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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 69  (27 -  2017) 

  Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci ildə 

maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir 

hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların 

analizi və virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirib: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

http://cssn.gov.az/ 

Feysbukda   “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi 

səhifə:  

https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net  
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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə. VI cild 

Müəllif redaktəsində 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  

 Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 
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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. VI cild. Bakı, 2011. "Gənclik" nəşriyyatı. 274 

səhifə.  

 

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

altı cilddə. VI 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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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə 

 VI cild 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 YYSİB – 2017 
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Т70   Тофиг Хязяр. «Бярдядян эюрцнян дцнйа…» 

Бakı, 274 səh. 2011 

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 

 

 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Tofiq Xəzər 

 

Bərdədən görünən dünya... 

 

Səkkiz cilddə 

 

VI cild 

 

Bakı-2011 
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Beynəlxalq 

Qadınlar Bayramı 

“8 MART” 

 

07, 08 mart 1972-ci il, III gön 

 

Bu gün bədənimi rentgenə saldılar.  

Qayıdanda gördüm ki, hospitalın giriş hissəsində 

uzun qırmızı parçanı döşəməyə sərib “8 Mart” bayramı ilə 

əlaqədar şüar yazmaq istəyirlər. Yaxınlaşıb rəssam gözüylə 

nəzər saldım. Oğlanın əlləri, üst-başı boyaya bulaşsa da, 

yazmağı yaxşı bacarmırdı. Ağ xalatlı həkim qadın dəqqətlə 

baxdığımı görüb:  

- Sən bacararsan? – soruşdu. 

- Yox, – deyib, - başımı bulaya-bulaya qayıtmaq 

istəyəndə hospitalda sürücü işləyən kişi tez dilləndi: 
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- Hə, yüz faiz bacarır... bir dəfə məktub yazanda 

çəkdiyi şəkilləri, şriftləri öz gözümlə görmüşəm. 

Ağ xalatlı həkim qadın çox xahiş-minnətdən sonra 

məni şirin dilə tutub geri qaytardı. Bir az özümü naza çəkib, 

sonra sıyılıb yazmağa başladım. 

Ağ rənglə böyük şriftləri muncuq kimi yan-yana 

düzdükcə həkim qadın mat qaldı. “С праздником 8 Марта 

дорогие женщины!” təbrik sözləri yazdım. Hospitalın 

həkimləri, tibb bacıları, xəstələri başıma yığışıb, yazdığım 

çap şriftlərinə baxaraq xüsusi vurğuladılar ki, bizim şüar 

qarnizon üzrə birinci yeri tutacaq. 

Məni çox tərifləyəndən sonra hətta Lyuda yaxınlaşıb 

üzümdən öpdü də... 

Hamı bizi alqışladı!  

Sabah Komsomolumun ən böyük bayramıdır. Bu il 

onu yaxşı təbrik edə bilmədim, Allah qoysa, üzümüzə gələn 

“8 Mart”dan düz ömrümün sonuna qədər onu ürəyimcə təbrik 

edəcəyəm!  

Bu gün hospitalda yatdığımın on beş günü tamam 

olur!  

Hələ ki, buradan çıxmağım barədə heç bir söz 

demirlər. Beş gündən sonra, on üç martda iyirmi günüm 

tamam olacaq. Yəqin ki, onda hospitaldan çıxardıb, on beş 
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günlük də освобождения verəcəklər. Bəli, cəmi beş gündən 

sonra yüz əlli manatı çatdırmalıyam!  

Yenə Dyakiv yadıma düşdü. İlahi, görəsən o, məni 

məzuniyyətə buraxacaq? Əgər buraxmasa, necə olacaq? Bu 

pis fikirləri tez özümdən uzaqlaşdırdım. İnşallah, beş gün də 

yaşayarıq, görərik... Hər şeyi zaman özü səhmanlayar... 

Nahar vaxtı hospitala yeni xəstə gətirdilər. Oğlan 

yeməkxanaya girən kimi onu tanıdım. Bərdəli balası idi. O, 

yeməyini burada yox, palatada yeməliydi, odur ki, yenidən 

geri qaytardılar. Yeməyimi yeyəndən sonra onun yanına 

getdim. Görüşüb tanış olduq.  

Akif Şirinov! Bərdənin Zümürxan kəndindəndir. 

Onunla xeyli söhbət elədik. Başımız söhbətə necə qarışdısa, 

axşamın nə vaxt düşdüyünü hiss eləmədik. O, Sumqayıtda 

Politexnik Texnikumunun mexanika fakültəsində avtomobil 

nəqliyyatının istismarı ixtisası üzrə üçüncü kursda 

oxuyurmuş. Yaxşı oğlana oxşayır. Onu da qeyd edim ki, 

burada Bərdənin kəndlərindən olan – mesxeti türkü Şükür, 

Nazim, Sabir, Akif – hamısı hörmətcil, yaxşı, qanacaqlı 

uşaqlardır. Şəhərin özündən isə məndən başqa heç kim yox 

idi. 

Nə Laçın, nə Kəlbəcər, nə də Ağdam uşaqları 

bizimkilər kimi istiqanlı deyillər. Bütün günü, axşam 

yeməyindən sonra da  Akiflə bir yerdə olduq.  
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Əli Əşrəfov gəldi ki, Telman səni həyətdə gözləyir. 

Həyətə düşüb, gördüm Oqanesyanla birlikdə gəliblər. 

Hospitalda on beş gündü yatıram, ilk dəfəydi ki, Alik yanıma 

gəlirdi. 

Məni görən kimi gülə-gülə qucaqladı, qıpqırmızı sifəti 

ilə and-aman elədi ki, gecə-gündüz işləyir. Və göz də vurdu 

ki, böyük komandir gecələr, o birisi isə gündüzlər işlədir...  

Ürəyimdəki umu-küsüm dərhal dağıldı... Xeyli 

söhbətdən sonra Alik bir qara xəbər verdi:  

- Üçüncü rotadan bir rus oğlan on beş günlük 

освобождение ilə evlərinə gedib. Qayıdanda dəmiryol 

vağzalında kiminləsə dalaşıb, qubbağa düşüb. Hərbi hissəyə 

yeddi gün gec gəlib. Podpolkovnik Dyakiv bu olaydan 

qəzəblənərək, yeni əmr imzalayıb ki, bu gündən heç bir 

əsgər on beş günlük освобождения ilə məzuniyyətə 

getməyəcək!  

Özümdən asılı olmadan içimdən nəsə keçdi. Məni pis 

bir hiss bürüdü və ürəyim çırpınmağa başladı, elə bil ki, 

üşüdüm. Sarsılmışdım... Telmanın yanında heç nə büruzə 

vermədim. Onlar gedəndən sonra... 

Bu da göylərdən gözlədiyim haqq-ədalət! Ancaq yenə 

sonda ümidimi itirmədim. Deyirlər, ümid sonuncu ölür. Lap 

möcüzə olsa da öz-özümə: 

- Məni mütləq məzuniyyətə buraxacaqlar, – dedim.   
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Nədənsə sakit idim, daha qorxmurdum...  

Səhər yuxudan oyanıb yuyundum, yeməyimi 

yeyəndən sonra döş cibimdən Komsomolumun şəklini 

çıxartdım. Onun yanaqlarından dönə-dönə öpüb bayramını 

təbrik elədim. 

Allah qoysa, gələn il “8 Mart”da onun özünü öpüb 

təbrik edəcəyəm... 

Uşaqlardan - kəlbəcərli Sahib Əkbərov, salyanlı Adil, 

laçınlı Alxasov Qəmbər yanıma gəldi. Xeyli söhbət eləyib 

dərdləşdik. 

Məlum oldu ki, kəlbəcərli Sahib mənim adımdan 

Tsvinçer Ninaya məktub yazaraq görüş təyin edib. 

Görüşəndə isə qız görüb ki, mən deyiləm, ancaq görünür o, 

xoşuna gəldiyindən geri qayıtmayıb. Birlikdə “27-oy dom”-a 

gediblər...  

Sahib Əkbərovla Qəmbər Alxasov dirəndi ki, salyanlı 

Adil bir ağız muğam oxusun, sonra gedək. Adil bir az özünü 

naza qoyub, sonra  gülümsədi və  fındıq burnunu başı qarışıq 

bir az arxaya dartıb, əlini qulağının üstünə basaraq: 

 

 Can vermə qəmu eşqə ki, eşq afəti candır, 

 Eşq afəti can olduğu məşhuri cahandır. 
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 Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin, əmma, 

 Yaxşı nəzər etdikdə sərəncamı yamandır. 

 

Lyuda səs-küyü eşidib özünü itirmiş halda bizim  

palataya saldı...  

Adil oxumağı dərhal kəsdi. Lyuda o üz-bu üzə döyüküb, qan, 

dava görməyəndə heyrətlə üzümüzə baxdı. Qəflətən Adil 

başladı: 

 

 Burdan bir ceyran keçir, keçir, nigaran keçir. 

 Sevgilim, gəl görüşək, vaxt ötür, zaman keçir. 

Lyuda narazılıq əlaməti olaraq ayaqlarını yerə çırpıb 

Adilin qolundan yapışdı. Sahiblə Qəmbər də sağollaşıb 

dərhal palatadan çıxdı. Lyuda onları hospitalın ərazisindən 

çıxarıb yanıma qayıtdı:  

- Nə bardaq yaratmısınız? Hospitalda ağır xəstələr 

yatır! – qışqırdı.  

Qolumu onun boynuna salaraq öz dilimizdə: 
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- “Şur-Şahnaz” təsnifindən oxuyurdu, – və onun 

üzündən öpə-öpə, – Людичка, больше не повториться, – 

dedim.  

Lyuda qolumu boynundan açaraq, - Ейй, смотри! – 

deyib, barmağı ilə məni hədələdi. 

Akifin palatasına getdim. Bərdə və bərdəlilər 

haqqında o qədər şirin danışdıq ki, bir də baxdıq, gün 

qurtarıb, axşamdır. 

Çimmək üçün hamama getmişdim, içəri girən kimi isti 

su kəsildi. Çimməyə gələn xəstələr geri qayıtdı. Oturub 

səbrlə isti suyun gəlməsini gözlədim. Bir az keçmiş qəflətən 

isti su gəldi. Cəld qapını içəridən bağlayıb təkcə çimdim. 

Sarıkirpikli gedəndən sonra belə tək çimdiyim olmamışdı. 

Yaxşıca kisələnərək, maçalkalanıb çimdim. Palataya gəlib 

ətirlənərək özümü səliqəyə saldım.  

Heç yanım ağrımır, yorğunluğum, yuxusuzluğum 

tamam çəkilib, əsəblərim sakitləşmişdi. Özümü elə gümrah 

hiss edirdim ki, bircə uçmağa qanadım çatmırdı. 

Yefreytor İlyas sevincək gəldi ki, sənə altı məktub 

gətirmişəm. 

Biri Əsədov Nazimin, beşi isə mənim adıma idi. Mənə 

gələn məktubun dördünü Əsədov, birini isə Əlövsət yazmışdı. 
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Hər ikisinə bahar bayramı münasibətilə məktub 

yazdım. Ağcabədidən Əsədova gələn məktubu da ona 

yazdığım məktubun zərfinə qoyub, üzərində Nazimin 

Odessadakı yeni ünvanını göstərdim. 

İlyası yola salanda tapşırdım ki, məktubları da 

götürüb ştabın poçtundan göndərsin, pul da verdim ki, 

gələndə ağ parça alıb gətirsin. 

Günortadan sonra bir az yatdım.  

Nə qədər yatdığımı bilmirəm, İlyas məni oyatdı ki, ağ 

parçanı alıb gətirmişəm. 

“Cenni Herhard” kitabını, oxuduğum jurnal və digər 

kitabları, mənə gələn məktub və fotoşəkilləri ağ parçaya 

büküb bağlama hazırlayıb İlyasa verdim ki, ştabın poçtundan 

yola salsın. Yaxşı oldu, ayın-oyunlarım bir az seyrəldi.. 

Telmana demişdim diş fırçası alsın, hələ də alıb 

gətirməmişdi. İlyasa tapşırdım ki, onun yadına salsın.  

Əlövsət məktubda yazmışdı ki: “Tahir Ağayev ayın 

əvvəlində Bərdədə olub”. 

Tahirin Bərdədə olduğu vaxtdan artıq səkkiz gün 

keçir, ancaq Komsomolum haqqında yazdığı “o” məktub hələ 

də gəlib çıxmır. Mən də məhz o məktubu gözləyirəm...  
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Televizorda bir yefreytor haqqında film göstərdilər. 

Filmdən sonra sirk nümayiş olundu. İdmançılara baxıb həsəd 

aparırdım. Kaş mən də dünya şöhrətli bir idmançı olaydım. 

Heyf ki, idmanla çox məşğul ola bilməmişəm. 
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09, 10, 11 mart 1972-ci il, VI gön. 

 

Bu səhər yuxudan oyananda əhvalım çox yaxşı idi. 

Hospitalda yatdığımın on yeddinci günü tamam oldu. 

Səhər yeməyindən sonra oturub Komsomoluma 

bahar bayramı münasibətilə məktub hazırladım. Ona yazdım: 

“Uzun müddət susuzluq çəkən bir quş, sonra dupduru şəffaf 

bulaqdan su içəndə necə canlanarsa, sənin məktublarını 

alanda bax mən eləcə canlanıram. Niyə tez-tez məktub 

yazmırsan? Səni məzəmmət eləmək fikrində deyiləm. Ancaq 

yazdığım bu sətirləri bir an da olsun belə unutma. Niyə mənə 

belə əzab verirsən, bəlkə qəlbinə toxunmuşam? Sənə otuz 

yanvar, on üç, iyirmi, iyirmi altı, iyirmi yeddi fevral tarixlərində 

yazdığım məktublara nə üçün cavab yazmırsan? Unutma 

əzizim, hər gün poçt gələndə sənin ətir qoxulu məktubunu 

necə həyəcanla gözləyirəm. Səndən bir xahişim var, əgər 

amerika yazıçısı Teodor Drayzerin “Cenni Herhard” romanını 

oxumamısansa, mütləq tap oxu. Mən istəyirəm ki, sən də 

Cenni kimi sadə, itaətkar, səmimi, ağıllı, müti, etibarlı və 

sadiq bir qız olasan... Bir də mənim üçün çox maraqlıdır, sən 

orta məktəbdə hansı qiymətlərlə oxuyursan?..” 

Xülasə, məktubu yazıb hazırladım. Uşaqlardan 

yanıma gələn olanda yola salaram gedər...  
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Darıxırdım, durub Akifin palatasına getdim. Elə bu 

vaxt rota yoldaşları onun yanına gəldi. Əllərində şokolad, 

peçenye, nar, alma gətirmişdilər. Oturub birlikdə yedik. 

Baş həkim Solovey məni yanına çağırıb xeyli yazı işi 

verdi və bərk-bərk minnətdarlıq edərək vurğuladı ki, sənə 

borclu qalmarıq. Əlimə əla fürsət düşmüşdü. Xahiş etdim ki, 

onda məni Akifin palatasına keçirin. O, dərhal tibb bacısını 

çağırıb göstəriş verdi. Mən də onların bütün yazılarını 

hazırladım...  

Səhər açılanda üzümü qırxıb, boynumun arxasını da 

Akifə düzəltdirdim. Pis çıxmasın, bığımı da bir az yoğunladıb, 

özümü tam səliqəyə saldım. 

Bu gün venamdan qan alıb analizə göndərdilər. 

Hospitaldan çıxmağım barədə hələ heç nə danışmırlar. Düzü, 

heç özüm də tələsmirəm, çünki Dyakivə elə də bel 

bağlamırdım. Ancaq nədənsə Bryusova və Boykoya 

arxayınam. Bir neçə günə hər şey yoluna düşəcək, sadəcə 

bir az səbr eləmək lazımdı...  

Axşam televizorda “Sekretar partkoma” filminə 

baxdım, yaxşı çəkilib. 

Akif hospitala gələn gündən kitab və jurnal da oxuya 

bilmirəm. 

Akiflə mübahisə etdik, o dedi ki, gecəyarı Bərdədə 

şəhər qəbristanlığından tək keçə bilər. Onunla yüz manatdan 
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mərc gəldik. Bir kağıza müqavilə yazıb hər ikimiz imzaladıq. 

Bu mərci 1974-cü ildə o, əsgərliyi bitirib Bərdəyə qayıdanda 

oynayacağıq...  

Bu gün Bərdənin Güloğlular kəndindən olan, adını 

eşidib üzünü görmədiyim oğlanla tanış oldum. Akifin yanına 

gəlmişdi. O, mənimlə orta məktəbdə, bir sinifdə oxuyan 

dostum Tağıyev İsgəndəri tanıdı.  

Bu möcüzə idi! 

Pervomayskidə hospitalda bərdəli üç əsgər eyni 

vaxtda bir palatada görüşürdü...  

Uşaqları yola saldıq. Akif yuxuya gedəndən  sonra  

oturub qardaşım Vidadiyə ətraflı bir məktub yazdım: “Kim 

dərsini yaxşı oxumasa,  əsgərlikdən qayıdandan sonra 

atamın ona kömək etməyinə imkan verməyəcəyəm! 

Oxumayan mütləq əsgər gedəcək!..” 

Telman əclaf da gəlmədi ki, məktubları aparıb yola 

salsın. 

Bərdədən də Tahirin göndərdiyi məktub gəlib 

çıxmırdı. Bəlkə o, yalandan özünü sığortalayır ki, məktubu 

göndərmişəm, guya həmin məktubda Bərdə və Komsomolum 

haqqında geniş məlumat  yazıb. Deyəsən, onun 

Komsomolumu görməyə heç vaxtı da olmayıb. Görünür o, 

Aydının yanına gedən kimi tez sıyılaraq ona qoşulub nəşə 

çəkir. Son vaxtlar da o, qonşuluğundakı, Bərdə Şəhər 
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Sovetinin binasına bitişik evdə tək yaşayan dul gözəl bir 

qadınla qeyri-rəsmi münasibətdədi. O qadın dəlicəsinə 

Tahirə vurulub. Mütamadi görüşmək üçün tez-tez ona pul 

verir ki, komandirlərinə hörmət edə bilsin... heç bəlkə də o 

qadın ona göz açmağa da imkan vermir?  

Özü də bu məktub məsələsi ikinci dəfədir ki, 

təkrarlanır - zərfin içində fotoşəkil məsələsi...  

Xülasə, bir neçə gün də keçsin hər şey bilinəcək: 

“Oğurluqla qəhbəliyin ömrü qırx gün olur”, – deyiblər... 

Bizim tibb bacısının kiçik bir qızı var, bu gün özüylə 

hospitala gətirmişdi. Onunla xeyli oynamışam, yaman diribaş 

qızdır. Vərəqə papaqlı kişi şəkli çəkib deyirəm: 

- Hanı bunun tükləri? 

Baxıb, baxıb, qəflətən qışqırır: 

- Papağın altında!  

Soruşuram: 

- Bəs şəkildə bunun bir gözü var, o birisi hanı? 

Şəkilə baxaraq, qızcığaz bir az da düşünüb sevincək: 

- Vərəqin arxasındadır, – qışqırdı.  
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Məəttəl qalmışdım. Bu üç yaşlı qızın düşüncəsinə bir 

bax! Sonra bu çoxbilmiş, şıltaq qızdan: 

- Bəs bunun dişləri hanı? – soruşdum. 

Uşaq diqqətlə şəklə baxıb, baxıb birdən qışqırdı: 

- Ağzını yumub dəə... Dişləri görünmür...  

Bu balaca qızcığaz çox ağıllı, dilli-dilavər, fərasətli 

uşaq idi. Kaş mənim də gələcəkdə belə bir qızım olaydı. Nə 

vaxtsa qızım olsa, adını ya Hicran, ya Çiçək, ya Adilə, ya da 

Xuraman qoyacağam. Özü də istəyərəm qızım Adilə kimi 

müəllimə, ya da Xuraman kimi həkim olsun. Bu üç yaşlı 

ukraynalı dəcəl qızla xeyli əyləndim... 

Səhər yeməyindən sonra bərbər qadın palataya gəlib 

saçımı qırxdı. Məni yaman tük basmışdı...  

Özümü duşa çatdıranda isti su kəsildi, elə soyuq 

sudaca çimib özümü səliqəyə saldım.  

Bu gün yanıma gələn yox idi, ona görə də yazdığım 

məktubları elə hospitalın həyətindəki poçt qutusuna atdım.  

Uzağı bir gün gecikəcək...  

Palatada Akiflə domino oynayırdıq. Əli Əşrəfovu 

danışdırmasam da, gəlib bizimlə yanaşı oturdu. Bir az 

oynamışdıq ki, onunla sözümüz yenidən çəpləşdi. Ayağa 

qalxıb yaxasından yapışdım, nə qədər elədim ki, onu çölə 
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çıxarıb döyəm, amma Akif imkan vermədi. Axırda Akif üzünü 

Əliyə tutub qəzəblə: 

- Bir sözlə, bu qarnizonda Hacıyev Telmandan başqa 

kəlbəcərlilərdən kişi çıxmayıb, heç çıxmayacaq da! – dedi.  

Əşrəfovun sifətinin rəngi ağarsa da dillənmədi.  

Oyunumuz pozuldu... 

Akif onu qovub otaqdan çıxartdı.  

Akifin palatası çox soyuq olur. Buraya köçəndən heç 

canım əməlli-başlı qızmayıb... 

Günorta yatmışdım. Pəncərədən soyuq külək içəri 

necə vurmuşdusa yuxudan oyananda gördüm ki, ayaqlarım 

tamam donub, başım isə isti idi. 

Gecə yatmazdan qabaq palatada çarpayımın yerini 

dəyişdim. Pəncərə şüşəsinin sınmış yerindən şaxta vıyıldayıb 

otağa dolurdu. Sınan yeri pambıqla möhkəm-möhkəm tutduq. 

Bəlkə bu gecə rahat yataram. Akiflə yuxuya gedənə qədər 

söhbət etdik... 
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12, 13, 14 mart 1972-ci il, II gön. 

 

Səhər cırdaxanlı Nadir yanıma gəldi.  

Çöldə güclü, adamı qılınc kimi kəsən külək əsirdi, 

hava quru və şaxtalı idi. 

Nadirlə söhbət əsnasında hiss elədim ki, onun da 

ürəyinə damıb, məni evə buraxmayacaqlar. Söhbət 
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məzuniyyətdən düşən kimi nəsə o, soyuq danışırdı. Əvvəllər 

olduğutək ürəklə, ağızdolusu danışa bilmirdi. Onun bu halını 

duyduğum zaman içimdə bir ümidsizlik baş qaldırdı. Ancaq 

qatar getmişdi... 

Yəqin ki, məni sabah hospitaldan çıxardacaqlar. Artıq 

iyirmi gün idi ki, palatada yatırdım. Nadiri yola salandan 

sonra yıxılıb yatdım...  

Yuxuda gördüm ki: “Komsomolum qısa yubkada 

darvazalarının çöl tərəfini süpürür. Ona yaxınlaşıb: 

- Bu nə geyimdir? – soruşuram. 

O, süpürgəni tez yerə atıb evlərinə qaçır. Bir az sonra 

onun ağladığının və hıçqırtılarının səsini eşidirəm...” 

Ayılandan sonra yuxunun ardını yadıma sala 

bilmədim... 

