atama 

yanırdı!  

Əsgər getdiyimə görə yox, atamın pərişan, dalğın, bir 

az da pərt duruşuna görə ağlayırdım.  

Atam şümşad boylu, elə cəsarətli, qorxmaz elə 

mərhəmətli, məğrur, açıq ürəkliydi ki!  

Atam məni hərbi xidmətə əsgər getməkdən saxlada 

bilmədiyi üçün kədərliydi. Mən belə başa düşürdüm.  
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İndi o gündən düz on beş ay ötüb. Hər şey arxada 

qalmışdı. Elə bil ki, zülmlə, çətin və əzablı yollarla uca bir 

dağın ətəyindən çovğunda, boranda, şaxtada zirvəsinə qədər 

qalxıb indi yazda, yayda təkrar ətəyinə enməliyəm. Və artıq 

bu enişin də xeyli hissəsini enmişəm. Tam enib qurtaran kimi 

hər şey də bununla bitəcək!  

Hərbi xidmətdən qayıdanda məni qarşıda artıq yeni 

həyat gözləyəcək!  

Əsas da dörd istiqamətdə: Komsomolumla ailə həyatı 

quracağam -  bir, tələbəlik həyatım başlayacaq - iki, 

işləyəcəyəm – üç, Məhbubə xala və dost seçimi məsələsi də 

– dörd...  

Səhər eynəkli qoca tibb bacısı yerimi yığmadığım 

üçün mənimlə ağızlaşdı. Gedib məndən Baş həkimə şikayət 

eləyib. Altay Abbasoviç gəldi ki, elə et səndən bir də şikayət 

olmasın.  

Ağları dəyişdirdilər. Mən də özümü səliqəyə saldım. 

Üzümü qırxıb bığımı düzəltdim, saçımı daradım, ətirlənib 

təravətləndim...  

Əşrəfov çarpayısında oturub remenindən deşik açırdı. 

Bir xeyli “Dəli Kür”dən oxudum. İsmayıl Şıxlı gözəl, 

mükəmməl əsər yaradıb... 

Günorta yeməyindən sonra yatdım. Oyandım ki, 

Abdullayev Rizvanla, Əliyev Saday hospitaldadır. Onlar 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. V cild 

Əşrəfovun yanına gəlmişdilər. Görüşdük. Dedilər ki, sənə üç 

ədəd məktub gəlib. İçəri-sində fotoşəkil də var. 

Axşam yəqin Telman gətirər, – fikirləşdim.  

Onlar görüşüb gedəndən az sonra pəncərə-nin şüşəsi 

döyüldü.  

Baxdım ki, Rizvanla Sadaydı, o üç məktubu gətiriblər. 

Biri Tahirdən, ikisi Nazimdən idi. Tahir əsgərlikdə dostlaşdığı 

dağıstanlı Ruslanla birlikdə fotoşəklini göndərib, həm də 

yazıb ki, Bərdədən yazdığım məktubu yəqin ki, almısan. 

Deməli, Tahir Bərdəyə gedib qayıdıb. Bəs niyə o məktubdan 

hələ bir xəbər yoxdur? 

          Yəqin sabah gələr...  

          Tahir yazırdı ki, o məktubda Bərdədən ətraflı 

məlumatlar var, odur ki, indi təkrarlamır...  

          Nazim də öz fotoşəklini göndərmişdi.  Odessa 

şəhərinin “Morskoy vokzal”ında çəkdirib...   

          Fotoda kənddən təzə gəldiyi, duruşundan, başındakı 

papağın qoyuluşundan və bir də əlində tutduğu yenicə aldığı 

yekə, içi boş “karişni” faner çamadandan açıqca bilinirdi. 

           Fotoqraf şəkli çəkən anda Nazı dodağını dili ilə yalıyıb 

isladıb ki, şəkildə yaxşı düşsün.  
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           Doğrudan da fotoda dodaqları par-par parıldayır, 

üzünün prişikləri də açıq–aşkar sezilirdi.  

          Qüssəli baxışlarıyla şəkildən üzümə baxırdı. 

Uzunboylu olsa da, şalvarının balağı ayaqqabısının 

arxasından yerə dəyirdi... 

           Ağcabədili Nazı!     

Gecə televizorda bizim həmyerlimiz Müslüm 

Moqamayev oxuyurdu. Ona baxdıqca qürrələnirdim!.. 

 

 

        BEŞİNCİ KİTABIN SONU 
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