Nadirin soyuq danışığı məni qorxutmağa başlamışdı. 

Ancaq fikirləşdim ki, axı Komsomolumla mən hansı günahın 

sahibiyik? Məgər yer üzündə haqq-ədalət qalmayıb? Onsuz 

da hər şey sabah məlum olacaq, ancaq vaxt daraldıqca elə 

bil ümidlərim də azalırdı...  

Otağımız çox soyuq idi. Pəncərənin şaxta gələn 

yerlərini pambıqla tutsaq da, heç bir xeyri olmadı. Biz 

yatdığımız palata hospitalın şimalında yerləşdiyindən şaxtanı, 

çovğunu, boranı da bu tərəf qarşılayırdı. Əvvəlki palatam çox 
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isti və rahat idi. Nahaq yerimi dəyişdim, gərək Akifi öz 

palatama köçürtdürəydim. Onsuz da Solovey yazdığım 

yazılara görə nə desəm edəcəkdi. Daha o işdən keçib, qalıb 

bircə gün dözmək. Palatanın içində ayaqlarım soyuqdan 

donmuş və keyimişdi. Tibb bacısından xahiş edib özümüzə 

əlavə isti adyallar aldıq, amma yenə də soyuq idi.  

Komsomolumun fotoşəklini Akifə də göstərdim. O 

baxıb:  

- Qəşəng qızdır! – deyəndə, sevincdən ürəyim riqqətə 

gəldi: 

Kaş məzuniyyət məsələm düzələydi!  

Dünyada heç dərdim olmazdı... 

Buraxmasalar, vay halıma, özüm də bilmirəm nə 

edəcəyəm... 

Dəhlizdə qoyulmuş qapan tərəzidə özümü çəkdim - 

əlli yeddi kiloqram doqquz yüz qram... Deməli, bu iyirmi 

gündə doqquz yüz qram kökəlmişəm.  

Axşamtərəfi İlyas yanıma gəldi. Özüylə üç məktub 

gətirmişdi - Əsədovdan, Zeynəbdən və Süleymandan idi. 

Evimizdən on beş gündür məktub almıram. Komsomolumdan 

da bir xəbər yoxdu. Bu gün də Tahirin Bərdədən göndərdiyi 

“o məktub” gəlmədi...  
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Axşamlar hava həddindən artıq soyuq olur. İlyası 

yenicə yola salıb ayaqlarımın donunu açırdım ki, Telman 

əlində bir məktub içəri girdi - Mameddən idi.  

- Bəs diş fırçası, zərf gətirməmisən? – soruşanda o, 

yenə hırıldayıb: 

- Vayy, yenə yadımdan çıxdı, – dedi.  

Oturduq... 

Onunla söhbətə başlamazdan öncə məktubları 

oxudum. Heç birində yenilik yox idi. 

Zeynəb son vaxtlar məktublarında Komsomolumdan 

yazmaqdansa, eyhamla mənə eşqdən, məhəbbətdən şeirlər, 

qəzəllər yazırdı... 

Bu qızın deyəsən, başı xarab olub.  

Məktubları oxuyub qurtarandan sonra Telmanla, düz 

bir aya yaxın müddətdə daim məni düşündürən məzuniyyət 

məsələsi barədə danışdıq.  

- Yüz iyirmi dörd min peyğəmbəri çağır, yaxşı olar, – 

dedi... 

- Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərdənsə, tək Allahı 

çağıraram dəə, - dedim. - Səhər açılsın görək...  
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Gedəndə Telmana tapşırdım: Nadirə de ki, mütləq 

sabah vaxt eləyib yanıma gəlsin. Altay həkimlə danışıb, nə 

qədər pul lazımdır verək, bəlkə birbaşa məzuniyyət verə 

bildi? 

...Axı ilk gündən köpəyoğlu xumba Oqanesyan eşidən 

kimi: 

- Havayı əziyyət çəkmə, onsuz da səni evə 

buraxmayacaqlar, - demişdi.  

Deyəsən o, bizdən ağıllı çıxacaq, həm də hərbi hissə 

komandiri briqadamı Odessaya göndərmək istəyir, bəlkə də 

hospitaldan çıxmağımı gözləyirlər...  

Telmanı yola salıb növbətçinin otağından Qırmızı 

kostyumlunun evinə zəng vurdum.  

Qulaqlarıma inanmadım... 

Özü idi!  

Dəstəyi qaldırıb cavab gözləyirdi... 

Cəld özümü ələ alıb, tələsik, kəkələyə-kəkələyə 

danışmağa başladım. O, səsimi tanıyan kimi güldü və: 

- Vacib işim olduğu üçün Pervomayskidən getmişdim, 

indi gəlmişəm. - Ev-eşik soyuqdu. - Üç-dörd gündən sonra 

zəng vurarsan, – deyib, cavab gözləmədən dəstəyi asdı. 
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Sevincimdən bilmirdim neyləyəm. Elə bil qatardakı 

donetskli qızı, ya ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanı, ya da 

Sarıkirpiklini tapmışdım! 

...Palataya qayıdanda Akif əl çəkmədi ki, gəl, domino 

oynayaq. Mən isə “Dəli Kür” romanını oxuyub qurtarmaq 

istəyirdim. Amma xətrinə dəymədim. Gecə yarıya qədər 

oynayıb onu 13:12 hesabı ilə apardım. 

Həmişə o, irəlidə olurdu. Axır ki, onu uddum. Gecə 

yenə soyuqda üşüyə-üşüyə yatdıq. 

Səhər açılanda sanki palata bir az isinmişdi, içəri 

pəncərədən gün döyürdü. 

İki-üç nəfəri hospitaldan çıxartdılar. 

Baş həkim Solovey gəlib çıxmırdı. Artıq hospitalda 

iyirmi bir günüm başa çatdı. Bu işə belə ciddi yanaşdığıma 

görə peşman olmuşdum, ancaq doqquz yüz qram kökəldiyimi 

və qırx günə yaxın istirahət elədiyimi düşünüb sakitləşirdim. 

Nə itirmişəm ki! 

Belə baxanda, yüz əlli manata şaxtalı çovğunlu bir 

qışı keçirmişəm dəə... 

Son ümid yalnız rota komandiri Bryusova qalmışdı. 

Tərslikdən danışırdılar ki, onu da harasa ezamiyyətə 

göndərəcəklər...  
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Komsomolumun fotoşəklindən daima susub üzümə 

zillənən gözlərinə tamaşa edərək ürəyimdə onunla xeyli 

danışdım... 

Bütün ayın-oyunlarımı yığışdırıb, çıxmağa 

hazırlaşmışdım. Axşam düşdü, məni dindirib-danışdıran 

olmadı...  

Saat 22:21 dəqiqədə bərdəli Sabir palatamıza gəlib 

gördü ki, kitab oxuyuram, Akifin isə oxumağa kitabı yoxdu. 

Kazarmada məndə və uşaqlarda çoxlu kitab var, – 

dedi və ona da kitab gətirməyə getdi. 

Bir xeyli keçmiş Sabir əlində İsmayıl Gözəlovun 

yazdığı “Geniş üfüqlər” kitabı geri qayıtdı. 

Akif bir az kitabı vərəqləyib yuxuya keçdi. Sabir də 

getmişdi. 

Gecəyarı idi, hələ də “Dəli Kür” romanını oxuyurdum. 

Əsər çox məharətlə qələmə alınıb... 

Azərbaycanda namus məsələsindəki ciddiyyət yer 

üzündə yaşayan doxsan faiz millətlərin heç birində yoxdu. 

Ola bilər, namus məsələsini amerikalı, ukraynalı, rus, 

moldovan, ya ingilis, fransız  xalqları – hərəsi bir cür dərk 

edir, bizdə isə  Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq əsrlər 

boyu bu cür formalaşıb. 
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Öz-özümə nəticə çıxara-çıxara nə vaxt yatmışam 

bilmirəm... 

Səhər açılanda gördük ki, otağımız istidi. 

Bu gün elə bil yaz girmişdi. Çöldə günəş adamı 

əməlli-başlı qızdırırdı.  

Səhər yeməyindən sonra yerimdə uzanıb Akifə “Onu 

bağışlamaq olarmı?” Azərbaycan filmini başdan ayağa 

danışdım. O da klubda baxdığı “Prokurorun oğlu” filmini 

danışdı. Hər ikimiz dünyanın mürəkkəb, təzadlı, rəngarəng, 

vəfasız olduğuna əmin olduq. 

Xadimə qadın gəldi: - ayağa qalxın, baş həkimin əmri 

var, gün batana qədər hərə öz yataq dəstini çıxardıb çöldə 

havaya verməlidi. 

Bu ağıllı məsləhət idi. 

Durub çarpayımızda nə varsa, əl-üz dəsmalları 

qarışıq hamısını həyətə daşıdıq və yaxşı, gün döyən bir yer 

seçib yorğan-döşəyimizi ora sərdik...  

Hava elə gözəl, elə xoş idi ki, heç palataya girmək 

istəmirdik. Artıq yazın ilıq nəfəsi duyulurdu.  

Axşama yaxın qar əməlli-başlı əridi...  

Gün batan kimi də soyuq başladı. Yorğan-döşəyimizi 

yığışdırıb palataya gətirdik.  
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Yaxşı ki, hamamda isti su gəlirdi, özümü tez duşun 

altına salıb yaxşıca çimdim. 

Yerimi qaydaya salıb çarpayıma uzandım. 

İsmayıl Şıxlının yaratdığı Şamxal surətini yenidən 

sevə-sevə oxumağa başladım. Müəllif Cahandar ağa 

obrazını çox gözəl, məharətlə yaradıb, əsl azərbaycanlı kişi 

belə olar! 

Yenicə kitabı oxumağa başlamışdım ki, dedilər səni 

çağırırlar. Bayıra çıxdım, Hüsənlə Telman idi. Hüsən konfet, 

peçenye alıb gətirmişdi. 

Akif palatada kiçik elektrik suqızdırıcısı ilə suyu 

qaynadıb çay dəmlədi. Çay içə-içə domino oynayıb xeyli 

dərdləşdik...  

Axşam Lyuda yeməkxanada hospital qaydaları 

haqqında mühazirə söylədi. Mən də “Dəli Kür”ü dizimin 

üstünə qoyub oxuyurdum.  

Lyuda nəsə  oxuduğumu, ona qulaq asmadığımı 

görüb yanıma gəldi və əminliklə: 

- Döşəmə yuyacaqsan! – dedi. 

Qətiyyətlə dedim: 

- Yumayacağam! 
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- Baxarıq... 

- Baxarıq... 

Hamı təəccüblə bizə tamaşa edirdi. Mühazirə 

qurtaran kimi, Lyuda məni təkidlə yanına çağırmasına 

baxmayaraq qapını arxamca bərk çırpıb yeməkxanadan 

çıxdım.  
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15, 16 mart 1972-ci il, IV gön. 

 

Bu gün də əla gün çıxmışdı.  

Günəş adamı yaşamağa səsləyirdi... 

Səhər yeməyindən sonra növbətçi hərbi həkim bizi 

yoxlamağa gəldi. Tibb bacısı Lyuda da yanında idi...  

Həkim mənə heç bir söz demədi. Görünür, Lyuda 

dünənki hadisəni ona xəbər verməyib... bəlkə də deyib, 

ancaq həkimlər hələ pul almadıqları üçün susmağa üstünlük 

verirlər.  

Hospitaldan çıxmağım barədə heç bir söz-söhbət 

olmadı. Mən də üstünü vurmadım... 

Ümumi hal-əhval tutandan sonra həkim getdi. Həkim 

gedəndən sonra Lyuda mənə ağzını əydi və qapını bərk 

çırpıb çıxdı...  

Azərbaycanda altı gündən sonra bahar 

bayramıdır.İndi yenə hər çərşənbə axşamı tonqallar qalanır, 

küsülülər barışır, göy üzü şarlarla bəzənir, yaz girir! 

Paxlavalar, şəkərburalar bu evdən o evə, o evdən bu evə 

daşınır. Masaların üstündəki süfrə - səmənilər, qoz-fındıqlı 

xonçalar, yanan şamlarla bəzənir. Plov dəmlənir.  
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Cavan, subay qız və oğlanlar niyyət tutur, qapı 

pusurlar... 

Bacadan torba sallamaq, qapıları döyüb kəndara 

papaq qoyaraq qaçıb gizlənmək, papağa doldurulan bayram 

sovqatına kənardan ləzzətlə tamaşa eləmək bahar 

bayramının ən maraqlı, ən şirin anlarıdı... 

Göyə saysız-hesabsız yanan şar atmaq, niyyət tutub 

qapı pusmaq, nimçədə buğdadan səməni cücərtmək və torba 

sallamaq - günəşin fonunda bahar bayramının emblemidir...  

Bir də tüfənglərin atılması! 

Azərbaycanda təmtəraqla bahar bayramı qeyd 

olunduğu kimi dünyanın heç bir müsəlman ölkəsində qeyd 

olunmur.  

Kaş Dyakiv məni evə buraxa! 

Özümü Bərdənin ən bəxtəvər, şən mərasimi olan 

bahar bayramına çatdıram. Anam yazığın ürəyi dağa dönər, 

Komsomolum eşidib sevincdən uçmağa qanad axtarar. Hələ 

ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala! 

Düzdü, alma ağacı hələ təzə çiçəkləyir... 

Bərdəli Nazim yanıma gəldi. Sabir, Akif, Elman, 

Hüsən, zümürxanlı oğlan və mesxeti türkü Şükürlə mülkü 
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vaxtlarda tanış olmasaq da, artıq Pervomayskidə qardaş kimi 

olmuşduq.  

Elə hesab edirdim ki, əsgərlikdə tanış olduğum 

yüzlərlə əsgərlər arasında onlar mənim doğma 

qardaşlarımdır. 

Qohumuq sanki...  

Oqanesyan və Nazim Əsədov isə  dostlarım, yerdə 

qalanlar sadəcə əsgər yoldaşlarımdı. 

Üç nəfər isə ruslar demiş, lap “тварь”dı - Dilqəm 

Nəbiyev, Telman və Balaca Mamedovlar...  

Nəhayət ki, “Dəli Kür” kitabını oxuyub qurtardım. 

Cahandar ağanın ölümü hədsiz dərəcədə məni mütəəssir 

elədi. Düzü, onun ölümünə çox üzüldüm... 

Müəllif romanda azərbaycanlıların namusunun, kişi 

qeyrətinin, əsl mentalitetinin, keçmiş adət-ənənəsinin 

möhkəm olan vaxtlarını tərənnüm  etmişdi.  

Bəli, özümün də qibtə etdiyim əsl azərbaycanlı kişi 

obrazının ali keyfiyyətləri Cahandar ağa surətində 

cəmlənərək ustalıqla yaradılıb. 

Əhsən, İsmayıl Şıxlı dühasına! 

O, heyf ki, molla Sadığı öz əlləri ilə öldürə bilmir... çox 

heyf!  
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           Romanı oxuyub qurtarandan sonra fikirləşdim ki, 

Moskvada, Bakıda, ya Parisdə, Nyu-Yorkda 

yaşamaqdansa... bütün nəsillə bir kənddə və ya bir rayonda 

yaşamaq görəsən, necə olardı?  

Bütün kəndin yarısı Babayevlər nəsli ola, atam da 

Cahandar ağa kimi bütün nəsli idarə edə. Mən, qardaşım 

Rafiq də Şamxal və Əşrəf kimi olaq. O vaxt bütün nəslin 

namusunu qorumaq mümkündür... 

Fikirləşirəm ki, kaş müəllif romanda belə yerlər də 

verəydi. Məsələn: Pakizə qaçırılanda Şamxal da atası kimi 

başqa yerdə olaydı. Cahandar ağanın ölümündən sonra 

Mələkxanım da özünü öldürəydi! 

Bir də kaş Cahandar ağanı qovan kazakı arxadan 

Şamxal özü güllə ilə vuraydı və onlar qoşa, ata-bala dəli Kür 

çayına atıla və bu anda yüzlərlə kazaklar çıxıb suda onları 

güllə-baran edəydilər. 

Gərək sonluq bax belə qurtaraydı!.. 

Səhər açılanda günəşin şüaları yenə adamın üzünə 

şığıyıb, canımızı isidirdi. Pəncərə şüşəsinin döyülməsi məni 

yuxudan oyatmışdı. Gələn yevlaxlı Cümşüd idi. 

Dedi ki, uşaqlar həyətdə səni gözləyir. 

Bu gecə elə pis, qarma-qarışıq yuxu görmüşdüm ki... 
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Ayılsam da kədərli idim... 

Əynimi geyinib çölə çıxdım. Akif, Çapay və yanlarında 

adlarını bilmədiyim bir neçə azərbaycanlı əsgər də vardı. 

Üst paltarımı soyunub onlarla oturacaqda yanaşı 

əyləşərək özümü günə verməyə başladım... 

Həkim gəlib bizi içəri apardı.  

... Hər şey axşam başladı. 

Bu gün də mənə hospitaldan çıxmağım barədə heç 

bir söz deyilmədi. 

Axşamtərəfi ürəyim çox darıxdığından həyətə 

düşdüm. Əgər sabah da gedə bilməsəm, deyəsən bayram 

axşamına çata bilməyəcəyəm... 

İstədim Altay həkimin yanına gedib, özüm başa salım 

ki, məni buradan çıxartsın. 

Getdim də... 

Ancaq Altay həkimi yerində tapa bilmədim.  

Həyətdə hərlənirdim...  

Bir azərbaycanlı oğlana rast gəldim. Onunla söhbət 

eləyə-eləyə ocaqxanaya getdik. Məni Mustafa adlı birisilə 

tanış elədi, görüşüb xeyli söhbət elədik. 
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Əsas məsələnin üstünə gəldik və hər şey də elə 

burada açıldı. 

Sən demə bu Nadir, Mustafa ilə danışıb ona deyib ki: 

bir nəfər bərdəliyə on beş günlük osvobojdeniya lazımdır, 

neçə istəsək o qədər də verəcək. 

Onlar da öz aralarında məsləhətləşib, Altay həkimlə 

danışıblar. Əlli manatlıq işi mənə yüz əlli manat deyib, pul 

qazanmaq qərarına gəliblər... 

Hətta axsaq Nadir Mustafaya deyib ki, Tofiq hərifdir, 

Bərdədə bir qız sevir, onu görmək üçün hər şeyindən keçər. 

Və beləcə bu qurğu qurulanda Mustafa ilə Altay 

həkim ona dirənib ki, məzuniyyəti boynuna götürmə. Hərbi 

hissə komandiri Dyakivlə bizim elə bir alverimiz yoxdu, qoy 

bu məsələni özü onunla, ya da rota komandiri Bryusovla 

danışıb həll eləsin. 

Əvvəl gündən məzuniyyət məsələsi Oqanesyan 

dediyi kimi, düyünə düşmüş, azərbaycanlı əsgərlər mənsiz 

işləmirdi və podpolkovnik hospitaldan çıxacağım günü 

gözləyirdi ki, bizi Odessaya göndərsin... 

Xülasə, keçənə güzəşt, - deyiblər. 

Bu Mustafa çox pulgir adama oxşamırdı, yoxsa belə 

asanlıqla hər şeyin üstünü açıb açıq-aşkar danışmazdı. 
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Ürəyimdə fikirləşdim ki, bəlkə elə olan-qalan əlli 

manatımı da bunlara verib canımı qurtarım?! Buraxsalar, 

məzuniyyətə gedəsi olsam, lap əlavə yüz əlli manat da 

verərəm. 

Çox götür-qoy, çək-çevir edəndən sonra, bir manat 

çıxardıb məni gətirən oğlana verdim ki, bir qatılaşdırılmış şirin 

süd alıb gətirsin. 

Oğlan gedən kimi bu məsələni Mustafaya açmaq 

istəyirdim, arxadan gördüm ki, Telmanla Nadir hospitala tərəf 

gedir. 

Onların arxasınca qaçıb harayladım. Dayandılar. 

Nadir məni Mustafa ilə yanaşı görəndə rəngi ağardı, ancaq 

özünü o yerə qoymayıb: 

- Soloveylə danışmışam, sabah səni hospitaldan 

çıxaracaqlar, – dedi.  

Özü də Bryusov sabah hərbi hissə üzrə növbətçidir, 

yaxşı oldu. 

Söhbət eləyə-eləyə hospitala çatdıq. Gördük ki, 

salyanlı Adil, Gözəlov və Qriş məni axtarır. Salyanlı Adil tez 

mənə tərəf cumub: 

- Məni Bryusov göndərib, – dedi və əlavə elədi ki, 

Bryusov deyir; imkanı varsa, hökmən sabah hospitaldan 

çıxsın. - Özüm də növbətçiyəm. - Yaxşı işləyən uşaqlardan 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

kimi istəyir, siyahısını tutub gətirsin, kombat əmr imzalayıb 

Odessaya gedəcəklər.  

Mat qalmışdım. Xəbərlər dalbadal gəldiyin-dən şok 

vəziyyətində idim. 

Ancaq bir məsələ gün kimi aydın oldu: Məzuniyyət 

məsələsi batdı! 

Məni təsvirə gəlməz güclü, dəhşətli bir hiss vurub 

keçdi, bədənim soyudu.  

Özümü tez ələ aldım. Bu da son! 

Oqanesyan mənə deyəndə inanmırdım... Telman 

yenə özünü ortaya soxub, mənə düz üst-üstə on ədəd 

məktub uzatdı. 

Altısı Nazimdən, dördü isə Tahirdən idi. Məktubların 

üstünü bir-bir oxudum. Bir az özümə gəlib fikirləşdim ki, 

sabah Bryusov hərbi hissə üzrə növbətçidir. Məni təcili 

Odessa adı ilə çağırtdırır, bəlkə nəsə bir əngəl var? - Adilə 

dedim: 

- Sən Bryusova de ki, çalışacaq sabah çıxsın, 

bacarsa gələcək...  

Adil, Qriş və Gözəlov xudahafizləşib getdilər. Taytax 

Nadir, çənəsi əyri Telman və Mustafa ilə bir yerdə 
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oturmuşdum ki, pul verdiyim oğlan əlində qatılaşdırılmış şirin 

süd gəldi. 

Kefim tamamilə pozulmuşdu. Odur ki, Nadirə heç əlli 

manat məsələsini də açmadım. Mustafaya göz vurub işarə 

elədim ki, gedim görüm vəziyyət nə yerdədir? 

Nadir bir də təkrar elədi ki, yüz faiz sabah on beş 

sutkalıq osvobojdeniya ilə hospitaldan çıxacaqsan. 

Xülasə, bunlarla da görüşüb ayrıldıq.  

Yatdığım palataya gəldim. Axşam yeməyinin vaxtı idi. 

Odur ki, yeməyimi yeyib yenidən otağa qalxdım və çarpayıya 

uzanıb bu gün aldığım məktubları oxumağa başladım. 

Tahir yazmışdı ki, Komsomoluma və onun böyük 

bacısına “8 Mart”, həm də bahar bayramı münasibətilə 

otkrıtka alıb, bacısı Zöhrə müəllimənin əli ilə onlara çatdırıb. 

Sonra yazır ki, Komsomolun böyük bacısı haqqında əvvəllər 

pis fikirdə olduğu üçün indi xəcalət çəkir və məndən üzr 

istəyirdi. Görünür Adilədən və jdanovlu qızdan əli tamam 

üzülüb...  

Yazmışdı ki, Bərdədə Komsomolu da görüb. O, 

böyüyüb, gözəlləşib və başıaşağı, yetkin bir qız olub... 

Tahirin yazdıqlarından belə başa düşdüm ki, o xəcalət 

çəksə də, mənimlə bacanaq olmaq istəyir...  
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Başım məktublara bərk qarışmışdı. Elə bu vaxt tibb 

bacısı, xadimə qadın və onun üç yaşlı kiçik qızı bizim 

palataya girdi və dərhal da: 

- Hanı pəncərədən sizə verilən araq? – soruşdular.  

Mən onlara diqqətlə baxıb heç bir söz demədim. Xeyli 

oranı-buranı eşələdilər. 

Tibb bacısı orta yaşlı qəşəng bir qadın idi. Ona bir 

neçə atmacalı söz atdım. Onun gözləri alışıb yanırdı, mənə 

baxa-baxa, guya xadimə arvada deyir: 

- Bu nə qəşəng oğlandır... 

- Çox sağ olun, – dedim. 

Onun gözləri ürəyindəkiləri açıq-aşkar büruzə verirdi. 

O, mənə acgözlüklə, alışıb yanan, par-par parıldayan gözləri 

ilə necə baxırdısa ayağa qalxıb ona yaxınlaşdım: 

- Adınız nədir? – soruşdum.  

- Mariya! – sevinclə pıçıldadı. 

- Gözəl Mariya, az qala bir aydı burda yatıram, ancaq 

sizi heç görməmişəm, – dedim.  

O, gülə-gülə, işvə-nazla: 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

- Məzuniyyətdəydim, – dedi və birdən soruşdu ki, 

sənin familiyan necədi? 

- Babayev...  

O, qəflətən xəzinə tapan adamlar kimi: 

- Sənin adına on beş günlük освобождения yazıblar, 

özü də sabah gedirsən!  

Mən duruxdum. 

Özümə gəlməyə vaxt tapmamış: 

- Nə vaxt istəsən, gələ bilərsən, gecə növbəsi olanda 

buralar tam sakitlik olur... – dedi və bic-bic göz də vurdu! 

Elə bil, qəflətən yuxudan ayıldım və cəld dolabın 

üstündə olan bütün konfet və şokoladları yığıb onlara tərəf 

uzatdım. 

Hər iki qadın gülüşdü və hərəsi bir-iki konfet götürdü. 

Onlar çıxanda Mariya bir də çönüb mənə göz vurdu. Mən də 

ona əlimlə bir hava öpüşü göndərdim... 

Onlar gedən kimi soyunub yerimə girdim. 

Akif nəsə yox idi. 

Qaldı Dyakivin son sözü... 
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17.03.1972, V gön. 

 

Bu gün hospitalda yatdığım iyirmi beşinci gün idi. 

Səhər yeməyini yeyib qurtaran kimi növbətçinin 

otağına girib, Qırmızı kostyumlunun evinə zəng vurdum. 

Uzun-uzadı çağırış siqnallarından sonra qəflətən dəstəyi 

qaldırdı... 

O, xırıltılı və yarıyuxulu halda zəng eləyənin kim 

olduğunu soruşub öyrənəndən sonra: 

- Тофик! Завтра… полуночи прихади, – deyib 

dəstəyi asdı.  

Qulaqlarıma inanmırdım! 
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Aylarla gözlədiyim an yetişmişdi... 

Yəqin ki, o, mənə yalan deməz, aldatmaz da. Düzdür 

kefkom qadındı, ancaq məni ələ salmaq onun nəyinə 

gərəkdir!?  

Palataya qayıdıb üzümü qırxdım. 

Akif boynumun ardını düzəltdi, bığımı bir az da 

qalınlatdım. 

Sonra hamamda isti su gəlməsə də soyuq suda 

çimdim. Ətirlənib ayın-oyunlarımı yığışdırdım. 

Bu gün elə bil günəş xüsusi olaraq mənim üçün 

çıxmışdı. 

Əsl yaz havası idi... 

Akiflə oturub yenicə dərdləşirdik ki, tibb bacısı gəlib: 

- Baş həkim Solovey səni çağırır, – dedi. 

Tez ayağa qalxıb yeyin addımlarla onun kabinetinə 

tərəf getdim. 

O, məni gülərüzlə qarşıladı. 

Kefi kök idi... 
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Divardan Leninin və SSRİ səhiyyə naziri akademik  

Çazovun portretləri asılmışdı.  

- İndi komissiya səni müayinə edəcək. De-yərsən ki, 

fasiləsiz öskürür və qızdırmanın içində yanırdım, sağ böyrüm 

möhkəm sancır, küt ağrıyırdı... günortaya qədər komissiya öz 

işini qurtaracaq, on beş günlük освобождение ilə səni 

buraxırıq. Yerdə qalan işlər isə daha bizlik deyil. Sən özün, 

kombat, hərbi hissə üzrə komandir və komandir rotanla 

məsələni çürüdərsən... 

Mən Soloveyin kabinetindən çıxıb palatada məsələni 

Akifə danışanda, o çox pis oldu və yalvardı ki, qayıt həkimlə 

danış, məni də buraxsın. Sən gedəndən sonra mən daha bu 

palatada qala bilmərəm. 

Əl çəkməyib özü ilə məni həkimin yanına dartıb 

apardı. Soloveyə bildirdim ki, həmyerlim Akif də hospitaldan 

çıxmaq istəyir, ezamiyyətə gedəcək, xahiş edirik onu da 

buraxasız. O Akifə baxıb səhhətini soruşandan sonra: 

- Yaxşı, günortadan sonra ikiniz də gedərsiniz! – dedi.  

Baş həkimin kabinetindən çıxıb palataya gəldik. Akiflə 

tibb bacısından pulumuzu, sənədlərimizi, paltarlarımızı təhvil 

alıb, geyinməyə başladıq. 

Çox həyəcanlı idim, bağrım çatlayırdı: 

- Görəsən, Dyakiv nə deyəcək? 
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Dəhlizdə tibb bacıları, xadimə qız, Lyuda və işçilərin 

hamısı ilə sağollaşıb: 

- Məzuniyyətdən qayıdandan sonra görüşərik, – 

dedim...  

Düz bir ay intizarla həsrətini çəkdiyim “an” 

yaxınlaşırdı...  

Kazarmaya çatanda həyəcandan ürəyim yaman 

çırpınırdı. Qarşıma ilk çıxan starşina Bandısik oldu. O, məni 

görən kimi çox sakit halda, hal-əhval tutmadan: 

- Get hazırlaş, sabah Odessaya gedirsiniz! – dedi.  

Ona cavab vermədim, düzü, donub yerimdə 

qalmışdım. Elə bu vaxt kaptyorkadan Bryusov məni görüb 

yanına çağırdı. O da səhhətimi heç soruşmadan 

gileylənməyə başladı: 

- Sənsiz briqada çox pis işləyir. Xüsusilə, xramoy 

Nadir, Ələkbər, Şahmar. Hər gecə də döşəmə yuyur, kartof 

soyurlar...  

Onu çox danışmağa qoymadım, kaptyorkada ikimiz 

qalan kimi:  

- Səninlə işim var, - dedim. 

Kantyorkadan çıxıb Bryusovun kabinetinə getdik. O, 

qapını örtüb kresloda yayxanan kimi: 
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- Səni məzuniyyətə buraxmayacaqlar! – dedi.  

Bir ay həsrətində olduğum... deyiləcək sözü eşitmək 

üçün həyəcanla onu dinləyirdim. Bu da Bryusovun son 

cavabı! O, hələ də danışırdı: 

- Dyakiv yığıncaqda deyib ki, əlində освобождение 

olsa belə heç bir xəstə məzuniyyətə buraxılmayacaq... Bir 

nəfər üçüncü rotadan bu qaydada məzuniyyətə buraxılıb, çox 

oyunlardan çıxıb və axırı da tutulub... Həm də ortaya bu 

Odessa məsələsi düşüb... Uşaqlar sənsiz işləmir və əsas 

məsələ də elə bax budur...  

O danışır, mən isə susurdum. Ürəyimdə nə qədər 

arzularım vardı! 

O, mənim rəngimin təbaşir kimi ağardığını, həddən 

artıq həyəcan keçirdiyimi görüb: 

- Bütün bunlara baxmayaraq özüm Dyakivdən xahiş 

edərəm, – dedi və süni təbəssümlə gülümsünüb əlavə də 

elədi ki, düzdür, ağlım bir şey kəsmir, amma yenə də 

deyərəm...  

Mən hələ də susurdum. O, təkrar dilləndi: 

- Podpolkovnik Dyakiv səni çoxdan gözləyir ki, 

gələsən və uşaqları Odessaya aparasan...  
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Bryusovu dinləyib qurtarandan sonra, son çarəyə əl 

atıb ona rüşvət təklif elədim:  

- Nə qədər istəyirsən, pul verim... 
O, qızarmış sifətilə başını buladı.  

Heç nə alınmadı! 

Rəngim ağappaq ağarmış, dodaqlarım tez-tez 

quruyurdu... 

Çox pərişan halda Bryusovun kabinetindən çıxdım. 

Uşaqlar başıma toplaşıb həyəcanla vəziyyəti 

soruşdular. Üzgün halda: 

Alınmadı, - dedim. 

Rota yeməkxanaya getməyə hazırlaşırdı. 

Həyəcandan ürəyim bulanır, yemək heç yadıma da 

düşmürdü. İştaham qaçmış, nə edəcəyimi belə bilmirdim...  

Başım bərk ağrımağa başladı.  

Yeməkxanadan qayıdanda Bryusov məni görən kimi 

cəsaratlə: 

- Qoy, Dyakiv gəlsin, onunla təkbətək danışaram, - 

dedi və mənə göz vurdu. 

Görünür, təklif etdiyim rüşvət onu yaman oynadırdı... 
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Saat 15:00-da hərbi hissə komandiri podpolkovnik 

Dyakiv gəldi.  

Bryusovun onun yanına girməyi ilə çıxmağı bir oldu. 

Kefi yox idi, bikef halda: 

- Deyə bilmədim, – dedi.   

Əlimi yelləyib, öz dilimizdə onun başa düşməyəcəyi 

tərzdə, pis bir söyüş söyüb kazarmadan çıxanda, Boyko ilə 

qarşılaşdım. Məsələni ona olduğu kimi danışdım. O, məni 

diqqətlə dinləyib: 

- Ağlım bir şey kəsmir, ancaq yenə Dyakivlə özün get 

danış, – dedi. 

- Buraxmıram desə, onda necə? – soruşdum. 

- Buraxmasa, briqadanı götürüb Odessaya gedərsən. 

Bu da pis variant deyil, – dedi.  

Və birlikdə podpolkovnik Dyakivin qəbuluna girmək 

üçün ştaba getdik. Boyko dedi ki, səni çöldə gözləyəcəm. 

Məni çağırsa, добро verərəm... 

Mən kabinetin qənşərində dayanan növbətçiyə 

komandirlə görüşmək istədiyimi bildirəndə, o daxili telefonla 

Dyakivə məlumat verdi və başı ilə içəri keçməyimə işarə 

eləyib, qapını özü açdı. 
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Mayor Yerşov, mayor Bryukov və mayor Kuçerenko 

da içəridə oturmuşdu. Əsgəri qaydada təzim edib məsələni 

danışdım... O, məni axıra kimi dinləyib: 

- On beş günlük istirahətini Odessada keçirəcəksən! – 

dedi və bir az da susub, amiranə tərzdə - evinizə 

getməyəcəksən! – dedi... 

Diksindim!  

Elə bil yuxuda idim. Sanki danışmağı belə 

unutmuşdum. Komandir həyəcanlandığımı, duruxduğumu, 

sanki imdad dilədiyimi hiss edib: 

- Get siyahı tut, kim yaxşı işləyir, nümunəvi əsgərdir 

yalnız onların siyahısını... Briqadanın gördüyü işlərin 

naryadını da təcili bağla. 

Döyükdüyümü görüb, konkret əmr etdi: 

        Hazırlaş Odessaya!  

Hələ də donub, sanki yerə mıxlanmışdım.  

- Sualın var? – soruşdu. 

Kəkələyə-kəkələyə, boğuq, xırıltılı asta səslə: 

- Evə getmək istəyirdim...  

Amiranə bir tərzdə: 
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- Get, Odessaya hazırlaş! – növbəti dəfə əmr etdi. 

Ayaqlarımı otaqdan çox çətinliklə sürüyüb çıxartdım.  

Bu da son!.. 

Erməni Oqanesyanın ağzı elə bil fal imiş...  

Boyko ilə Bryusov dəftərxanada oturub  gözləyirdi. 

Məni görən kimi dərhal ikisi də bir ağızdan: 

- Nə oldu? – intizarla soruşdular.  

Artıq özümə gəlmişdim, dərindən köks ötürərək: 

- Razı olmadı! – dedim. Qismət deyilmiş, - 

mızıldandım...  

Boyko kişi adamdır.  

O, çönüb yaşıl gözlərilə mənə qıyqacı baxaraq: 

- Bir yol da qalır... Odessadakı komandirlə danışmaq! 

- Çox ehtimal ki, o buraxa bilər. - Bir şirinlik də boyun olarıq, 

kefini pozma... çalışaram ki, bu məsələni Odessada həll 

edəm.  

Bilmədim, bu təskinlik üçündür, yoxsa həqiqətdir... hər 

halda Boyko məni ümidləndirdi... 
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Rota axşam yeməyinə gedəndə çox iştahasız, halsız 

idim. Yeməyə getmədim. Elə paltarlı-zadlı çarpayıma 

uzandım. 

Gözlərimi yumub kövrək halda: Komsomoluma olan 

məhəbbətim günəşin özündən də təmizdir. Amma neyləyək? 

Daha başqa yol yoxdur, yeddi-səkkiz ay da gözləməliyik 

əzizim,  düşünərək, -  dedim ürəyimdə... 

Heç uzana da bilmədim, dərdimi dağıtmaq lazımı idi... 

Yaxşı ki, poçt gəldi. 

Odessadan üç, Bərdədən qardaşım Vidadidən bir 

məktub gəlmişdi. Sonra Tahirdən də bir məktub gətirdilər. 

Tahirin Tbilisidən göndərdiyi məktubun ağzı açıq idi. 

Uşaqlar dedilər ki, Tahirin məktubunun içində arxası 

yazılmamış ağ otkrıtka və çoxlu da yazılmış vərəqələr olub. 

Bu məktubu Turabxan alıbmış, sonra verib İlyasa, o da itirib. 

İtirib? 

Dəhşətə gəldim. Heç əsgər məktubunu da itirərlər? 

Əclaf  gədə! 

Səndən yefreytor olmazdı...  

Bərdəli Akifi tapıb məsələnin nə yerdə olduğunu 

danışdım. Onunla hospitala gedib öyrəndik ki, baş həkim 
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Solovey sabah gələcək. Məsləhətləşdik ki, yenidən onlara pul 

təklif edib, hospitalda yatmaq və Odessaya getməyib 

məzuniyyət məsələsi ilə süpürləşmək...  

Yolda bərdəli Sabirlə qarşılaşdıq. O tovuzlu Mustafa 

ilə dostluq edirdi. Onu başa saldım ki, Mustafa Nadirlə yerlidi, 

sən Mustafaya de ki, Babayev məzuniyyətə gedə bilməyib, 

bəlkə yüz əlli  əvəzinə yüz versin? 

Sabir Mustafa ilə danışığa getdi. 

Qayıdanda rəngi bozarmış: 

- Mustafa and-aman etdi ki, artıq yüz əlli  manatı 

Nadirdən alıb, Babayev özü Nadirlə danışsın. - Ona dedim ki, 

özünüz bilin, Nadir sənin, Babayev də mənim yerlimdi, belə 

getsə, sizə heç bir qəpik də verilməyəcək!  

Bir qədər məsləhətləşəndən sonra Sabirin son sözü 

belə oldu:  

- Qəpik də vermə! Qorxma, neyləyəcəklər ki?  

Mən isə razı olmadım, gülə-gülə:  

- Sən nə danışırsan? – dedim. - Gör, əlli manata görə 

neçə mayor, neçə kapitan, neçə leytenant saxtakarlığa yol 

verib. Əsas məsələ ortada kələk gəlinən yüz manatdı. Onu 

da belə zorla almaq olmaz! - Biz kişi kimi söz danışmışıq, kişi 

tüpürdüyünü yalamaz, söz danışıqdan keçər... 
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Gecə Telman və Nadirlə təkliyə çəkilib məsələni həll 

edəndə bir saxtakarlığın da üstü açıldı. 

Nadir Telmandan soruşdu ki: 

- Sənə tapşırdığımı Babayevə demisən? Telman 

rəngi qaçmış süni bir təbəssümlə: 

- Yoox, – dedi. 

Və indi aydınlaşdı ki, Nadir bu əntərə tapşırıbmış ki, 

Babayevə de, məzuniyyətə gedə bilməyib, ona görə eybi 

yoxdu, hamımız bu qərib eldə əsgərik, qoy əlli manatı 

verməsin, elə yüz versə, bəsdi.  

Məəttəl qaldım.  

Axı bir az əvvəl Telmana dedim ki, Nadir yüz manata 

razı olsaydı, çox yaxşı olardı. Bəs nəyə görə demədi ki, Nadir 

də elə-belə deyib... 

Telman qızarıb-bozardı və axsaq Nadir qəflətən 

loppayla onun üzünə  tüpürdü. 

Telman sifətindən axan tüpürcəyi qolu ilə silib, sonra 

da cibindən dəsmalını çıxararaq yerini bərk-bərk sürtüb 

təmizlədi...  

Telmana daha bir kəlmə də olsun söz demədik.  
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Xeyli götür-qoy edəndən sonra qərara gəldik ki, pul 

haqq-hesabı düzələn işdi. Necə edək ki, bu məzuniyyət işi 

alınsın?.. Sabah Soloveyin yanına gedib, əlli yox, lap yüz 

manat boyun olmaq lazımdı.  

Nadir mənə qarşı haqsızlıq etdiyini anlayaraq, indi 

ürəkdən kömək eləmək istəyirdi, hətta dedi: 

- Əlavə pul lazım olsa yenə verərəm, lap geri 

qaytarmasan da olar, təki sənin işin düzəlsin.  

Nadirdən ayrılıb Telmanla birlikdə mayor 

Kuçerenkonu axtarmağa getdik. Yol boyu Telmana heç bir 

eyhamlı söz demədim, onsuz da o çəkdiyini çəkmişdi... 

Kuçerenkonu da yerində tapa bilmədik, o, Dyakivdən 

məzuniyyət məsələsini xahiş edə bilərdi.  

Biz kazarmaya qayıdanda Nadir gəldi ki, indicə 

hospitalın həkimi Elxan Cəfərovla danışdım. Deyəsən, o, 

Dyakivə söz deməyə ehtiyat edir,  dedi ki:  

- Birdən Dyakiv məndən soruşar ki, axı sənin nə 

marağın var? 

Bu günlük məsələ bax beləcə sual altında  qaldı... 

Bir xeyli keçmiş, Oqanesyan gəlib çıxdı. Qucaqlaşıb 

görüşdük, gülə-gülə: 

- Necə oldu? – soruşdu.  
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- Buraxmadılar! 

- Bəs sənə demədim? – özündən müştəbeh halda 

dilləndi. 

- Bu zəhrimar  Odessa  məsələsi  ortaya  çıxmasaydı, 

bəlkə  də işim alınacaqdı, – dedim. 

Yaşadığım bu iyirmi bir ildə həmişə işlərim beləcə 

cəncəl olur, qarmaqarışıq bir düyünə düşür, ancaq sonu 

yaxşı qurtarır.  

Elə bir sirrim-sözüm də olmazdı ki, onu ətrafımdakı 

yaxın adamlar bilməsin. 

Ümidsizcəsinə Oqanesyana dedim: 

- Sən Bezlepkinin arvadı ilə danışa bilərsən? Ona pul 

da təklif edək, qoy Moskvadan Dyakivin arvadına zəng etsin.  

Alik bic-bic gülüb dedi: 

- Deyərəm, ancaq bu çox xırda məsələdir! 

Mən inandaklıqla tez dilləndim: 

- Xırda məsələ deyil!  

O, qəhqəhə çəkərək: 
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- Sənin üçün xırda deyil, ancaq bu iş onlar üçün çox 

gülməlidi... 

Hospitaldan çıxandan sonra ilk dəfə yatağımı açıb elə 

idman paltarındaca yerimə uzandım.  Nədənsə döşək də 

gözlərimə balaca görünürdü. Daxilimdə çox narahatçılıq 

vardı, yemək də yeməmişdim. Beynim qarmaqarışıq fikirlərlə 

dolmuşdu.  

Gecəyarı hövlnak yuxudan ayıldım. 

Özümü kazarmada görüb sakitləşdim. Nə yaxşı ki, 

bütün bunlar yuxu imiş... 

Gördüm ki: “Əsgərliyi başa vurub evimizə qayıdıram. 

Komsomolumu, valideynlərimi, dostlarımı görmək həvəsiylə 

sevindiyimdən az qalıram uçam. Qəflətən yolumu üç-dörd 

balaca uşaq kəsir, istəyirlər məni döysünlər. Onları dilə tutub 

birdən götürülürəm. Xeyli qaçandan sonra təngənəfəs olub 

dayanır və çönüb arxaya baxıram. Bir də görürəm arxadan 

qardaşım Rafiq və dostu Rafiq Bağırov gəlir. İstəyirəm onlara 

qışqıram ki, qaçsınlar, ancaq səsim çıxmır və o kiçik uşaqlar 

Bağırov Rafiqi yaxalayır,  nəsə deyir, sonra da yerə yıxırlar... 

Bu vaxt qardaşım Rafiq dostunu yıxanların üstünə cumur, 

onları yumruğunun, təpiyinin altına salır. Hardansa çoxlu 

eybəcər uşaqlar çıxıb və bir ucdan qardaşım Rafiqin üstünə 

hücum çəkirlər... Bunu görən kimi geri qaçıram və qarşıma 

kim keçdi vururam. Elə bu vaxt meymunabənzər uşaqlar 

yenə sürüylə toz-dumanın içindən çıxaraq üstümüzə 
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tökülüşür... O biri Rafiq yoxa çıxır, qalırıq biz iki qardaş... Heç 

kim məni vurmur. Qabağıma keçəni vurub qardaşımın 

köməyinə yetişmək istəyirəm. Onlar isə hamısı yalnız 

qardaşımı vurur. Qardaşımın təkləndiyini görüb nərə çəkmək 

istəyirəm. Yenə səsim çıxmır... Zəhrim yarılır, az qalır ürəyim 

partlasın, fəryad qoparmaq istəyirəm. Amma yenə də səsim 

çıxmır... Birdən hardansa komendatski rotadan olan 

azərbaycanlı yefreytor oğlan, ağcabədili Nazı və Tahir 

Ağayev peyda olur. Ancaq baxıram ki, bunlar da o meymun 

uşaqlara qoşulub qardaşım Rafiqi vururlar... Boğuluram, 

səsim də çıxmır ki, onları başa salam... Bu vaxt qardaşım 

Rafiqin çığırtısını eşidirəm və sanki göylərdən mənə ilahi bir 

güc, qüvvət verilir, onların əlindən qardaşımı zorla qoparıb 

alıram... Görürəm ki, qardaşımın ağzı qanla dolub, dişləri 

tökülüb, bir neçəsi də laxlayır... Tökülən dişləri sayırıq, dördü 

yerli-dibli yoxuydu. Ürəyim şiddətlə döyünməyə başlayır. 

Qardaşımın qanlı ağzına baxdıqca, az qalıram ki, dəli olam. 

Havam çatmır, qəflətən hönkürüb ağlayıram... Yazıq 

qardaşım məni qucaqlayıb sakitləşdirir. Ona baxdıqca bağrım 

yarılır və necə nalə çəkib hayqırıramsa, səsim açılır...” və öz 

çığırtıma yuxudan ayılıram. 
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18.03.1972, VI gön. 

 

Səhər rotaya qalxın əmri veriləndə  heç yuxudan 

ayılmaq istəmirdim. Çox əzgin idim, həm də tənbəlləşmişdim. 

Bir az da dünənki hadisələr məni yormuşdu. Birtəhər, zorla 

yerimdən qalxıb, könülsüz geyindim... 

Onsuz da “освобождения”m vardı. 
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Çölə çıxıb həvəssiz idman elədim. Siyasi məşğələdə 

oturdum. Pis fikirlərdən yaxa qurtarmaq istəyirdim. Uşaqlar 

«строевой подготовка»ya gedəndə axsaq Nadirlə birlikdə 

hospitala tərpəndik.  

Əvvəl Altay həkimlə danışdım. Bildirdim ki, əlavə yüz 

manat da verim, освобождения yaşadığım, doğulduğum 

ünvana yazılsın. Onların əlində belə bir səlahiyyət vardı: 

Guya sağalması üçün xəstəyə doğulduğu yerin havası, suyu 

lazımdı...  

Altay həkim bizi dinləyib and içdi ki, bu qeyri-mümkün 

olan bir işdi. Ötən dəfə mən bu barədə Soloveyə demişəm, 

onun buna gücü çatmır. Mən də eləyə bilmərəm. Sonra o, bir 

qədər düşünüb canıyananlıqla dedi: 

- Hər şey cəhənnəmə, bəlkə hərbi hissə komandiri 

Dyakivlə özüm danışım? 

Sonra yenə nəsə fikirləşib:  

- Bəlkə podpolkovnik Vlasenko ilə danışım? Görəsən, 

onu eşidər? - Məncə Vlasenko desə, mütləq buraxar... ancaq 

desə... 

Dyakivin işi tez-tez Vlasenkoya düşürdü. Həkim 

Vlasenkonun telefon nömrəsini bilmirdi, odur ki, durub onun 

iş yerinə getməyi qərara aldı. 
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Biz səbrsizliklə gözləyirdik... və bir xeyli sonra o, 

qayıtdı ki, Vlasenko işdə yoxdu. 

Yazıq Altay həkim! 

Çox açıq ürəklə mənə kömək etməyə çalışırdı, 

arxayınlıqla: 

- Saat 15:00-da özüm Dyakivin yanına gedib 

girəcəyəm, – dedi.  

Onun yadına saldım ki, bəlkə podpolkovnik Qasanova 

deyəsiz? 

Ancaq Altay həkim ironiya ilə bildirdi ki, Qasanov heç 

vaxt heç kəsdən azərbaycanlıların xahişini eləmir, elə ona 

görə də podpolkovnik rütbəsi alıb.  

Məsələ elə bu yerdə də qaldı... 

Altay həkimin otağından çıxıb aşağı düşəndə 

növbətçinin otağından Qırmızı kostyumlunun ev telefonunu 

yığdım. 

Bir qədər çağırandan sonra xışıldayan dəstəkdən 

onun bariton səsini eşitdim. Qulaqlarıma inanmadım. O, məni 

səsimdən tanıyıb: 

- Gecə saat 00:00-da gələrsən! – deyərək, tez də 

dəstəyi asdı... 
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Nadir yol boyu sevincdən uçduğumu Altay həkimin 

bizi mehriban qarşılamağı ilə bağladı...  

Bir kazarmaya gələndə uşaqlar şinellərinə paqon 

tikirdilər. Mən də öz şinelimi götürdüm. Mağazadan özümə 

“SA” hərfləri və yeni liçkalar aldım. Kuruskanov aldığım 

liçkaları bəyənmədi, əvəzində mənə yeri dumağ olan liçkalar 

verdi. 

Əsgər şinellərimizi tikib qurtaranda artıq saatın 

əqrəbləri 14:53 dəqiqəni göstərirdi. Altay həkimin Dyakivin 

qəbuluna girməsinə cəmi yeddi dəqiqə vaxt qalırdı... 

Şinelimi geyinib güzgünün qarşısında bir xeyli özümə 

baxdım. Starşina Bandısik yanımdan ötdükcə göz vurub tez-

tez təkrarlayırdı: 

- Bu sizin son dembl şinelinizdi!  

Xatırladım: “gül satan qız!” Starşina şirinlik istəyirdi... 

Şinel  tam bədən  ölçümə  idi, əynimdə  kip  qalır, 

uzunluğu yerində olduğundan ətəyi də yaxşı görünürdü...  

Dnevalnı gəldi ki, səni çöldə çağırırlar. 

Kim olardı?.. 

Yeni şinel əynimdə çölə çıxdım. Gələn Altay həkim 

idi, məni görən kimi: 
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- Dyakiv bu gün işdə olmayacaq, – deyib, mənimlə əl 

tutdu. 

Minnətdarlıq dolu xəcalətlə: 

- Sizə də yaman əziyyət verdim, çox sağ olun, – 

dedim, - əgər bizi Odessaya aparsalar, daha heç kimlə 

danışmaq lazım deyil, aparmasalar Allah qoysa, birinci gün 

danışarsınız...  

Altay həkimi yola salıb kazarmaya qayıdanda, 

starşina Bandısik havalı-havalı başımın üstünü dəli kimi alıb, 

bir manat şirinlik pul istədi. Ona yaşıl bir üçlük verib qulağına 

pıçıldadım ki, gecə gedəcəyəm, biləsən. 

Pulu alan kimi ona heç yaraşmayan kişi duruşuyla zol 

dayanaraq, nağara qarnını qabağa verib sevinclə: 

- Ehtiyatlı ol, – deyib, yeyin addımlarla iri götünü 

çəkə-çəkə kazarmadan çölə çıxdı.  

Bir qədər keçmiş Kuruskanov məni dəftərxanaya 

çağırdı. Onun da canının azarı bir manat dərdiydi... 

Verdim, Kuruskanov tərbiyəli oğlan idi.  

Lenkomnatada oturub qardaşım Rafiqə məktub və 

gündəliyimi yazdım. 

Bərdəlilərdən Sabirlə Akif yanıma gəldi. Nə qədər 

elədilərsə onları yazdığım gündəliyə baxmağa qoymadım. 
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Amma Komsomolumun fotoşəklinə baxdılar. Sabir də 

Komsomolumu bəyəndi, yazdıqlarım isə onlara sirr olaraq 

qaldı.  

- Neçə ildi yazırsan? – soruşdular.  

- Altı ildir, – dedim. – Şoloxovun “Sakit Don” əsərini 

oxuyub qurtarandan sonra yazmağa başlamışam. Nə vaxtsa 

yazdıqlarımı kitab şəklində çap elətdirəcəyəm. Onda hamınız 

oxuyacaqsınız! 

Onları yola salıb, axşam yeməyindən sonra kluba 

kinoya baxmağa getdim.  

Film güclü zəlzələ nəticəsində Daşkəndin büsbütün 

dağılmasından bəhs edirdi. Evlərin uçduğu vaxt pərdəarxası 

tarda necə çalırdılarsa, musiqi səsi adamın ruhunu yerindən 

oynadıb, dəli eləyirdi...  

Saat 23:40 dəqiqədə kazarmadan çıxıb hərbi 

şəhərciyə üz tutdum. 

Gecələr nədənsə, burada patrullar görsənməzdi... 

Düz vaxtında çatmışdım. Qol saatıma təkrar baxıb 

qapının zəngini basdım. 

Qapı açıq imiş, o içəridən: 

- Захади...  
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İçəri keçdim.  

- Закрой дверь.  

Açarlar içəri tərəfindən qıfılın üstündə idi, fırlayıb 

qapını bağladım.  

- Не стисьняйся, проходи... 
Baxdım ki, o gün Voentorqdan bura qədər zülmlə 

gətirdiyim böyük karton yeşik heç açılmayıb da. 

Buşlatımı əynimdən soyunub asılqandan asdım. 

Uzunboğaz hərbi çəkmələrimi, isti dümağ partyankalarımı 

çıxararaq səliqə ilə bir kənara qoyub, “XB” formamda içəri 

keçdim.  

Tavandan asılmış bahalı ağ büllur çilçıraq otağı 

hədsiz dərəcədə yaxşı işıqlandırırdı... 

Ancaq gözlərimə inanmadım, səliqəsizlik otağı başına 

götürmüşdü...  

O geniş zal otaqda, isti ev xalatında divana yayxanıb 

oturmuşdu. 

İçəri çox istiydi. 

Divanın qarşısında jurnal stolu qoyulmuş, üstünə 

çəhrayı rəngli ipək süfrə salınmışdı. 
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Süfrədə meyvə, araq, şampan, konyak, pivə, xiyar 

turşusu, şirniyyat növləri və Moskva istehsalı olan şokoladlar 

düzülmüşdü. 

Divanın qarşısındakı kreslonu əliylə göstərib: 

- Присяживайся, – dedi.  

Əyləşdim... O, məni başdan ayağa diqqətlə süzüb, 

şəhvət dolu baxışlarla: 

- Sizin qafqazlılar çox temperamentli olurlar, sən 

necə? – soruşdu. 

- Mən? – dedim və bir az duruxub nə cavab 

verəcəyimi götür-qoy eləyənə kimi:  

- Nə içəcəksən? – soruşdu. 

- Nə olsa... – utana-utana dedim.  

- Əsl kişi araq içər! – deyib, qiyməti 3 manat 60 qəpik 

olan “Московское водка”nı mənə açdırdı.  

Adama bir badə içdik...  

Öz dediyinə görə o, sağlıq deməyi xoşlamırdı. Arağı 

içən kimi bir dilim xiyar turşusunu ağzına qoyub dişlədi və 

artığını da mənə uzatdı. Araqdan sonra bu turşu məsələsi 

düzü, çox ləzzətli alındı... 
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Sonra o, ətli dodaqlarının arasına bir ASWAAN 

siqareti qoyub, gözlədi ki, alışdırım. Cəld kibriti götürüb 

yandırdım. Kibritin şöləsi çöhrəsini işıqlandıranda hiss elədim 

ki, gəncliyi xərcləyib... dodağının hər iki tərəfinə qırış 

düşmüşdü.   

Danışdıqca da rus dilində tez-tez pis söyüşlər 

söyürdü. 

Özümü sərbəst aparmağa imkan yaratmırdı. Sakitcə 

oturub onun nə deyəcəyini gözləyirdim. Ürəyim çırpınırdı, rus 

vodkasından bir neçə badə içəndən sonra sakitləşdim. 

Dördüncü badədən sonra onun kefi duruldu. Mənimlə 

zarafatlaşmağa və hətta intim sözlər işlətməyə başladı. 

Mən onunla cinsi əlaqədə olmaq istəyirdim. Ancaq 

artıq hərəkət eləməyə qorxurdum. Və birdən ona dedim: 

- Bəlkə daha içməyək?  

O, pis bir söyüş söyüb: - идиот, безпонтовый тюрк, 

давай налей... мы не бараны!.. 

Badəsini badəmə çırparaq: 

- Закафказцы, за вас, – dedi.  

Bunu da vurduq... 
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- Налей ещѐ, - deyəndə, var gücüylə sinəmdən bir 

çimdik götürdü. 

Badələri doldurdum. 

Altıncı, yeddinci badədən sonra onu dayandırmaq 

istəyirdim, odur ki, biləyindən nəvazişlə tutub: 

- Bəlkə içdiyimiz bəsdir? – az qala yalvarıcı tərzdə 

soruşdum.  

Yaxşı ki, badələr qırxqramlıq idi. Ancaq “Московское 

водка”nın birini qurtarıb, ikincinə başlamışdıq. 

O, artıq yuxulayırdı... 

Gözlərini yummuşdu. Bir qədər sonra gözlərini açıb, 

işvəylə: 

- Məni yataq otağına apar, – dedi.  

Sevincək onu qucaqlayıb, güc-bəlayla divandan 

qaldırdım. Qoluna girib, yataq otağına aparanda əynindən 

xalatını soyunub parket döşəməyə tolazladı.  

O, çılpaq idi! 

Yatağının üstü dağınıqdı, görünür, səhər yuxudan 

oyanandan yatdığı yeri yığışdırmamışdı.  
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Çarpayının yanındakı torşerin kiçik, yaşıl rəngli gecə 

işığını yandırdı... 

Üzünə, döşlərinin arasına, budlarına bahalı fransız 

ətri vurub yatağa tirrəndi: 

- Погаси свет, иди комне... 

Dərhal onun bahalı ətrinin qoxusu otağa yayıldı. 

Mən dəhlizin və büllur çilçırağın bərq vuran işıqlarını 

söndürüb, həyəcanla onun yanına uzandım... 

O, “Московское водка”nın təsirindən yuxulayır, 

gözlərini aça bilmirdi. Əlləri soyuq idi. ASWAAN siqaretinin iyi 

vodkanın iyinə qarışdığından nəfəsindən xoşagəlməz bir 

qoxu məni vurdu. 

Nə yaxşı ki, mən də içmişdim... 

Onun bədənində istilik, hərarət yox idi. Elə bil 

yanımda buz kimi soyuq canlı bir meyit uzanmışdı. 

Əllərimi onun döşlərinə toxundurdum. İri, yumşaq 

döşləri soyuq, gilələri isə həddən artıq kiçik idi... 

O, çox içmiş və çox da siqaret çəkmişdi. 

Canıyanmış sifətdən çox gözəl idi. Əlimi qələm 

qaşlarına çəkib, üzümü üzünə sürtüb, sonra öpməyə 
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başladım. Bu qədər içkidən sonra onun sifəti də buz kimi 

soyuq idi. 

O, əli ilə dayanmağımı istəyib, sonra da yarıyuxulu 

halda: 

- Спи дорогой, спи пока... – həzin bir pıçıltıyla dedi.  

Sarıkirpikli gedəndən sonra heç kimlə cinsi əlaqədə 

olmamışdım. Tez-tez yuxuda Məhbubə xala, ya da 

Sarıkirpikli ilə görüşər, səhər oyananda alt paltarımın 

islandığını görərdim.  

İndi isə əsəblərim tarıma çəkilmişdi, dözə bilmirdim. 

Bədənim onun yumşaq bədəninə  toxunduqca od tutub 

yanırdım. Əlimi onun intim yerlərinə yüngülcə 

toxundururdum. O, artıq məni yanında hiss eləmirdi... 

Dərin yuxuya keçmiş, arada bir də xoruldayırdı...  

Gecə saatın əqrəbləri 04:20-ni göstərəndə o, oyandı. 

Mən artıq bir dəfə döşəyi islatmış və özümə gəlmişdim. 

Ancaq gözümə yuxu getmirdi. 

O, əzgin halda ayağa qalxıb, səndəyə-səndəyə 

mətbəxə tərəf keçdi və gedə-gedə də mənə: 

- Kofe içirsən? – soruşdu. 

- Yox, içmirəm, - könülsüz dilləndim. 
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O, sinidə iki kiçik keramik fincan və kofe dolu çayniklə 

qayıtdı. Sinini qoyub hər ikimizə kofe süzdü. Dalbadal bir 

neçəsini içib yerinə uzandı və əli ilə məni dartıb üstünə 

çıxartdı.  

O, artıq məni sakit dayanmağa qoymur, yana-yana, 

ehtirasla tez-tez: - давай, трахай... трахай... – dedikcə, 

sanki nəfəsi çatmırdı... 

Öpüşməyi də heç sevmirdi... 

Gündüz saat 12:17 dəqiqədə onlardan çıxdım. 

Yuxusuzluq və yorğunluq məni tamam əldən salmışdı. 

Kazarmaya qayıdanda uşaqlar yeməyə getməyə 

hazırlaşırdılar. Buşlatımı soyunub “XB” paltarımda yerimə 

uzanan kimi məni yuxu apardı... 
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19.03.1972, Bazar gönö. 
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Uşaqlar məni saat 14:58 dəqiqədə yuxudan oyatdı 

ki, sənə telefonla danışmaq üçün teleqram gəlib. Nə yaxşı 

oldu! Sevindim... 

Kazarmada heç bir iş görmədiyim üçün darıxırdım... 

Bu günə “stroyevoy osmotr” vardı. Bərk hazırlıq işləri 

gedirdi. Alik Oqanesyanla aradan çıxdıq. Voentorqdan bir 

balon pomidor turşusu və çörək aldıq. “KPP”-də oturub 

iştahla yediyimiz yerdə leytenant Bryukov gəlib gördü və bizi 

oradan qovdu.  

Oqanesyan məni dilə tutdu ki, Odessaya getmə, qal, 

söz verirəm səni Vodozaborda odinoçkada işə düzəldərəm. 

Yavaş-yavaş işləyərsən, Dyakivin arvadı ilə də danışaram, 

sənə öz rəfiqələrindən birini düzəldər, iki qardaş kef çəkərik. 

Odessaya gedib yenə başını cəncələ soxma! 

Mən Aliklə razılaşıb Nadiri çağırtdırdım. Nadirlə bu 

qaydada razılaşdıq: Həkimlər məni  məzuniyyətə buraxa 

bilmirsə, onda yenidən hospitala götürsünlər. Bu dəfə 

çıxanda arayış verələr ki, mənə ağır iş görmək olmaz! 

Oqanesyan da məni o arayış ilə Vodozaborda odinoçkada 

işə düzəldər, beləcə canımı Odessa cəncəlindən qurtararam. 

Dyakivin arvadı da “o biri məsələni” həll edər, üstəlik Qırmızı 

kostyumlu məsələsi də artıq həll olunub. 
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Düzdür, mən Qırmızıdan elə də çox ləzzət ala 

bilmədim...  

Məhbubə xala, Sarıkirpikli ehtirasdan od tutub 

yanırdılar. Məhbubə xalanın dodaqlarındakı, dilindəki, 

nəfəsindəki, döşlərindəki istilik, hərarət, atəş indi də gözümü 

yumub xatırlayanda məni yandırırdı. Onun iri budlarının arası 

da adamı odsuz-alovsuz alışdırır, yançaqlarının, əndamının 

böyüklüyünü düşündükcə məni indi də şəhvət hissi 

bürüyürdü... 

Qırmızı kostyumlu sifətdən həm Sarıkirpiklidən, həm 

də Məhbubə xaladan gözəl idi. Ancaq onda bu hərarət, “kişi 

istəyi” yox dərəcəsindəydi. O, canlı meyid kimi soyumuşdu. 

Onu yalnız kişinin cinsi orqanı maraqlandırırdı...  

Xramoy Nadiri başa salıb hospitala göndərdik. 

Oqanesyan da məktub yazmağa getdi. Mən də 

Lenkomnataya gəldim ki, bir-iki məktub və gündəliyimi 

yazam.  

Ayrı-ayrı illərdə, oxuduğum kitablardan maraqlı 

kəlamları, fikirləri qeyd elədiyim 96 vərəqli ümumi dəftəri də 

açıb bir xeyli oxudum: 

1. Əlcək geyinmiş pişik siçan tuta bilməz. 
/B.Franklin/ 

2. Feodalizm quruluşunu top yıxdı. Müasir quruluşu 
qələm yıxacaq ... /Napaleon/ 
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3. Hər bir yeməyin arxasında müxtəlif xəstəliklər 
pusquda durub... 

4. Sağlam bədən mehmanxana, xəstə bədən 
xəstəxana kimidir. 

5. Qocanın sevgilisi olmaq, cavanın köləsi 
olmaqdan yaxşıdır. 

6. Gözəl arvadın, bir də mahir aşpazın olsa, tez 
qocalarsan. 

7. Günəşin bir gün çıxması, həftələrlə yağan yağışı 
unutdurur. /A.Kamyu/ 

8. Buludu külək oynadır, ağlı kəm olanı fışdırıq. 
9. Çox çətindir boş kisəni dik qoymaq. 
10. Mövhumat – bəşər nəslinin ən dəhşətli 

düşmənidir. /Volter/ 
11. Tale – tabe olanları aparır, tabe olmayanları 

sürüyür. /Seneka/ 
12. Allah hər şeydən qədimdir, çünki O, 

yaradılmayıb. /Fales/ 
13. İki dalaşan adamın, ağıllısı günahkardır. 
14. İnsanla eşşək kimi rəftar ediləndə, o, inadkar 

olur. 
15. Özünü əvəzedilməz bilən şəxs qoy barmağını 

su dolu fincana salsın və sonra baxsın ki, barmağını 
çıxarandan sonra suda hansı deşik qalıb.  

16. İnqilabı utopistlər uydurub, fanatiklər həyata 
keçirir, bəhrəsindən isə əclaflar istifadə edirlər. 

17. Kişinin uduzmağı hələ onun məğlubiyyəti deyil. 
O, yalnız təslim olanda məğlubiyyətə uğrayır. 

18. Sülh – müharibələr arasındakı fasilədir. /Lenin/ 
19. Gözlü o adamdır ki, özünü görə bilsin. /Hüqo/ 
20. Mən nə xalqın alın tərindən on qəpik 

oğurlamışam, 
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Nə də bir şairin cibindən bir sətir. /Nazim Hikmət/ 

21. 3000 səhifəlik üç cildinin üstündə ac oturan şair. 
/Nazim Hikmət/ 

Kommunist Xoxlev yanıma gəldi. Onunla xeyli söhbət 

elədik. Bir-birimizi yaxşı tanıyırdıq. O, məni hər dəfə yazan, 

oxuyan gördüyü üçün çox istəyirdi. Mən də onu ali 

keyfiyyətlərinə və Leninçi kommunist olduğuna görə 

dəyərləndirirdim. O, üzümə diqqətlə baxıb: 

- Siz Odessaya getsəniz, ola bilər biz bir daha  

görüşməyək...  

Onun baxışlarından ağıllı olduğu sezilirdi.  

- Gəl bir-birimizə mülkü ev ünvanımızı, telefon 

nömrələrimizi verək, – dedim.  

Belə də elədik. 

Əsgəri xidməti qurtarandan sonra da məktublaşarıq. 

“Dağ-dağa rast gəlməz, insan-insana rast gələr” - deyiblər. 

Boş vaxtlarımız olanda, ya məzuniyyətə çıxanda ola bilər ki, 

bir-birimizin evinə qonaq da gedərik. Dünyanın işi uzundur, 

bir dəfə Pervomayskidə qarşılaşdıq, bir də Allah bilir nə vaxt 

harada qarşılaşacağıq...  

Qreşnoyu tapıb telefonla danışmaq üçün teleqramı 

ona göstərdim. O, teleqramı götürüb, ştab rəisinin yanına 
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gedəndə Dyakiv, Bryusov – hamısı ştabın qarşısına 

yığışmışdı. 

O, Dyakivə yanaşıb teleqramı göstərəndə, uşaqlara 

uvolnitelni verilib-verilməyəcəyi haqqında soruşanda, Dyakiv 

deyib ki: Babayevdən başqa heç kimə uvolnitelni vermə.  

Qreşnoy əlində bir ədəd ağ uvolnitelni qayıtdı. Nə 

qədər elədim, Oqanesyanın adını mənimki ilə bir yerdə 

yazmadı. Alikə dedim ki, sən hazırlaş, özüm Bryusovla bu 

məsələni həll edərəm. Hər ikimiz özümüzü qaydaya saldıq. 

Bryusovun otağına girdim. 

O, Qreşnoyun yazdığı saat 19:30-u 22:30 və mənim 

adımın ardınca uvolnitelniyə Oqanesyanın adını da əlavə 

elədi... 

İki məktub aldım. Əlövsətdən və Nazimdən idi. Yeni 

bir xəbər yazmamışdılar. 

Artıq axşam saat 18:07 dəqiqədə Oqanesyanla 

şəhərdə idik... 

Bir az veyillənəndən sonra hərlənib univermağa 

getdik. Burada yaxşı yaz plaşları satılırdı. Alikin cibində yüz 

manat pulu vardı. O, plaşın özünə yaraşan birini seçib aldı. 

Univermaqdan çıxıb kino-kluba tərəf addımlayırdıq ki, birdən 

qarşı tərəfdən gələn kapitan Altay həkimi, onun həyat 

yoldaşını və həkim Elxan Cəfərovu gördük. Onlar hamısı 
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əyninə mülkü paltar geyinmişdi. İlahi, necə də gözəl 

görünürdülər!  

Uzaq Ukrayna torpağında azərbaycanlı qadını 

görmək necə xoşuydu! Biz öz doğma ana dilimizdə 

salamlaşıb danışanda ruslar necə maraqla baxırdı! Onlar 

filmə baxmaq üçün bilet növbəsinə dayandı. 

Biz poçta yollandıq. 

Bir az keçmiş onlar da poçta gəldi. Alik Oqanesyanı 

da azərbaycanlı saysaq, beş azərbaycanlı bir küncə çəkilib 

öz dilimizdə söhbət eləməyə başladıq...  

Altay həkim söz verdi ki, bu gecə Vlasenkonu görüb 

onunla danışacaq. 

Məncə düzələr, əgər alınsa, evinizə gedib bayrama 

da çatarsan, - dedi. 

Elxan Cəfərovla Altay həkim bir-birləri ilə çox gülməli 

zarafatlar da eləyirdi. Filmin başlamasına az qalmış Altay 

həkim arvadı ilə  getdi. Elxan həkimlə mənim telefonla 

danışıq vaxtım üst-üstə düşürdü. Onunla bir xeyli söhbət 

elədik. O Bakıda, Yasamal bazarının arxasında yaşayırmış! 

Mən də orada yaşayırdım. Evimizə gedəndə düz onların 

qapısının qabağından keçib gedirəmmiş. On birinci 

Xrebtovıda, yeddi nömrəli evdə yaşayıram deyəndə Elxan 

həkim bizim evi tanıdı və təəccüblə:  
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- Öz evinizdi? – soruşdu. 

 Yasamal bazarının arxasında, birdən tutmuş on 

birədək paralel sıralanan Xrebtovı küçələrinin hamısında 

yerləşən evlərin doxsan faizi kirəyaşin yaşayan tələbələrdən 

ibarət idi.  

- Hə, öz evimdi, atam on altı yaşım tamam olanda 

hədiyyə alıb, – dedim.  

Beləcə Elxan həkimlə qonşu çıxdıq. 

Qəflətən telefonçu qızın cır səsi eşidildi, Bakını 

verdilər. Elxan həkim valideynləri ilə danışırdı. O qurtarıb 

kabinadan çıxan kimi məni də elə o kabinaya çağırdılar: 

- Барда, вторая кабина! 

Dəstəkdə dayım Sabirin səsi eşidildi. Sonra anamla, 

Zeynəblə, dayım arvadı Rəna ilə danışdım. 

Mənə bağlama göndərib, içərisinə də otuz beş manat 

pul qoyublar. 

Zeynəb bəd bir xəbər verdi: - “8 Mart”da anamgil 

Zəhra xaladan Komsomoluma hədiyyə göndərib, anası 

hədiyyəni geri qaytarıb... 

Bu vaxt Əlövsətin anası Maral xala taxta hasarın 

arxasından öz qulağıyla eşidib ki, Komsomolum deyir: 
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- Anam məni biabır elədi!.. 

Telefon danışıq məntəqəsindən çıxanda özümü çox 

gümrah və yüngül hiss eləyirdim. Oqanesyanla şəhərə 

gəzməyə getdik. 

Yolda təsadüfən Qəhrəmanla qabaqlaşdıq. Onun 

yanında bir rus əsgəri də vardı. Birlikdə bir qədər 

məsləhətləşib “Готел Первомайский” mehmanxanasının 

restoranına yemək yeməyə getdik. 

Ofisiant hesabı almağa gələndə rus oğlan öz 

yediyinin pulunu ayrıca vermək istədi, Alik isə qoymadı və 

hesabı özü ödədi.  

Restorandan çıxıb Qəhrəmangildən ayrıldıq. Bir az 

gəzəndən sonra parkın yaxınlığında Alik qarayanız bir qızla 

tanış oldu. Qız qarayanız olsa da çox cazibədar idi. Onun 

geyimi, boy-buxunu, danışığı, səviyyəli hərəkəti bizi məftun 

eləmişdi. Oqanesyan da rus dilini yaxşı bildiyindən qızla çox 

rahat danışırdı. Əvvəlcə qız bizə fikir verib, diqqət yetirmək 

istəmirdi. Oqanesyan yumorla ona dedi: 

- Yəqin ki, siz axşamlar kinoya getmirsiniz?! 

Qız xüsusi bir ədayla: 

- Yox! Mən yalnız işıqda filmlərə baxıram. 
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Yay fəslində saat 05:00-da dan yeri söküləndə, günəş 

şəfəqləri qızarır və hər yan qıpqırmızı və hava işıqlı olur, heç 

o vaxt kinoya baxmısınız?  

Qarayanız qız da qarışıq hamımız gülüşdük. 

Hardansa onun iki rəfiqəsi gəlib çıxdı. Təsadüfən mən 

də Hüsəni gördüm. Elə oldu ki, onlar üç qız, biz də üç oğlan 

olduq. Təzəcə sövdələşməyə başlamışdıq ki, Alikin gəzdiyi 

Valya adlı qız bizimlə qarşılaşdı. 

Alik onun evinə saxlamaq üçün 600 manat pulda 

qoymuşdu. 

Qızı Oqanesyandan əvvəl mən gördüm; onu 

dümsükləyib: 

- Bu sənin sevdiyin qız deyil? – soruşdum.  

Qarayanız qız da məsələdən duyuq düşdü. 

Onlar bizdən aralandılar. 

Hüsən də çıxıb getdi. 

Alik məni Valyanın rəfiqəsiylə tanış elədi. Onları 

həkimin evinə aparmağı qərara aldıq. 

Oqanesyan həkimin evində bir neçə dəfə qızlarla 

görüşmüşdü. 
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Gecə idi, yola düzəldik. 

Qızlar mənim ağ liçkalarıma baxıb gülüşürdülər. 

Həkimi nə evdə, nə də sançastda tapa bildik. 

Vaxtımız da qurtarmaq üzrə idi. Oqanesyan qızlarla şirin-şirin 

söhbət edirdi... 

Elə bu vaxt qumbağın maşını yanımızda dayandı. Bir 

zabit kabinadan düşərək sənədlərimizi yoxlayıb hər şeyin 

qaydasında olduğunu görəndən sonra təkkəbbürlə üstümüzə 

qışqırdı: 

- Az veyillənin... çıxın gedin hərbi hissəyə! 

Qızları qoyub özümüz asta-asta hərbi hissəyə tərəf 

getməyə başladıq.  Maşın uzaqlaşan kimi geri qayıtdıq. 

Qızlar bizi gözləyirdi. 

Yenə Elxan həkimin arxasınca getdim. Tapa bilməyib 

əlacsız geri qayıtdım. Vaxtımız da qurtarmışdı, naəlac qalıb 

qızları evlərinə ötürdük... 

Əsgərlik həyatı belədir, bir də Allah bilir, nə vaxt 

qarşılaşacağıq... 

Dezdomonanı yaradan Şekspirin yetmiş üç səhifəlik, 

romantik, saf məhəbbətdən bəhs edən “Fırtına” 

tragikomediyasını oxuyub qurtardım. Bir adada fırtınalı 

dənizdə və gəmidə cərəyan eləyən bu pyes çox maraqlıydı. 
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 Kaş Komsomolum da oxuya... 

 

20.03.1972, I gön. 

 

Bryusov məni kabinetinə çağırdı. 

Kefi yaman kök idi. Yenə özündən müştəbeh halda 

qıyqacı baxaraq: 

- Dünən evinizlə danışa bildinmi? – soruşdu. 

- Bəli, – dedim.  

- Otur, – deyib, stolun üstünə ağ vərəq və qələm 

qoyaraq, xırda, yaşıl gözlərini qıyıb: 

- Odessaya kimi aparacaqsan, adlarını yaz, – dedi.  

- Gedirik? – həyəcanla soruşdum.  

- Siyahını yaz, get uşaqlarını başa sal, postellərini 

hazırlasınlar. 

Bu da keçirdiyim iztirabların sonu... 

Siyahını tutdum... 
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Özüm də çox fikirləşib, götür-qoy elədim: əgər 

məzuniyyətə gedə bilmədimsə, Odessaya niyə getməyim? 

Odessa böyük və qəhrəman şəhərdi. 

Odessadan Komsomoluma məktub yazacağımı 

fikirləşdikcə bu mənə fərəhli gəldi. 

Həm də yenidən dostum Nazimlə bir yerdə 

olacağam... 

Burda qalsam, tutaq ki, lap Oqanesyan məni 

odinoçkada işə düzəltdi. Bütün briqadamın uşaqlarından 

ayrılım ki, odinoçkada işləyəcəm? Dyakivin xanımı hansısa 

bir zabitin arvadını mənə düzəldəcək?..  

Belə kef heç mənə lazım da deyil!  

Bunlardan da əlavə... getsəm, hospitaldakı Mariyanı, 

Valyanın rəfiqəsi olan o qızı və Qırmızı kostyumlunu 

itirəcəyəm... 

Yox! Ürəyimdə qəti qərarımı verdim - gedirəm! 

Vəssalam...  

Bu barədə nə Telmana, nə taytax Nadirə, nə də 

Oqanesyana bildirmədim. 

Odessaya getsəm, ən çətini işləməkdi. Heç vaxt kişi 

işdən qorxmaz! Bu qədər çətin, əzab-əziyyətli, məşəqqətli 

ayları briqadamla birlikdə keçirmişəm. İndi həmyerlilərimi yarı 
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yolda buraxım? Yox! Onları yarı yolda qoymaq ədalətli 

olmaz...  

Düzdü, Oqanesyandan və bərdəli uşaqlardan da 

ayrılacağam. Ancaq Odessada bəlkə daha çox bərdəli 

tapdım? Onsuz da Oqanesyanla hərbi xidmətdən sonra  

məktublaşacaq, dostluğumuzu davam etdirəcəyik. Alikin 

yaşadığı Şamxorla mənim yaşadığım Bərdənin arası cəmi 

yüz kilometr olar...  

Adlarını siyahıya yazdığım uşaqları toplayıb, “veş-

meşok”larını hazırlamağı tapşırdım. 

Sevindiklərindən uşaqlar yenə tullanıb-düşməyə, 

çığırışmağa, hay-həşir salmağa başladılar... 

Kommunist Xoxlev vidalaşmaq üçün yanıma gəldi. 

Əlini çiynimə qoyub: 

- Get, vicdanla işlə, təmiz, ədalətli, düz ol, sən 

böyüyəcəksən! Sənin gələcək həyatında Odessanın böyük 

rolu olacaq, – dedi.  

Sonra mənə bir məktub verib tapşırdı ki, bunu 

Odessada Çuprinenkoya verərsən. 

Yazıq Xoxlev verdiyi məktubda məni tərifləyib 

Çuprinenkoya tapşırırmış... 
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Bütün rotanı yeməkxanaya aparmağı mənə həvalə 

elədilər. 

Yeməkdən sonra altı məktub aldım. 

Muxtar, Mamışev, Əsədov, tələbə dostlarım Cek və 

göyçaylı Elmdar, biri də Arifdən idi. 

Sevincim yerə-göyə sığmırdı. Məktubları hələ 

açmamış, dedilər, səni çöldə çağırırlar. Məktubları döş cibimə 

yığıb çölə çıxdım.  

Gələn karaulda olan Tofiq Abdullayev idi. Mənimlə 

görüşüb: 

- Əmin oğlu Mamed qubbaxdadır, – dedi.  

- Niyə? – təəccüblə soruşdum.  

- Kefli tutulub, dünən gətiriblər.  

- Ona nə kömək edə bilərəm? – soruşdum.  

- Bir saatdan sonra gəl, komendatla danışaram, 

görüşərsiniz, – dedi.  

Kazarmaya qayıdıb özümü hərbi nizamnaməyə uyğun 

qaydaya salıb, qubbağa getdim.  
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Ora çatıb zəngi basan kimi Tofiq Abdullayev qapını 

açdı və məni komendanta göstərdi. Yaxınlaşıb əsgəri təzim 

etdim. Məruzə eləyib qurtaran kimi: 

- Əmin oğlu “içib” tutulub, ona görə də görüşə 

bilməyəcəksiniz, vəssalam! – deyib, qaba, yöndəmsiz sifətini 

bozardaraq, yüksək tonlu tələbkar bir səslə:  

- Вопросы есть?  

Gördüm ki, söz güləşdirməyin heç yeri deyil. 

Qayıdanda tutulduğumu görüb Tofiq dedi: 

- Ümidini üzmə, axşam gəl, bir şey fikirləşərik. Hüsən 

də karaulda olacaq. Bəlkə görüşə bildiniz, Allah kərimdi.  

Kor-peşman geri qayıtdım.  

Hüsənin arxasınca karaulda işləyənlərin kazarmasına 

gedib onu tapdım. Məsələni danışdım. Bir qədər fikirləşib: 

- Axşam Mamedi saat 18:30-da zaqatovkaya 

gətirərəm, onda görüşərsiniz, - dedi. 

Bir sözlə, Hüsən boynuna götürdü ki, mütləq axşam 

sizi görüşdürəcəyəm.  

Həm əmim qızına görə, həm də qərib yerdə 

olduğundan, üzünü görmədiyim ögey əmioğlu Mamedlə tanış 

olmaq üçün çox tələsirdim...  
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Kazarmaya qayıdıb elə paltarlı-zadlı çarpayıma 

uzandım. 

İlk öncə Nazimin məktubunu açıb oxudum. O, 

Məhəmmədlə çəkdirdiyi fotoşəklini də göndərmişdi. 

Məktubunda yazmışdı: “Buyada danışıylay ki, ayın axıyına 

kimi sizi Odessaya gətiyəcəkləy. Xəbəyin vay?”  

Niyə yoxdu? – öz-özümə deyib, yerdə qalan 

məktubları açmağa başladım. 

Arifin məktubunu özüm lap axıra saxlamışdım...  

Mamışev Kirovabaddan salam göndərir, 

dostluğumuzu, stadion davasını xatırladır və mənə can 

sağlığı, uzun ömür arzulayırdı. 

Muxtar da bir-bir uşaqların hamısına adbaad salam 

göndərir və qeyd eləyirdi ki, Telman Mamedov, bərbər 

Dilqəm və Balacadan kənar gəzim. Onlar zabitlərin 

agentləridi.  

Cek Bakıda qardaşım Rafiqi tez-tez gördüyünü, əlaqə 

saxladığını, tələbə dostlarımızdan, qış sessiyasında zaçot-

imtahanları necə verdiklərindən yazırdı...  

Göyçayın Qaraməryəm kəndindən olan kürən, 

qıvrımsaç Elmdar da institut illərindən, tələbəlik həyatından, 

uşaqların doxsan faizinin əsgərliyə getməsindən, 2168”a” 

qrupumuzun tamam dağılmasından ətraflı yazmışdı...  
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Sonda Arifin məktubunu açdım. 

Onun məktubunu elə həyəcanla oxudum ki, 

qurtaranda dodaqlarım qupquru qurumuşdu. Elə bil 

sevincdən nəfəsim tutulurdu... 

Arif yenə yazırdı: “Sən qayıdıb gələndən sonra heç 

kimlə oturub-durmayacağam. Bərdədə küçəmizdəki uşaqlar 

hamısı Bakıya, Kirovabada oxumağa gedib, Şərq küçəsində 

qalan bir mənəm, bir qarmonçalan Məmili, bir də klarnet 

Savalan...” 

Məktub çox quru və sətiraltı da heç nə yazılmamışdı. 

Ancaq sonda yazmışdı ki: “Nənəm sənə xüsusi salam 

göndərir, yanımdadı...” 

Qəmbərin qəfil çağırması ağ mirvari sırğalı Məhbubə 

xala eyforiyasından məni ayırdı...  

- Səni çöldə çağırırlar, – qışqırırdı.  

Tez durub kazarmadan çölə çıxdım. Gələn kapitan 

Altay həkimlə həkim-leytenant Elxan Cəfərov idi. Görüşdük. 

Altay Abbasoviç dərhal mətləbə, keçdi: 

- Vlasenko ilə danışdım, dedi: bir raport yazıb üstünü 

komandir rotasına qol çəkdirsin, gətirin verin mənə, özüm həll 

edərəm...  
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Düzü qulaqlarıma inanmadım. Rəngim ağardı, 

duruxub: 

- Yəni indi iş-iim düzəə-lir? – naümid, çaşqınlıqla 

soruşdum.  

- Hə, nə kəkildəyirsən, uzatma, tez elə, – dedi...  

Başımda yüz fikir qaynaşıb-dolaşdı...  

Kazarmaya necə girdiyimi, Patsolanın köməyi ilə 

raportu necə yazdığımı dumanlı şəkildə xatırlayıram. 

Yenə rota komandiri Bryusov yoxa çıxmışdı. 

Həyəcandan bilmirdim neyləyəm. Raport əlimdə 

Bryusov köpəyoğlunun evinə tərəf götürüldüm. 

Yolda Boyko ilə qarşılaşdıq. Xanımı ilə harasa 

gedirdi. Onun arvadı həqiqətən gözəl idi! Məsələni ona 

birnəfəsə danışdım. Dodaqlarım yenə qurumuşdu.  

- Sabah gələrsən, həll edərik, – dedi.  

Onlardan ayrılan kimi yenə Bryusovun evinə tərəf 

qaçmağa başladım. 

Qubbağın əsgərləri işləyən ərazinin  yanından 

keçəndə Tofiq Abdullayevi gördüm. Onunla yenicə hal-əhval 

tuturdum ki, Bryusov öz mənzilindən otağının pəncərəsini 

açıb cəza çəkən əsgərlərə üç paçka siqaret tulladı... 
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Məni görən kimi o, əvvəl çaşdı, sonra bir az qaş-göz 

edib, sonra da nəsə demək istədi... başa düşmədiyimi 

anlayaraq, əli ilə evinə dəvət elədi. 

Sevindiyimdən özümü itirmişdim. 

Qapı açıq idi. Mən içəri girən kimi dərhal o, qapını 

bağladı. 

Deyəsən, möhkəm içmişdi. 

Maqnetafonu açıb musiqiyə qulaq asırdı. Səsini də 

çox vermişdi. Başı havalı siqaret çəkirdi. Bunu onun siqareti 

fasiləsiz sümürüb tüstüsünü necə ciyərlərinə almasından 

anladım. Sanki bununla o, alışıb-yanan içini soyudurdu. 

Hər ikimiz bir qədər susduq... 

Mənimlə çox mehriban danışdı. Yaxşıca araq 

vurduğundan rəngi də qıpqırmızı idi. 

Qəflətən: 

- Старый аксаккал! – bərkdən qışqırdı.  

O, yenicə yandırdığı siqareti dərindən sümürə-sümürə 

üzümə baxıb: 

- Vlasenkonu hardan tanıyırsan? – soruşdu. 
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- “UNR”-də bir yerdə işləmişik, mənə çox tapşırıqlar 

verib, – dedim.  

O, kefli adamlar kimi otaqda səndələdi və cibindən 

otuz manat pul çıxarıb, əli titrəyə-titrəyə mənə uzatdı, boğuq 

səslə: 

- Al bu pulu, qol saatını mənə sat, – dedi.  

Nə qədər elədi pulu götürmədim. 

Çox tələsdiyimdən mətləbə tez keçdim.  

- Qol saatımı Oqanesyana bağışlamışam, sabah alıb 

gətirərəm, – dedim, ancaq sizdən çox xahiş edirəm, raportun 

üstünü indi yazın. 

Elə bu vaxt qapının zəngi çalındı. 

Bryusov dərhal həyəcanlandı və zorla məni şkafa 

soxub üstümə pal-paltar tökdü.  

Şkafın içində özümə gəlib onun arvadının pal-

paltarının altında qaldığımı gördüm. Sapoqlarımı belə soyuna 

bilməmişdim. Şkafın qapısı örtülən kimi, özü tərəfdən açarla 

bağladı. 

Açar yerinin dəliyindən və gələn adamın tanış 

səsindən bizim anbardar Dorofeyev olduğunu gördüm. 

Bryusov onunla xeyli xosunlaşdı. Sonra Dorofeyev çıxıb 

getdi. 
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Dərhal da Bryusov içəridən açarla evin qapısını 

bağlayıb, şkafı açdı. Paltarları səliqəylə aralayıb çıxdım.  

O, konyak içməyi təklif elədi, içmədim. Elə bil yenidən 

keflənmişdi, təzə siqaret alışdırıb, dərin bir qullab vurdu, 

kişilənərək:  

- Аксаккал, ilk və sonuncu əsgərsən ki, səninlə belə 

açıq danışıram. Дай Бог, mülki vaxtda da dostluq edərik, – 

dedi,  - hesab elə ki, sən əsgərliyi bitirmisən. 

Odessada günlərin uçacaq!  

Çox çərənləyəndən  sonra o, raportu əlimdən alıb 

imzaladı.  

Bayaqdan ürəyim sıxılırdı, raporta qol çəkiləndən 

sonra elə bil yenidən doğuldum. 

Qapıdan çıxanda sevindiyimdən uçurdum...  

Bu, bir möcüzə idi! 

Raportu sançasta, Elxan həkimin yanına apardım. 

 O, üzünü qırxırdı. Elə bu vaxt Altay həkim də gəldi. 

Raportu oxuyub, üstünü yazaraq göstərdi ki, yəni səhhəti 

imkan verir, hərbi hissədən yaşadığı yerə gedə bilər. 

Dərkənar qoyub imzaladı... 
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Onlar raportu “UNR”-ə, Vlasenkoya qol çəkdirmək 

üçün apardılar və mən kazarmaya qayıtdım. Bir xeyli 

keçmişdi ki, Altay həkim məni sançasta çağırtdırdı, 

arxayınlıqla: 

- Vlasenko yerində yox idi, raportu xanımına verdim. 

Gələn kimi yəqin səni çağırtdıracaq, narahat olma, hər şey 

qaydasındadı.  

Elə bil yuxu görürdüm, iş ciddiləşirdi. Deyəsən 

düzələcək! 

Gözlərimi yumdum, yenə də bəxtəvərlik məni basırdı. 

Komsomolum, Məhbubə xala, Bakı, tələbə dostlarım...  

Bir sözlə nağıl... 

Axşam oturub Telman Mamedovla söhbət eləyirdik. 

Onun bütün pis cəhətlərini, nöqsanlarını üzünə dedim. Sonda 

özü də səhvlərini boynuna aldı və söz verdi ki, bir də belə 

hərəkətlərə yol verməyəcək. Hətta onu bağışlamağımı xahiş 

edib məni qucaqladı da...  

Rota proverkaya düzüləndə başqa rotadan bir əsgər 

gəldi ki, Babayev kimdi? 

İntizarla ucadan: 

- Mən! 

O, yaxınlaşıb sakitcə bildirdi: 
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- Məni karaulda duran Hüsən göndərib. Dedi ki, təcili 

xarrat sexinə gəlsin, indi fürsətdi, əmisi oğlu ilə görüşə bilər.  

Çənə Telmanla özümü qaranəfəs xarrat sexinə 

çatdırdım. Həyəcandan ürəyim əsirdi. Onunla necə 

görüşəcəydik?  

...Sexin qapısını açan kimi gözümü gəzdirib bir 

oğlana zillədim. O da gözünü məndən çəkmədi. Elə bu vaxt 

Hüsən həyəcanla dilləndi: 

- Görüşün! 

Qucaqlaşdıq, bir-birimizə sarılıb, öpüşdük...  

Bu da heç vaxt üzünü görmədiyim əmim oğlu! 

Telman da karıxıb sevincək onunla qucaqlaşıb 

öpüşdü. Kənara çəkilib təklikdə xeyli söhbət elədik... 

Biz kazarmaya qayıdanda hamı yatmışdı... 

Gecə yuxum ərşə çəkilmişdi, yata bilmirdim. Şekspirin 

“Heç nədən hay-küy” komediyasını oxumağa başladım. 

Və hardansa Şekspirin yazdığı bir sonetin son iki 

misrası yadıma düşdü: 

 

        Ölüm istəyirəm, çarə budur, bax, 
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Səni tək qoymağa qıymıram ancaq. 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanda yaz fəsli 

 

 

21.03.1972, II gön 

 

Bu gün Bərdədə, o cümlədən bütün müsəlman 

respublikalarında bahar bayramı qeyd olunur. Bizim 

müqəddəs, öz qanuni bayramımızla bu gün Azərbaycana 

bahar fəsli gəlir... 

Tahirdən iki məktub aldım. 
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Tahir bacısından göndərdiyi “8 Mart” otkrıtkalarını 

Komsomolum və böyük bacısı Nüşabə Zöhrə müəllimədən 

götürüblər! 

Çox sevindim.  

İndi-indi deyəsən, Tahirin ağlı başına gəlir, amma 

açıq yazmağa utanır... 

Adilənin məhəbbəti həmişə onu yolundan azdırıb! 

Ancaq belə götürəndə Tahirdə də günah yoxdu. Ürəklə 

oynamaq olmur, axı?! O, Adiləni təmiz, saf, uşaq 

məhəbbətiylə sevir, ancaq gecikib...  

Tahir məktubla qardaşı Rafiq müəllimin yerli 

“Kommunizm yolu” qəzetinə verilən şəklini də göndərmişdi. 

Qəzetdə Aydın və Yunisin bacısı Məlahətin də şəkli vardı. 

Görünür, Məlahət  pedoqoji institutu bitirib, Bərdədə internat 

məktəbində müəllimə işləyir...  

İllər keçir... əsgərlik çəkməyim məni oxuduğum 

Politexnik İnstitutundan düz üç il geri qoydu...  

Dünən gecəki əhvalat yadıma düşdü. Gecə çox 

düşündüm, yata bilmirdim. Əmioğlu ilə görüşməyim heç 

gözlərim qarşısından çəkilmirdi. O, mənə xeyli qaranlıq 

məqamları aydınlaşdırdı. Mamedlə görüşümdən çox 

təsirlənmişdim.  
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Ordan qayıdanda Telman yolda dedi ki, siz bir-birinizə 

həddən artıq oxşayırsınız.  

Sən demə, məsələ belə olubmuş: Mamed hələ uşaq 

ikən Kamran əmim onun anasıyla ayrılıb. Mamedi də anası 

özüylə aparıb. 

Bir neçə il ötəndən sonra, onun anası başqa bir kişiyə 

ərə gedir, yazıq Mamed ortada qalır. 

Əvəz əmim Yevlaxdan onu Bərdəyə gətirib, öz evində 

bir ilə yaxın saxlayır. Orada onu incidirlər, Əvəz əmimin 

arvadı erməni Silviya ona yaxşı baxmayıb, Mamedi öz 

uşaqlarından seçib və o, yenidən doğma anasının yanına, 

ögey ata himayəsinə qayıdası olub. 

Bu yerdə Нцсрят Кясямянлинин бир шеирини хатырладым: 

 

 

Олан олуб, кечян кечиб бялкя дя, 

Инди даща кюврялмяйин йери йох. 

Юмрцм бойу беля эялиб мянимки 

Яввялиндян бири варды, бири йох. 

                     * * * 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Узагдайды мян истяйян оъаглар, 

Цряйимдян эялиб кечди сазаглар. 

Аталыйды, аналыйды ушаглар, 

Бизим евдя бири варды, бир йох. 

                     * * * 

Эюзляримя долдурмушам йаьышы, 

Бир кюйнякдя чыхармышам мян гышы. 

Шалвар-пенъяк эейинирди тай-тушун, 

Мяндя ися бири варды, бири йох. 

                     * * * 

Цзцм эцлдц тялябяйям дейяндя, 

Сыхылырдым дост пенъяйи эейяндя. 

Мцяллимля дил тапа билмяйяндя 

Гиймятимин бири варды, бири йох. 

                     * * * 

Мян ордуйа няляр эюрцб эетмишдим, 

Цряк алыб, цряк гырыб эетмишдим. 
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Ики гыза кюнцл вериб эетмишдим, 

Гайыданда бири варды, бири йох... 

                     * * * 

Узаг эязди ями, дайы, бибиляр, 

Сюзарасы мяня «евлян» дедиляр. 

Нишан цчцн ики шей истядиляр, 

Мяндя ися бири варды, бири йох. 

                     * * * 

Вахт эяляъяк, бу эцнц эюряъяксян, 

Чох суала эюзцнц дюйяъяксян. 

Вахт эяляъяк сян юзцн дейяъяксян. 

Дейяъяксян: «бири варды, бир йох!» 

 

Beləcə, Mamed çox çətinliklə böyüyərək, sonra 

doğma atası Kamran əmimin yanına qayıdır və ogey anasıyla 

yaşamağa məcbur olur. 

Pis günün ömrü az olar, - deyiblər. 
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Bir gün də İsa əmimin qızı Həmayəni götürüb qaçırır 

və onunla ailə qurur. 

Onun Həmayədən bir qızı da dünyaya gəlir, adını 

Arzu qoyublar. İndi uşaq iki-üç aylıqdı. 

Mamed məzuniyyətə gedəndən bir gün sonra Arzu 

qızı dünyaya gəlib... 

Hardansa uzun illər bundan öncə baş vermiş bir olayı 

xatırladım: Uşaq vaxtı Bərdədə küçədə futbol oynayırdıq.  

Yevlaxdan İsa əmimgil bizə qonaq gəlmişdi. Onun 

böyük oğlu Şahin də bizimlə birlikdə futbol oynayırdı. Elə bu 

vaxt həmyaşıdımız olan bir oğlan motosikletlə bizim Şərq 

küçəsinə girdi. 

O, motosikletini yarıuçuq torpaq hasara söykəyib, 

Şahinlə xeyli söhbət eləyəndən sonra qayıdıb getdi. O gedən 

kimi Şahin mənə və qardaşım Rafiqə üzünü tutub:  

- O, sizin əminiz oğludur! – dedi. 

Biz o vaxt bu sözə o qədər də əhəmiyyət vermədik və 

laqeydliklə onun arxasınca baxdıq. Sən demə, bu Mamed 

imiş!  

Dünən onunla ilk rəsmi görüşümüz baş tutmuşdu...  
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İndi Həmayə Kamran əmimgildə qalır. Onlar da 

uşaqla əlaqədar sənəd hazırlayırlar ki, Mamedi əsgərlikdən 

birdəfəlik qurtarsınlar. 

İlk görüşdən onun haqqında təəssüratımda nə 

qalmışdı?.. 

Mamedin kobud danışığı yaxşı tərbiyə görmədiyi, 

küçələrdə böyüdüyünü göstərirdi. Pis danışır, tez-tez onu 

tutanların ünvanına söyüşlər yağdırırdı. İndi yadıma saldıqca 

məəttəl qalırdım. 

Biz ilk dəfəydi görüşürdük. 

O heç utanmır, mənim yanımda küçə söyüşləri 

işlədirdi. Mamedin davranışı, aldığı tərbiyə, qazandığı əxlaq 

valideynlərinin ona bəxş etdiyi ömür “damğası”ydı. 

Savadsız olduğu görkəmindən yağırdı. Biz ayrılanda 

verdiyim pulu nə qədər elədim, götürmədi! 

Və beləcə görüşümüz bitdi... 

Səhər rota razvodda idi. 

Yenicə kazarmadan çölə çıxmışdım ki, gördüm Elxan 

həkim gəlir. Görüşdük. Dərhal mətləbə keçdi: 

- Vlasenko Dyakivə tapşırıb, o da razılaşıb, ancaq 

raportu xanımından alandan sonra hardasa salıb itirib. İndi 

deyir ki, raportu yenidən yazıb gətirsinlər, buraxaq getsin. 
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Təcili yeni raport yazıb Bryusova imzaladaraq, Dyakivə 

çatdırmaq lazımdı.  

Artıq gedirsən!  

Bu sözləri eşidib qulaqlarıma inanmadım. 

İçim təlatümlə kükrədi... 

Yemelyanov və Xoxlevin köməkliyi ilə dərhal qələm, 

kağız hazır oldu və qaranəfəs raportu yenidən yazdım. 

Razvoddan Bryusovun çıxmağını gözlədik. Raportu 

Elxan həkimə verdim ki, Bryusova sən qol çəkdir, mən daha 

utanıram, onsuz da dünən qol çəkib, bir söz deməz... 

Bryusov razvoddan çıxıb kazarmaya gələndə Cəfərov 

ona yaxınlaşdı və birlikdə onun kabinetinə girdilər. Bir az 

keçmiş Elxan həkim əlində raport çıxdı. 

Bryusov qol çəkmişdi!  

Mənə dedi ki, sən get sançasta, Dyakivə raportun 

üstünü yazdırıb, gəlirəm.  

Bu axşam gedirsən! 

Tərpəndim sançasta, düzü nəsə inanmırdım, ancaq 

deyəsən məsələ artıq həll olunmuşdu!  

Deməli, bir azdan Bərdəyə gedirəm?.. 
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Bu barədə heç kəs də heç nə bilmir. Komsomolum, 

evimizdəkilər, Məhbubə xala eşidəndə necə sevinəcəklər, 

ilahi! 

Bir yerdə qərar tuta bilmirdim. Çölə çıxanda Elxan 

həkimin gəldiyini görüb, onun qabağına yüyürdüm: 

- Nə oldu? – az qala həyəcanla qışqırdım. 

- Köpəyoğlu, icazə vermədi! – dedi. 

Rəngim qaçdı, başım fırlandı, sanki yer ayağımın 

altından çıxırdı... 

Əvvəl qulaqlarım isindi, sonra sanki alışıb-yandı və 

uğultu qopdu, onu güclə eşidirdim. O deyirdi: 

- Dyakiv dedi ki: elə bilirəm Vlasenko başqa əsgəri 

tapşırır, mən onu buraxa bilmərəm. Axı o, Odessaya gedir. 

Onsuz briqada işləmir. O hospitalda olanda, bütün briqadanın 

uşaqları samovolkada olub, neçəsi haupvaxta düşüb. Getsin 

hazırlaşsın, dördüncü gün Odessaya yola düşürlər...  

Bu da son! 

Sanki birdən-birə Bərdəylə yerlə-göy  qədər uzaq 

düşdüm... 

Geri qayıtmaq istəyəndə Altay həkim və xanımıyla 

qarşılaşdım. Yazıqlar ikisi də bir ağızdan sevinclə:  
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- Gedirsən? 
Hirsimdən, hikkəmdən çatılanmış dana kimi  

böyürüb, özümü sakitləşdirmək istəyirdim. Ancaq abrıma 

bükülüb dillənə bilmədim. 

Acıları içimdə çəkdim... ildırım şaqqıldayıb çaxmış, 

dağlar, dərələr  vahimədən sonra qorxub susmuşdu. 

Hər şeyi Elxan həkim özü danışdı. Onlar da ər-arvad 

çox məyus oldular. Altay həkim çöhrəsində kədərdən 

doğan qüssə: 

- Eybi yoxdu, mən Vlasenkoya çatdıraram...  

Siyasi informasiyadan sonra Mamed yanıma gəldi. 

Xəstə olduğu üçün Odessa siyahısına onun adını 

salmamışdım. O, yeni əməliyyat olduğundan çox zəif idi.  

Qəflətən hönkürüb ağladı: 

- Mən burada tək qalıb neyləyəcəm? 

Elə pis oldum ki... Sanki ürəyim yandı... Deməli, yenə 

başqasının qəlbinə toxunmuşam. 

O, dizi üstə çöküb: mən ölüm, məni də özünlə apar, - 

deyib uşaq kimi ağlayırdı. Mən də dizi üstə dayanıb onu 

sakitləşdirdim: 
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- Yekə kişisən, özünü ələ al, sənsiz heç kim heç yana 

getəməyəcək!  

Rotanın əsgərləri başımıza toplaşdı, azərbaycanlı 

uşaqlar xahiş elədi ki: Mamedin də adını siyahıya sal, sənə 

söz veririk, onun yerinə də işləyəcəyik...  

Artıq özüm də Odessaya getməyi qərara aldım. 

Həmyerlilərimin arxasından qaçıb kef çəkməkdənsə, getmək, 

işləmək daha şərəflidir! –düşündüm. 

Bütün uşaqlara və Mamedə də söz verdim ki, onsuz 

heç yana getməyəcəyik!  

Uşaqlar işə getdi.  

Konsert vardı. Axşam yeməyindən sonra bizi yığıb 

kluba apardılar. Əsgərlər və şəhər mədəniyyət evinin cavan 

solist qızları oxuyurdu. 

Çox maraqlı oldu. Klubda bütün zabitlərin xanımları, 

qızları, uşaqları da oturub konsertə tamaşa eləyirdi. 

Yenə Komarla arvadı Qalina hamının diqqət 

mərkəzində dayanmışdı. 

Ürəyimdə fikirləşdim ki, Dyakivin arvadı bunu mənə 

düzəltsəydi, Pervomayskidə qalmağına dəyərdi! 

Çox düşünüb daşınandan sonra, qərara gəldim ki,  

yox, briqadanı atmaq nankorluq olar...  
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Bəlkə də Qalina Komara ərə getməkdə yanılmayıb. 

Komar da kişi kimi çox yaraşıqlı, həm də işinə ciddi yanaşan 

zabit idi.  

Mesxeti türkü Süleymana, Bakıya Cekə, Kirovabada 

Mamışevə, Araza, evimizə, Bakıya qardaşım Rafiqə, Tbilisiyə 

Tahirə, Arifə, Əlövsətə, Komsomoluma, İmana, əmioğlu 

Əbülfətə yazdım ki, daha Pervomayskiyə məktub 

yazmasınlar. 

Odessaya gedirik, çatan kimi yeni ünvanımı yazıb 

bildirəcəyəm... 

Dahi Şekspirin dəyərli bir fikrini yazıb Tahirə 

göndərdim: “Ağıllı olmaq kifayətdir, xoşbəxtlik öz-özünə 

gələcəkdir.” Şekspirin 85 səhifəlik “Heç nədən hay-küy” 

komediyasını da oxuyub qurtardım! 
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22.03.1972, III gön. 

 

Səhər Arif xəbər gətirdi ki, əmin oğlunu 

yeməkxanaya zaqatovkaya gətiriblər. Tez özümü ora 

yetirdim. Arif təsadüfən onu orada görüb mənə oxşadıbmış, 

elə-belə maraq üçün: 

- Tofiq Babayevin əmisi oğlu sənsən? – soruşub. 

Mamed mat-məəttəl qalıb, sevinclə:  

- Hə! – deyib. 
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Arif dərhal mənim dalımca götürülüb. Gör necə 

oxşadıb!? 

Mamedlə görüşdük. 

Yolda mağazadan ona çörək, kolbasa alıb 

gətirmişdim. Götürmək istəmirdi. 

Ayrılanda:  

- Sabah Odessaya gedirik. Yeni ünvanımı sənə 

yazacağam, tez-tez məktub yazarsan, - dedim  

Onu qubbağa apardılar. Mən də onunla yanaşı 

qubbağa kimi getdim. Sonra ayrıldıq. 

Uşaqlar işə getmişdi. 

Mən kazarmaya qayıdan kimi starşina dedi: 

- Dyakiv səni gözləyir.  

Cəld ştaba tərpəndim. Növbətçi gəldiyimi xəbər eləyib 

məni içəri buraxdı. Əsgəri təzimdən sonra o oturmaq üçün 

stul təklif elədi. Əyləşdim. 

- Sabah Odessaya yola düşürsünüz,– dedi, siyahını 

ver görüm? 
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Mən cibimdən dörd qatlanmış siyahı olan vərəqi 

çıxarıb ona verdim. O, siyahını adbaad oxudu. Uşaqların hər 

biri haqqında ona ayrı-ayrılıqda izahat verməyə başladım: 

Balaca, Arif və yeni əməliyyat olunan Mamed, yaxşı 

suvaq vura bilmirlər, - bildirdim. Onları köməkçi fəhlə kimi 

işlədəcəyəm. 

O, yaşıl gözlərini mənə zilləyib: 

- Bu uşaqlardan “içəni”, samovolkaya gedəni var? – 

soruşdu. 

- Yox! Bu uşaqlara mən cavabdehəm. Mamedi 

xəstəliyinə görə yazmamışdım, o necə hönkürüb ağladısa 

bütün briqada üzvləri söz verdi ki, onun da yerinə 

işləyəcəklər, təki burada tək qalmasın!  

Yenə Dyakiv bic-bic, gözlərini gözlərimə zilləmişdi və 

qəflətən şaqqanaq çəkib güldü. 

Bu günə kimi hələ bir əsgər, ya bir zabit deyə bilməzdi 

ki, Dyakivin ürəkdən güldüyünü ya görüb, ya da eşidib... 

Dyakiv Mamedin adını siyahıya əlavə edib və bir 

neçəsinin adının üstündən xətt çəkdi: 

- Cəmi on iki nəfər gedəcək, – dedi, Odessada on iki 

yer hazırlanıb.  
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Sonra telefonun dəstəyini qaldırıb bir polkovniklə 

danışdı. Və sabah Odessaya getmək üçün yük maşını sifariş 

verdi. Dəstəyi yerinə qoyub: 

- Get naryadları bağla, hazırlaşın, – dedi.  

Sevincək otaqdan çıxdım. 

Özüm özümdən baş açmırdım. Düz otuz gündür 

çalışıram ki, Odessaya getməyim, pul təklif eləmişəm, 

Vlasenkoya tapşırtdırmışam, indi isə sevincimdən uçurdum!  

Ştabdan çıxıb dərhal özümü poçta saldım. Evə 

teleqram vurdum: “Sabah Odessaya yola düşürəm, 

Pervomayski ilə qurtardım, yeni ünvanımı bildirəcəyəm”. 

Gələn bağlamaları poçtda yerbəyer eləyirdilər. 

Təsadüfən böyük bir bağlamanın üstündə öz ad-familiyamı 

gördüm. Mat-mutum qurudu. 

Sən bir təsadüfə bax!  

Podpolkovnik Dyakiv kabinetdən çıxanda məni poçtda 

görüb çağırdı və qətiyyətlə: tez şinelini geyin gəl, gedək 

naryad bağlamağa.  

Kazarmaya götürüldüm. 

Şineli geyinib qayıtdım ki, xaki rəngli hərbi Villis 

maşını məni gözləyir. Arxa qapını açıb oturdum. 
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Yol boyu Dyakivlə bir kəlmə də kəsmədik, heç 

Vlasenko məsələsi də ortaya gəlmədi.  

Vodozabor! 

Çoxdandır ki, Vodozaboru görmürdüm. 

Yeni işlər görülmüş, buralar xeyli dəyişilib 

gözəlləşmişdi... 

Uşaqlarla görüşdüm. 

Sabah Odessaya gedəcəyimizi bildirdim. Mamed 

eşidib biləndə ki, onun da adını gedənlərin siyahısına 

saldırmışam, məni qucaqlayıb az qaldı ayaqlarıma döşənə... 

cibindən üç manat pul da çıxardıb zorla mənə vermək 

istəyirdi... 

Sonra taytax Nadirlə görüşdük. 

Ona otuz manat pul verib: 

- Yerdə qalanını isə Odessadan göndərəcəyəm, – 

dedim.  

Nadir bir az duruxub naəlac razılaşdı.  

Yefreytor İlyası çağırıb, mən hospitalda yatanda 

gördükləri işləri göstərməsini bildirdim. 
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O, nə dedisə, Oqanesyan bir az da artıqlaması ilə 

hamısını qeyd elədi...  

Naryadı bağlayıb, son dəfə Vodozabordan ayrıldım. 

Çıxanda çönüb bir də arxaya baxaraq: “Əlvida Gülsarı!” – öz-

özümə pıçıldadım, bəlkə də bu dünyada bir də heç vaxt 

görüşməyəcəyik... 

Əl də elədim... 

Kazarmaya qayıdıb yaxşıca yuyundum. Çəpişə oxşar 

Turabxan bağlama almışdı. Mənə də bir az alma, armud, nar 

verdi. 

Öz bağlamamı isə almadım, kimdi bu uzaq yolda onu 

daşıyan? Onsuz da bizim Odessa ünvanımız bəllidir, yəqin 

ki, özləri ora göndərəcək... 

Atamdan və Tahirdən məktub aldım. Qardaşım Rafiq 

isə mənə bayram münasibətilə teleqram vurmuşdu. 

Tahir yazmışdı ki, Bərdədə Komsomolumun bacısı ilə 

görüşüb söhbət eləyib, ancaq nə danışdığını yazmamışdı. 

Deyəsən indi, Tahirin əli Adilədən və jdanovlu qızdan 

üzüləndən sonra, Komsomolumun bacısından bərk-bərk 

yapışıb...  

Lenkomnatada  oturub  gündəlik  yazırdım.  Qəflətən 

başımın  üstündə kommunist Xoxlevin sakitcə dayandığını 
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gördüm. O, gülümsünüb məndən nə yazdığımı soruşdu. 

Gündəlik yazdığımı eşidəndə:  

- Ver öz xəttimlə sənə əbədi xatirə olaraq bir vərəq 

yazıb doldurum.  

Məmnuniyyətlə dəftəri onun qarşısına qoydum. O 

oturub, cibindən öz qələmini çıxardaraq yazmağa başladı: 

 

Тофику: 

 

Будут ещё в парках карусели, 

Будет ещё море голубое. 

Это ничего, что мы с тобой 

В армии не много постарели. 

                                        

              Xoxlev, Porvomaysk              

22.03.1972 г. 

 

Самые мудрые афоризмы: 
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- Добываться своего, не смотря не на что. 

-Большая сила воли, это не только желание, чего-

то захотеть и добиться, но и умение заставить себя 

отказаться от чего-то, когда это нужна. 

                           * * *  

Советы одного адмирала молодым офицерам:  

1. Не тратте времени зря. 
2. Любите математику. 

           3. Живи, так как будто живете сегодня  последний 

день. Живи так как будто впереди целая вечность. 

  *  *  * 

 

Всѐ хорошее достигается c великим трудом. 

 

Хохлев. 

       

Kommunist Xoxlev mənimlə əməlli-başlı dostluq 

eləyir. Aydın, Yunis, Baharın oğlu Vaqif, Sərxanın uşaqları, 
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qazaxlı Mahir Eminov kimi dostlardansa Xoxlev kimi dost 

milyon dəfə yaxşıdı. O, savadlı, düz və etibarlı adamdı.  

Tahirə cavab məktubu yazmaq istəyirdim. 

Ümumiyyətlə ağlıma bir fikir gəldi ki, Tahirlə Komsomolumun 

bacısının məhəbbət məsələsinə heç qarışmayım...  

Qoy mən necə əzab-əziyyətlə Komsomoluma 

qovuşuramsa, onlar da öz talelərini özləri həll etsinlər, lap az 

da olsa əziyyət çəksinlər... Nə qədər olmasa hələ bacısı 

Zöhrə müəllimənin də ona köməyi dəyəcək. Onlar evlənmək 

istəyirlərsə, qoy özləri qərar verib ailə qursunlar. Ürəkdən 

sevməsələr, məhəbbətin oduna, alovuna yanmasalar, sonra 

bir-birlərinin qədrini bilməzlər. Qoy bizim kimi - dişləri, 

dırnaqları ilə gələcək möhkəm ailə təməlini qazısınlar...  

Məktub yazmaq istəyirdim ki, dnevalnı arxamca gəldi: 

- Bryusov səni çağırır...  

Onun iş otağına yollandım. Qreşnoy və 

Ovçinnikovanın yanında məndən on manat pul istədi, çıxarıb 

beş manat verdim, “xəcalətlə”: 

- Borcum var idi, onu qaytarmışam, odur ki, pulum 

yoxdu, bu dəfə üzürlü hesab et yoldaş Bryusov, - dedim. 

Salyanlı Adil iş yerində azca araq vurub, Mürşüd 

lopatka üstündə üçüncü rotada “komandir otdeleniya” işləyən 
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Popkovla dava eləyəndə ona babat, tutarlı bir yumruq 

ilişdirib. 

Hərbi hissə komandiri Dyakiv də orada imiş. Adili 

qubbağa aparmaq istəyiblər, nə qədər eləyiblər gücləri 

çatmayıb. Bryukov, Kuruskanov, mayor Yerşov və mayor 

Kuçerenko Adili zorla tutub aparıblar... 

Telman Mamedov və Ariflə birlikdə oturub “Çaynı”da 

pullu yemək yedik. Arif orada qaldı. Telmanla mən isə 

bərdəlilərlə vidalaşmaq üçün onların kazarmasına getdik. 

Orada yalnız Sabiri, Nazimi və Akif Şirinovu tapa 

bildim. Onlarla xeyli söhbət elədik. 

Mesxeti türkü Şükür yox idi. Onun foto-albomunu açıb 

baxdım. Çoxlu, maraqlı və qəşəng fotoşəkillər vardı. Bir-bir 

baxmağa başladım. Ən yaxşısı: taburetkaları üst-üstə yığıb 

məktub yazması, güləşməyi, Южный Буг çayının sahilindəki 

meşədə çılpaq oturmağı, alma ağaclarının altında  

sərinləməsi... əsl əsgərlik həyatının ən maraqlı, romantik 

epizodlarından idi...  

Fotoşəkillər saxladığı qutu içərisi qırmızı ipək 

parçadan olan böyük bir kosmetika qabıydı. Qutuda kiçik 

güzgü də vardı. 

Şükür çox səmimi, təmiz oğlan idi. Bərdəlilərin 

arasında Sabirin və bu mesxeti türkü Şükürün yeri ayrıca 

görünürdü. 
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Sonda bir-birimizə mülki ev ünvanlarımızı verərək, 

qucaqlaşıb vidalaşdıq... 

İngilis yazarı və dramaturqu Şekspirin əlli beş 

səhifəlik “Təhqir olunmuş saflıq” əsərini oxuyuram. Poema 

janrında yazılıb. 

Çox maraqlıdır ki, birdən-birə... qırx səkkiz yaşında 

qələmini yerə qoyan Şekspir, yaşadığı əlli iki illik ömründə bir 

dənə də olsun bədii əsər yazmamışdı. Bu vaxt ərzində o, yüz 

əlli dörd sonet, otuz yeddi pyes yazıb...  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.1972, IV gön. 
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Dünən gecə bərdəlilərlə vidalaşandan sonra 

Telmanla hospitala getdim. 

Mariya ilə görüşmək istəyirdim. Axı o, öz dili ilə 

demişdi ki, gecə növbəsində olanda gələrsən... 

Bəxtimdən növbətçi dedi ki, Mariya sabah gecə 

növbədə olacaq. Kor-peşman geri qayıtmaq istəyəndə 

beynimə düşdü ki, bəlkə Qırmızı kostyumlu ilə vida gecəsi 

keçirim? Növbətçinin otağından onun evinin telefon 

nömrəsini yığdım. Xeyli çağırandan sonra o, dəstəyi qaldırdı. 

Mənim səsimi, həyəcanlı danışığımı eşidən kimi: 

- Bazar günü gecə gələrsən, – deyib, heç cavab 

gözləmədən dəstəyi asdı.  

Ağzımı açıb heç nə deyə bilmədim. Bu da Krasiklə 

son vida görüşüm! 

Səhər yeməyindən sonra elan olundu ki, Babayevin 

briqadası pastellərini yığışdırsın, “BAM”-da yük maşını onları 

gözləyir... 

Uşaqlar sevindiklərindən yerlərindən ildırım kimi 

götürüldülər. Hərə öz “veş-vüşünü” yığıb “BAM”-a tərəf üz 

tutdu. Mən də gəlib öz yatağımı yığdım, arasına buşlatımı, 

“XB” formamı və artıq əşyalarımı qoyub möhkəm-möhkəm 

adyalla bağladım... 
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Əhlimanla Mamed öz yüklərini maşına yığıb qayıtdılar 

ki, mənim yükümü də daşısınlar. Razı olmurdum, zorla 

əlimdən alıb “BAM”-a kimi apardılar. 

Starşina Bandısik, yefreytor İlyas Mamedov və 

Kuçerenko yük maşınının üstündə səliqə-səhman 

yaradırdılar. 

On iki nəfər uşağın yükünü maşına yığandan sonra 

yefreytor İlyası sürücünün yanında əyləşdirdim. 

Yük maşını yerindən tərpənəndə çəpiş Turabxanla 

Mürşüd arxasınca iki vedrə su atdı. 

Bəli, yük maşını, yükün üstündə də yefreytor İlyas 

Odessaya yola düşdülər. Biz qalan on bir nəfər əsgər isə 

gecə qatarla yola çıxacağıq.  

Kazarmaya qayıtdım. 

İlahi, kazarma mənə necə yad, qərib, soyuq, kədərli 

göründü. 

Yenə köç başlamışdı... 

İkinci rotanın yerləşdiyi bu kazarma bizim üçün son 

saatlarını yaşayırdı. Sanki kazarma yazıqlaşıb, 

yetimləşmişdi, biz isə kimsəsiz, atılmış bir uşaqlar idik... 

Xəbər verdilər ki, əmin oğlu gedir. 
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Tez çölə çıxdım... 

Öz leytenantları qubbaxdan çıxarıb onu aparırdı. 

Görüşdük... 

“BAM”-a qədər onunla yanaşı addımladıq. 

Ordan-burdan danışandan sonra leytenant onu 

apardı...  

Kazarmaya yenicə qayıtmışdım, təzə xəbər aldım ki, 

razvodda Dyakiv mənim briqadamı qabağa çıxarıb, “dünən 

plan yüz əlli faiz yerinə yetirildiyi üçün” благодарность elan 

eləyib. Sonra bizim uşaqları işləməyə aparıblar. Günorta 

yeməyinə qədər işləyəcəklər.  

Pervomayskidə son iş günü... 

Pervomayskidə son günüm olduğunu fikirləşdikcə 

kövrəlirdim. 

 

Şükürü tapmaq ümidiylə təkrar onların kazarmasına 

qayıtdım. O, hələ də gəlməmişdi. 

Onun şəkillər yığdığı içi qırmızı ipək kosmetika qabına 

kədərlə baxdım. 

Yazıq Şükür!.. 
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Sabir dünən danışdı ki, Şükür evlərinə məzuniyyətə 

getməyinə iki ay qalmış, bu qırmızı ipək kosmetika qabını 

başqa hədiyyələrlə birlikdə bağlamada sevgilsinə göndərib. 

İki həftə sonra sevdiyi qız Bərdədən onun bu hədiyyəsini geri 

qaytarıb ki: Məni başqasına nişanlayıblar. 

Sən bir dərdə bax!.. 

Şükür əsəbindən göndərdiyi bütün hədiyyələri və 

kosmetikanı yerə çırparaq qırıq-qırıq edib. Yalnız bu boş 

qutunu xatirə kimi saxlayıb ki, içinə fotoşəkil yığsın. 

Məzuniyyətə gedəndə də unudub özüylə aparmayıb. 

Bəlkə də elə acıqca burada qoyub. Fotoşəkillərin də 

hərəsindən bir-ikisini götürüb, qalanını saxlamışdı... 

Bu qutu nakam bir məhəbbətin acı xatirəsi kimi 

Pervomayskidə qorunur, “yaşayırdı...” 

Dünən baş vermiş başqa bir hadisə də məni 

təsirləndirdi. 

Yefreytor İlyas Mamedova bağlama gəlmişdi. Uşaqlar 

meyvələri qarışqa kimi daraşaraq, necə yeyibsə, onun özünə 

heç nə qalmayıb. Mənim payımı isə qoynuna yığıb, aradan 

çıxara bilmişdi...  

Pervomayskidə qalan son saatlarımı sayıram. 
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Tələbə vaxtı yay tətillərində Moskvada, Kiyevdə, 

Rostov-Donda, Dnepropetrovskidə, Dneprodzerjinskidə, 

Zaparojyedə olmuşdum, indi isə qəhrəman şəhər Odessaya 

yollanıram. 

Bundan sonra qəhrəman şəhərlərdən Leninqrada, 

Stalinqrada getmək qalır... 

Amma hələ görmədiyim şəhərlər çoxdu. Tbilisiyə, 

Yerevana, Daşkəndə, Frunzeyə, Lvova, Pribaltikaya – Riqa, 

Vülnis, Tallin... Kislovodskiyə, Alma-Ataya, Düşənbəyə də 

getmək lazımdı...  

Günorta uşaqlar işdən qayıtdı. 

Yeməkdən sonra qızğın hazırlıq işləri başlandı. Mən 

də onlara qoşuldum. 

Paradnı formamın paqonlarını sökdüm... 

Voentorqdakı satıcı Maşa xala piştaxtanın altından 

əla liçkalar çıxarıb mənə verdi və yaxşı yol arzuladı. 

Liçkaları formamın paqonlarına tikdim... 

Podpolkovnik Dyakiv bizi yanına çağırdı və xeyli 

söhbət eləyəndən sonra: 

- Baxın aaa... gedirsiniz, sizə yaxşı yol, gedin... 
amma hərbi hissəmizin şərəfini, Azərbaycan respublikasının 
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adını batırmayın. Hələ noyabr-dekabr ayına kimi ordasınız, 
demblə isə qayıdıb burdan gedəcəksiniz, – dedi.  

Sonra ayağa qalxıb bir-bir on birimizlə də əl tutaraq 

görüşdü. Hər birimizə müvəffəqiyyət və uğurlar dilədi. 

Dyakivin bu hərəkəti hamını kövrəltdi... 

Uzunboğaz əsgər çəkməsilə hərbi forması köhnə 

olanlara yenisini verdilər. 

Hamımız təzə geyindik... 

Axı Odessa həm qəhrəman, həm də liman şəhəridi! 

Özümüzü də tam səliqə-səhmana saldıq... 

Yeməkxanada çay içib, balıq yeyirdik. Bekarçılıqdan 

uşaqlar maraqlı bir əhvalat danışdı: 

- Bir gün Nadir yenə ağ neylon köynək, boston 

kostyum, salamandra ayaqqabılarını geyinib, 

Pervomayskidən yetmiş beş km. aralıda yerləşən Krıvoy 

Ozero gölünün kənarına gedirmiş. 

Onu orada marşrut avtobusuyla yola saldığı üç qız 

gözləyirmiş. 

Qızlar gedəndən iki saat sonra Telman Hacıyev və 

Əhliman da mülkü paltar geyinib Nadirə qoşularaq taksiylə 

görüş yerinə tərpəniblər. Taksidən düşüb  gölün ətrafında 

qızları axtarmağa başlayırlar. 
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Birdən Nadir görür ki, həmin qızlar Krivoy Ozero 

gölünün yaxınlığında başqa mülki xaxol oğlanlarla qol-boyun 

olub gəzir. Nadir tez onları Telmanla Əhlimana göstərir. 

Hacıyev Telman qızların gözəl olduğunu və çəkdikləri 

xərcin batdığını görüb qeyrətə gəlir. Əcdadı Koroğlu tək 

qışqırıb nərə çəkir və çatmağıyla üç xaxolun ikisini nokaut 

vəziyətinə salır. 

İctimai asayişə cavabdeh olan sahə müvəkkili bu səs-

küyü eşidən kimi iki sıravi milis işçisiylə özünü yetirib Telmanı 

yaxalayır. 

Topal Nadirlə cılız Əhliman nə qədər yalvarıb, rüşvət 

təklif eləsə də heç bir nəticə hasil olmur. 

Hər üçünü tutub milis şöbəsinə aparırlar. 

Şöbədə ilk əvvəl sənəd tələb olunur. 

Telman Hacıyev yalandan: 

- Мы грузины, здесь мандарины, апельсины 

продаѐм... торгуем... 

Əhliman da çaşıb, qaş düzəldiyi yerdə, vurub göz 

çıxarır: 

- А я арменин, арбуз продаю... 
Onları bir qədər sorğu-sual edəndən sonra 

şübhələnən kapitan əmr edir ki, pasportlarınızı göstərin sizi 
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buraxım, əgər düz danışmasanız üçünüzü də KPZ-yə 

basacağam. 

Qəflətən Nadir dillənir: 

- Товарищ капитан мы солдаты! 

Əhlimanla Telmanın matı-qutu quruyub, yerində qalır. 

Milis kapitanı dərhal “UNR”-ə zəng vurub, hadisəni 

olduğu kimi xəbər verir.  

Bir saat keçmiş, üstü brezentli hərbi URAL yük 

maşınında dörd patrul, bir starşina, bir nəfər də kapitan 

rütbəli hərbi zabit gəlir. 

Bunların üçünü də maşına basıb щауптвахта gətirirlər. 

Səhərə qədər həyətdə: Равняссс, смирноо... равняссс, 

смирноо - deyə-deyə bax beləcə, onları çərlədib gecəni 

кечирирляр. 

Сящяр иш вахты щауптвахтын ряиси эялиб  мясяляни 

юйрянян кими щярясиня: - По пятнадцать суток гарнизонный 

гауптвахт! – елан едир. 

Сонра онлара кющня «ХБ» ясэяр формасы пайлайыб: 

- Мцлкi палтарларыnızı юзцнцз od vurub йандырын, 

тапшырыьы верирляр. 

Телман Щаъыйев дейир: - Я не буду зажигать! 
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Надирля Ящлиман тез сойунуб кющня «ХБ»ляри 

эейиняряк мцлки палтарларына од вурурлар. Бостон костйум, аь 

нейлон кюйняк вя саламандра чех туфлиси  йаныб, даш кими 

йумрuланараг балаъа бир кцтляйя çevrilir. 

Забитляр Телманын палтарларыны зорла сойундуруб сонра 

да од вурурlar. 

Тайтах Надир щауптвахтдан Алтай Аббасовичя исмарыъ 

эюндярир. О да санчастдан газахлы Елхан щякими вя 

санинструктор медбрат Гящряманы hautvaxta йоллайыр. 

Щярбидя щякимин сюзц ганунду. 

Надир Елхан щякимя бир йцзлцк бойун олур. Елхан 

щяким Надирин голтуьуна щярарятюлчяни гойуб, йаландан 

гейдляр апарыр. Тязйигини юлчцр, цряк дюйцнтцляриня гулаг асыр 

вя гяти шякилдя билдирир: - Бу ясэяр щоспиталлыгдыр! 

Беляликля, Надир айлар узуну оьурлайыб хохоллара сатдыьы 

машынларын ещтийат щиссяляриндян газаныб Сима ханымэиля 

йыьдыьы пулларын башыны ачыб хяръляйяси олур... 

Надирин пулунун чох олдуьуну билян Елхан щяким, щяр 

эеъя ону щоспиталдан чыхарыб, санчастда юз ещтийат забит 

палтарыны эейиндиряряк ресторана апарыр. Эеъяляр qызларла йейиб-

ичиб минбир щоггадан чыхырлар. 

Бу минвалла Сима ханымда олан цч мин манатын 

ахырына бах беляъя чыхырлар... 
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Мян бу ящвалата гулаг асандан сонра Надирдян 

сорушдум ки: 

- Бяс сяни САРМ-дан нийя говублар? - Алтай 

Аббасович кюмяк едя билмяди? 

Надир щягигяти олдуьу кими нягл етмяйя башлады, 

мясяля беля олубмуш: 

- Гарнизонун башга роталарында щярби хидмят чякян 

азярбайъанлы ушаглар Первомайскинин Техники-пешя 

мяктябиндя охуйан цч гызла таныш олуб, гызлары САРМ-а 

эятирирляр. 

Надирдян хащиш едирляр ки, гардаш, бу гызлар бурада ики-

цч саат отурсунлар, йatmaq əmrindən сонра эялиб апарарыг. 

Гuzуну гурда тапшырыб эедирляр. 

Oн беш – он алты йашлы сцтцл, йашылэюзлц, аьдярили 

украйналы гызлары эюрян кими Надирin олан-галан аьлы да 

башындан чыхыр. 

Командирин инди бура эяляъяйи иля гызлары горхудуб, 

онлары башга бир отаьа апарыр ки, бурада эюзлясинляр. 

Эеъя азярбайъанлы ушаглар гызларын далынъа эяляндя 

Надир онлары мещрибанлыгла гаршылайыб йаландан анд ичир ки, сиз 

эедян кими гызлар да дайанмады, чыхыб эетдиляр. 

Ушаглар инаныб гайыдырлар... 
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Надир тез Ящлиманла Щаъыйев Телманы эюндяриб йахшы 

базарлыг елятдирир. Бир манат ялли гяпикдян бир нечя бутулка 

самагон араьы да алырлар. 

Мяълис гурулур. 

Стол ачыб гызларла йейиб-ичмяйя башлайырлар. 

Кефляринин дуру вахтында, сяс-кцйля гызларла 

мазаглашдыглары йердя САРМ-ын ряиси, ещтийатда олан 

подполковник Капно ичяри эирир. 

Гызлары эюрцб чашыр, бир ан дурухараг, цзцнц Надиря 

тутуб иронийа иля : 

- Как служаеш, солдат? 

Самагондан ичиб дямлянмиш, эюзляри сцзцлян храмой 

Надир гыза тяряф йайханыб: 

- Как видиш, товарищ подполковник! 

Телман да тез башыны гызын шялаля кими узун сачларынын 

архасында эизлядяряк диллянир: 

- Заибись! 

Капно да гызларын щяддян артыг эюзял вя азйашлы 

олдугларыны эюрцб гяфлятян кцкрцйцр:  
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- Идите на хуй... я вам покажу бараны, тюрки... 

бездарные мусульмани, – дейяряк, онлары говур. 

Эюзцня дюндцйцм Капно йейиб-ичмякдян галан 

артыг-уртуьу да гуъаьына йыьыб, чыьыра-чыьыра гызлары донуз кими 

габаьына гатараг, юз отаьына апарыр. 

Бу мцсибяти-фяхряддиня таб эятирмяйян Щаъыйев 

Телман фаъияви хцлйайла абсурт вязиййят йарандыьыны дярк 

едиб... яввял хялвятъя пянъярядян онлары эцдмяйя башлайыр. 

Бирдян эюрцр ки, подполковник Капно гызларын дюшлярини 

ачыб ойнадыр, дишляйир, сачларыны тумарлайыб юпцр. 

Телманын ганы ъошур... Ящлиманла Надиря дирянир ки: 

Эялин, Капнону юлдцряк! 

Товузлу Надир веъсизъясиня: 

- Анамыз баъымыз, ща дейил... кирвясисян?.. – 

йезнясисян?.. - на хуй, мне нужно? 

Телман билмир нейлясин, ъибиндян кющня бир гямялти 

чыхарыб гяфлятян тяпикля гапыны чырпыр. 

Надирля Ящлиман кефли олсалар да вязиййятин бу щал 

алдыьыны эюрцб, архадан онун цстцня атылырлар. 

Голларындан тутулан Телман чырпыныб онларын ялиндян 

чыха билмядийини эюрцб Капнойа пис сюйцш сюйцр: 
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- Я тебя убю... трус, сапляк ты моего любимого 

подкинулся! 

Капно ики йцз грамлыг стякана самагон араьы сцзцб, 

донуз кими хырылдайыр: 

- Гниды, я вас выгоняю, из завтрашнего дня вы не 

будете здесь работать! 

Ящлиман Капнойа чямкирир: 

- Вызгырд яяя бурдан!.. 

Беляликля, САРМ-да одиночкада ишлямяк мясяляси 

баша чатыр вя сящяри эцн онлары ишдян говурлар. 

Беляъя, щяр цчц юзляри вызгырдыр... 

Подполковник Капно Алтай Аббасовичин хащишини дя 

ешитмир. Вя бунунла да Ящлиманла Надири мяним бригадама 

кечирирляр... 

Saat 18:00-da bizi cərgəyə düzdülər. 

Ştabın rəisi gələndə hamımız farağat komandasında 

durduq. O da xeyli öyüd-nəsihət verib bizə yaxşı yol, uğurlar 

arzuladı. 

Одессайа getməyən əsgərlər kənardan durub 

həsədlə bizə baxırdılar, sanki demblə gedirdik.  
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Hərbi hissənin кющня, məşhur, üstü çadırlı 11-14 

nömrə nişanlı alabaydaq yük maşını gəldi. Kuzaya doluşub 

hərə öz yükünü yerbəyer eləyəndən sonra qarnizondakı 

azərbaycanlı uşaqlar üstümüzə tökülüşüb bizimlə 

vidalaşdılar.  

Bryusov da qızarıb-bozarmış sifətiylə yaxşı yol diləyib 

gülümsünərək əl elədi. Və bütün uşaqları bərk-bərk mənə 

tapşırdı.  

Möhtəşəm vida mərasimindən sonra bizi yola salan 

əsgərlər yük maşınının kuzasından yerə tökülüşdü. 

Köhnə yük maşını nərildəyib yerindən tərpəndi. 

Uşaqlarla, bir-birimizə əl elədik. Sanki əsgərliyi bitirmişdik. 

Xumbaçı dostlarım – çənə Telman və erməni Oqanesyan əl 

eləyənlərin арасында yox idi...  

Dəmiryol vağzalına çatdıq.  

Boyko biletləri özü aldı. Məni kənara çəkərək: 

- İcazə verirəm, pivə alıb içə bilərsiniz. Amma sən 

özün məndən ayrılma. Özüm bərk içmişəm, üstümdə də 

çoxlu pul var, səhərə qədər də içəcəyəm. Gözün daima 

mənim üstümdə olsun, yaxşı? – dönə-dönə тапшырды. 

Uşaqlara deyəndə ki, pivə alıb içsinlər, heç kimdən 

pul çıxmadı. Əhlimanla Sahib Əkbərov hərəsi bir manat 

çıxartdı... 
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Yaman pis olmuşdum. 

Üstümdə cəmi səkkiz manat pulum vardı. Telman 

Mamedov pul təklif eləməmək üçün qorxub  mənimlə 

görüşməyə gəlməmişdi... 

Oqanesyan niyə gəlmədi? 

Axı onun təkcə Valyada altı yüz manat pulu vardı. 

Bax, bu mənə sirr olaraq qaldı... 

Boyko on bir ədəd aldığı bileti sayıb və öz biletini də 

üstünə qoyub mənə verdi. 

Vağzalda nəsə bir qələbəlik hiss olunurdu. 

Mənim öz əlimlə çəkdiyim “Qatarların iş cədvəli” 

dəmiryol vağzalının geniş zalından asılmışdı. Əllərində, 

çiyinlərində yük olan sərnişinlər bu cədvəlin qarşısında 

dayanaraq, oxuyub məlumat alırdılar...  

Nədənsə, yaman kövrəlmişdim. 

Hələ Nadirə yetmiş manat borcum var, bəs indi 

pivələri necə alım? Sahiblə Əhlimanın verdiyi  iki manatla 

cəmi on manat pulumuz vardı. Boykoya da içməyə nəsə 

almalıydıq, hələ üstəgəl çörək, kolbasa... 

Qatarın yola düşməyinə lap az qalmışdı - yeddi-

səkkiz dəqiqə... 
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Boykonun aldığı biletləri verib ümumi vaqona 

minmişdik. Acıqla mən də heç nə almadım. Ola bilməzdi ki, 

bu kəlbəcərli qırsıçmaz Sahibin cibində pul olmasın... Hamı 

özündə olan pulu gizlədirdi...  

Elə bu vaxt əsl möcüzə baş verdi! 

Bryukov qaranəfəs bizim vaqona girib bərkdən məni 

harayladı: 

- Babayev, təcili vaqondan düş! – Tez elə,  - deyib, 

cavab gözləmədən, özü vaqondan yerə atıldı.  

Mat qalmışdım... 

Nə baş verirdi? Təəccüblə Boyko mənə, mən də 

Boykoya baxdım. 

Bu nə demək idi? 

Cəld Boyko da mənimlə aşağı düşdü. Vağzalın 

girişindən çölə çıxdıq. Dyakivin xaki rəngli hərbi Villis maşını 

vağzal meydançasında gözləyirdi. 

Səs gücləndiriciylə elan elədilər: 

- Odessaya gedən qatar yola düşür, xahiş olunur yola 

salanlar qatarı tərk etsin.  

Heç özümə gələ bilmirdim. Yəni Villis maşını mənə 

görə gəlib? Bu nə iş idi? Bryukov Villisin arxa qapısını açıb: 
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- Gəl, götür! – dedi. 

Heç nə eşitmədim. Ağlıma yalnız bir fikir gəldi: Bəlkə 

Qırmızı kostyumlu nəsə bir hoqqa çıxarıb? 

Boyko yerimdə donub qaldığımı görüb özünü Villisin 

arxa oturacağına saldı. Əlində böyük bir bağlama çölə 

çıxanda gözlərimə inanmadım. 

Bağlamanı alıb Boyko ilə birlikdə perrona tərəf 

qaçmağa başladıq...  

Bryukov arxamızca haray saldı ki, Dyakivin şəxsi 

tapşırığıydı, o, Babayevi çox istəyirmiş! 

 

Odessa... 

 

Qatar fit verib, sürünə-sürünə hərəkətə 

başlayanda briqadamın uşaqları həyəcanla qapının 

ağzına toplaşaraq, nə baş verdiyini anlamadan, çaş-baş 

qalıb nə edəcəklərini bilmirdilər. 

Perronla qaça-qaça vaqona çatdığımızı görəndə 

Mürşüd artıq ehtiyyat əyləcini çəkib qatarı saxlamışdı. 
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Bu, misilsiz bir hadisə idi! 

Qatarın provodniki və rəisi özlərini yetirəndə artıq 

Boyko ilə təngnəfəs özümüzü ümumi vaqona sala 

bilmişdik. 

Cəld uşaqları bir yerə topladım. Boyko isə 

məsələni həll eləmək üçün qatarın rəisi ilə söhbətə 

girişdi...  

Bağlamanı açdıq. 

Bahar bayramına görə anam göndərmişdi. 

Paxlava, şəkərbura, iki butulka “Şirvan” konyakı, qoz-

fındıq ləpəsi, qara və ağ kişmiş, qovurğa, otuz beş manat 

pul, iki məktub, çoxlu da meyvə və şokolad...  

Sevincimin həddi-hüdudu yox idi... 

Sağ ol, ay ana! 

Gör, nə qədər əməli-saleh, düz adamsan ki, bu 

qərib yerdə necə dadıma çatdın! 

Qatar yola düşdü. 

Boyko ilə cəmi on iki nəfər idik. Beş kisə yükümüz 

vardı. Uşaqlar qatarın içində kisələri qoruyur, lazım 

olanda hərdən növbəylə yerlərini dəyişirdilər. 
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Hamımız ümumi vaqonda yan-yana düşmək üçün 

mülki sərnişinlərə xeyli minnət elədik. Həm əsgər, həm də 

qafqazlı olduğumuza görə hamı bizə hörmətlə yanaşırdı. 

Elə ki, yanbayan olub əyləşdik, Boykonun aldığı pivələri 

uşaqlara payladım. 

Boyko kisədə gizlətdiyi çantadan litrlik samoqon 

arağını çıxartdı. Mən təklif etdim: 

- Gəl, şokoladla konyak içək.  

O dedi ki, konyakları saxla, sabah gecə Odessada 

içərik. Samoqonun ağzını açıb çantasından alüminium 

stakan, sala və çörək çıxartdı. 

İki dəfəyə yüz qram içdim. 

Bağlamadan çıxan bütün yeməli ərzaqları 

briqadanın üzvləri arasında payladım. Özümə iki ədəd 

paxlava və iki ədəd də şəkərbura saxladım ki, sabah gecə 

Boyko ilə konyakı şokoladla içəndə bunların da dadına 

baxaq... 

Boyko xeyli içdi, donuz salası və qara çörəklə 

samoqon arağı yaxşı gedirdi. Sonda Boyko oturduğu 

yerdəcə yuxuladı. Mamedi çağırıb dedim: 

- Otur mənim yerimdə, Boykonun cibində çoxlu pul 

var, gözün onda olsun. Yatma!  
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Bizim ümumi vaqonda üç qəşəng qız vardı. Onlar 

da biz yaşda, bəlkə də bizdən iki-üç yaş böyük olardı. 

Znamenka stansiyasında minmişdilər. 

Sahib Əkbərov və Əhlimanla onların yanına 

getdik.. 

Zarafatla öz dilimizdə salam verib, rusca tanış 

olduq. Bir-bir adlarımızı bir-birimizə desək də, heç kimin 

yadında heç kimin adı qalmadı. Ancaq çox şirin söhbət 

gedirdi. Əhliman rus dilində kəlmə də olsun bilmirdi. 

Sahib də sözlərin qol-qanadını sındıra-sındıra, “devuşka-

devuşka” deyərək, zəli kimi birindən yapışıb əl çəkmirdi. 

Qızlar çox yaraşıqlı idi, xüsusilə, qırmızı paltarlı! 

Üzümü ona tutub: Görəsən, bu qumru quşları hara 

gedir? 

O, gülə-gülə: 

- Qırmızı qumru quşu olmur, - əli ilə qıpqırmızı 

donunu göstərib, - bu qızıl quş Moldoviyaya gedir, – 

işvəylə dedi.  

Yanındakı hündür, arıq qız söhbətin əvvəlini 

eşitməsə də: 

- Kişinyovda özümüzə şalvar tikdirəcəyik, ora 

gedirik, – dedi. 
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- Pervomayskidə dərzi yoxdu? – soruşdum. 

- Varlığa nə darlıq? – dedi. 

- Yəni elə varlısınız?  

-  Görmürsünüz? 

Qırmızı paltarlı susurdu, ancaq üzündə təbəssüm 

danışmağa imkan axtarırdı. Uzun, arıq qıza dedim: 

- Görürəm qəşəngsiz, cavansız, yaxşı da 

geyinmisiniz, ancaq varlı deyilsiniz axı!  

- Nədən bildin? Pul göstərək? – ədayla dedi. 

- Pul göstərmək lazım deyil, mənim ağlım var, 

bilirəm ki, pulu çox olan adam ümumi vaqonda getməz! 

Məgər sizdə varlılar ümumi vaqonda dərzi dalınca başqa 

respublikaya gedir?  

Hamımız gülüşdük. 

Biz güləndə Əhliman başa düşməsə də bizə 

qoşulub gülürdü. Öz dilimizdə bunu Sahibin diqqətinə 

çatdıranda yenidən şaqqanaq çəkib güldük. 

Uzun qız pərt oldu... 

Sonra söhbət – ukraynalı və qafqazlı qadınlardan 

düşdü. Mən qafqaz, onlar isə ukrayna, rus, belarus, 
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moldovan qadınlarını müdafiə eləməyə başladılar. 

Qəflətən Sahibin əl çəkmədiyi qız mənə dedi: 

- Sən məni alarsan? 

Düşünmədən: 

- Yox! – dedim.  

O, təəccüblə üzümə baxıb: 

- Niyə? – soruşdu. 

- Ümumi vaqonda özbaşına, rəfiqələriylə 

Ukraynadan Moldoviyaya şalvar tikdirməyə gedən qızı 

mən yox eyy... Qafqazda heç bir kişi almaz, – dedim, - 

Söhbət kişidən gedir haa... kişiqırığından yox! – əlavə 

elədim.  

Qız tutuldu, mən yenidən: 

- Ümumi vaqonda özbaşına Kişinyova şalvar 

tikdirməyə gedən qızdan heç vaxt mənə arvad ola bilməz! 

– əminliklə dedim.  

Beləcə, gecə saat 02:21 dəqiqəyədək onlarla 

mübahisə elədik. Demək olar ki, bütün vaqonun 

sərnişinləri yatmışdı. Çöldə hava bərk soyuq olsa da 

vaqonun qızdırıcıları daş kömürlə işlədiyindən içəri isti 

idi... 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Onlarla çox aqressiv danışdığıma baxmayaraq 

qırmızı paltarlı qız sonda məni müdafiə edir, tərəfimi 

saxlayırdı. Onlar yatmağa gedəndə qırmızı paltarlı qız 

düzgün ev ünvanını yazdığı kağızı mənə uzatdı. 

Onlar gedəndən bir az sonra mən kağızı açıb 

oxudum. Sən demə, bu üç qızın üçü də elə kişinyovlu, 

moldovan imiş! 

Sonra öz-özümə fikriləşdim ki, yəqin qızlar 

Ukraynada ya təhsil alır, ya da məzuniyyətlərini orada 

keçiriblər. Bəlkə də bura Lvovdan, ya Dnepropetrovsk, ya 

da Donetskidən gəliblər...  

Saat 04:00-da qatar bələdçisi haray salıb bizi 

yuxudan oyatdı. Arvad Odessa, Odessa deyib haray-həşir 

qoparır az qala çığırırdı. 

Qatar Odessa dəmiryolu vağzalında dayanandan 

düz iyirmi dəqiqə sonra Boykonu güclə birtəhər oyada 

bildik. 

Uşaqları bir-bir saydım. Boyko və özümlə on iki 

nəfər idik. Kisələri də saydım, hər şey qaydasındaydı. 

Odessanın qədimi dəmiryol vağzalı 

Pervomayskidən qat-qat üstün və rahatıymış. 

Giriş zalı möhtəşəm idi. 
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Hərbçilər üçün ayrıca salonu da vardı. Biz oraya 

toplaşdıq. 

İki saata yaxın boş vaxtımız qalmışdı. Salondakı 

taxta oturacaqlarda oturub dincəlməyə qərar verdik. 

Boyko kisədəki çantasından yenə bir samoqon 

arağı çıxartdı. Pomidor turşusu ilə iki yüz qram gillətdi. 

Mən də ona qoşulub əlli qram vurdum. 

Yuxu gözlərimdən asılmışdı. 

Boykodan xəbərim yox idi. Ancaq Mamed onu 

nəzarətdə saxlayırdı... 

Taxta oturacaqda elə oturduğum yerdəcə dərhal 

yuxu məni aparar...  
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24.03.1972, V gön. 

 

Saat 06:00-da hərbçilər üçün ayrılmış salonda 

cərgəyə düzləndik. Briqadanın tərkibini və yüklərimizi 

yoxladım. Cərgə ilə də salondan çıxıb vağzalın geniş, 

işıqlı və izdihamlı zalından keçib küçə ilə trolleybus 

dayanacağına tərəf addımladıq. 

Beş nömrəli trolleybus görünən kimi Boyko: 

- Hazırlaşın, sakitcə minin, – göstərişini verdi. 
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Trolleybusun içində beş - altı nəfər mülkü geyimli 

adam vardı, onların da çoxu mürgüləyirdi. Dayanacaqları 

sayırdım. Yeddinci dayanacaqda düşdük. 

Sən demə Odessada həm dəmiryol vağzalı, həm 

liman, həm də aeroport elə şəhərin yaxın həndəvərində 

yerləşir! 

Boykonun düşün əmrindən sonra trolleybus 

tərpənəndə baxdım ki, qarşımızda hündür, çoxmərtəbəli 

bir mehmanxana var. 

Mehmanxananın baş hissəsində yanıb-sönən 

işıqlarla bəzədilmiş iri hərflərlə yazılmışdı: “Гостиница 

Аркадия”... 

Səhər tam açılmadığından bu lövhənin qırmızı 

işıqları hələ də növbəylə yanır-sönür mehmanxanaya 

xüsusi gözəllik verirdi. 

Odessada ilk dəfə yaxından gördüyümüz bu 

mehmanxana oldu. Hər yan park, ağac, gül-çiçək idi.  

Sıraya düzüldük. 

Boyko bildirdi ki, çatmışıq, sıraya düzülmək, 

əsgəri addımlamaq lazım deyil, arxamca gəlin. 

Arkadiya mehmanxanasının arxa tərəfinə getdik. 

Burada hündür mərtəbəli bir bina tikilirdi. Binanın həyətinə 
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daxil olduq. Tikinti gedən geniş həyətdə çoxlu taxta 

qalaqlanmış, dörd ədəd müvvəqəti yaşayış üçün nəzərdə 

tutulan vaqonlar qoyulmuşdu. 

Vaqonlar paralel, cüt-cüt baş-başa, üzbəüz 

düzülmüş, dördünün də qapısı aradakı geniş boş əraziyə 

açılırdı. Görünür bu ərazi hərbi təlimlər, tədbirlər keçirmək 

üçün nəzərdə tutulub. 

Ərazinin yuxarı tərəfində daşdan birmərtəbəli 

geniş bir iş otağı tikilmişdi ki, orda  da yüksək rütbəli 

zabitlər planyorkalar keçirir, işləri bölür, naryadlar 

tuturdular. 

Boyko boş bir vaqonun bizim üçün ayrıldığını 

bildirib, növbətçi əsgərə qapını açmağı əmr etdi. 

Boyko ilə vaqonun içinə girdik. 

Hər şey əla görünür, ikimərtəbəli çarpayılar təzə 

olduğundan adamda xoş təəssürat yaradırdı. 

Yastıq və adyal üzləri, mələfələr qar kimi ağappaq 

idi. 

Uşaqları səsləyib, yerləri böldüm. 

Ayın-oyunlarımızı yerbəyer elədik. 

Əynimizdən paradnı formaları soyunub “XB”-ləri 

geyindik.  
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Artıq hava işıqlaşmışdı. 

Yan və qarşı vaqonlarda canlanma hiss olunurdu. 

Öz vaqonumuzdan çıxıb qışqırdım: 

- Hanı Əsədov? Hardasan ay ağcabədili balası!? 

Elə bu vaxt bizim vaqonla baş-başa olan 

vaqondan Nazimin səsini eşitdim. O, sevincək, qışqıra-

qışqıra özünü mənə yetirib üstümə atıldı... 

O biri uşaqlar da çölə töküldü. Bir-bir hamı ilə ayrı-

ayrılıqda öpüşüb görüşdük. 

Nazim xəbər verdi ki: Peyvomayskiyə nisbətən 

buyada havalay istidiy. İş yeyi əladıy. Dəniz də lap 

yaxınlıqdadıy...  

Razvod oldu, sonra hamı işə getdi. İş yeri də artıq 

beşinci mərtəbəsi hörülüb qurtarmaq üzrə olan elə bu 

yeni tikilən bina imiş. 

Yeni mayor rütbəli komandirimiz bizim uşaqları da 

işlətməyi qərara aldı. Uşaqların çoxu isə gecəni heç 

yatmamışdı... 

Bütün günü işlədik. 

Ağ bişmiş kərpicləri “poddon”larda sıra ilə 

kletkalara vurur, qumu isə böyük dəmir lövhədən 
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hazırlanmış düzbucaqlı şəklində olan qaba doldurur, kran 

da qaldırıb lazım olan mərtəbələrə paylayırdı. 

Yorğun, yuxusuz və iqlim dəyişməyimizə 

baxmayaraq uşaqlar çox həvəslə işlədi... 

Одесса щяйатымыз artыq башламышды! 

Еля бил Первомайски йухуда олуб, санки щяр шей 

наьыла дюнмцшдц… 

Axşam yeməyindən sonra, mənim briqadamın 

uşaqlarının hamısı yatmaq əmrindən əvvəl vaqonda 

yerlərinə girib yatdılar... 

 

Bizdən əvvəl Odessaya gəlmiş briqadamın 

üzvlərindən Çingizi, Ədaləti, Eldarı və iki nəfər rus əsgəri 

də mənim briqadama verdilər. Bizim vaqonda cəmi on altı 

nəfər uşaq oldu. 

Bura çox sakitçilikdir. Yeməyi də Pervomayskiyə 

baxanda çox keyfiyyətli verirlər. 

Nazim bildirdi ki: Saat 06:30-da qalxın əmyi 

veyiliy, yatmaq əmyi isə saat 22:30-da oluy. Ümumiyyətlə, 

styoyevoy getmiyik. Styoyda nadiy hallarda oluy. 

Bir sözlə, Nazimin dediyindən belə çıxdı ki, bura 

cənnətin özüdü... 
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Bu gün Boyko bütün günü istirahət elədiyindən 

konyak içmək planımız sabah yatmaq əmrindən sonraya 

qaldı. 

Китаблары, журнал вя гязетляри, эцндялик вя 

фотошякилляри, aldığım мяктублары долабда йан-йюн елядим. 

Йеримя узананда нядянся тайтах Надири, xумба 

цзвləri Оганесйан və чяняси яйри Телман Мамедову 

хатырладым. 

Sonra yadıma salıb, aхыска Шцкцрлə Сабир цчцн 

дарыхдым да... 

Онлар sanki arxivə çevrilmiş Первомайскидя галды. 

Ялвида Первомайски! 
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25.03.1972, VI gön. 

 

Səhər yeməyindən əvvəl, siyasi məşğələnin 

birinci saatını keçdilər. Boyko danışdı. 

Sonra yeməyimizi yeyib, qurtaran kimi də 

məşğələnin ikinci saatına başladılar. Bütün bunlar elə 

yeməkxanada baş verirdi. 

Yeməkxana, beşinci mərtəbəsi yenicə tikilən 

binanın birinci mərtəbəsində yerləşirdi.  

Siyasi məşğələnin ikinci saatında mayor Deqtyar 

Həmkarların XV qurultayından danışdı. 

Axıra yaxın podpolkovnik Qasanov gəldi. Dərhal 

sözü ona verdilər. O da bizi salamlayıb ordan-burdan 

danışdı və üzünü mənə tutub Azərbaycan dilində: 

- Babayev, gəlmisiniz? – soruşdu. 

- Bəli, – dedim.  

- Burda da Pervomayskidə, işlədiyiniz Leçebni 

korpusda, Vodozabordakı kimi eləməyin haa... işləmək 

lazımdır, adımızı batırmayın, – tapşırdı... 
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Siyasi məşğələdən sonra işə başladıq. 

Yenə günorta yeməyinə qədər qırxdan çox 

poddonlara ağ kərpic, düzbucaqlı qablara qum, 

alüminium bidonlara isə su yığdıq. Kran da mərtəbələrə 

payladı. 

İstirahət günü olduğundan günorta yeməyindən 

sonra iş az oldu. 

Əsədovla oturub xeyli söhbət elədik. Mən, o 

gedəndən sonra, Pervomayskidə baş verən hadisələrdən, 

o da, bura gəldiyi vaxtdan başına gələnlərdən danışdı. 

Nazı istəyirdi mayor Deqtyarla danışıb akkord 

götürsün, vaxtından əvvəl qurtarıb məzuniyyətə getsin.  

Bu gün saat 17:00-da hamam günü idi. Köhnə 

“XB” formamı da özümlə götürdüm ki, orada yuyam...  

İçəri girəndə gözlərimə inanmadım: Buranın əsgər 

hamamı nəinki Pervomayskinin, hətta Bərdənin xüsusi 

nömrələrindən də gözəl və rahat idi. 

Düzdü, Bakının “Fantaziya”, İçərişəhərdəki 

“Məşədi İbad”, Bakı sovetindəki “Bəy” hamamına 

çatmazdı... 

Ancaq Pervomayskidə on altı ay çimdiyimiz o 

iyrənc hamamdan min dəfə təmiz, isti və rahat idi. 
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Özümü elə kisələdim, elə maçalkaladım ki, 

Sarıkirpikli gedəndən, belə təmiz çimdiyim olmamışdı. 

Bizə yeni ağappaq nişastalı tuman-köynək 

payladılar. 

Köhnə “XB”-lərimi də yaxşıca yuyub, vaqonda 

sərərək qurutdum.  

Axşam yeməyindən sonra kino-teatra getmək əmri 

verildi. 

Dəstəyə düzüldük. 

Hamının əynində paradnı forma və şabalıdı şinel 

vardı. 

Hərbi addımlarla, yenə “raz, raz, raz...” sədaları 

altında, tərtəmiz geniş prospektlə fəxrlə xeyli irəlləyib, 

böyük bir kino-teatr binasının qarşısında dayandıq. 

Bizə göstəriş verdilər ki, hərbçilər üçün ayrılan 

hissədə boş yerlərdə sakitcə əyləşin. 

Məsuliyyəti dərhal anladıq. 

Heç filmin adına baxmağa belə macal tapmadıq. 

Sakitcə içəri doluşub şinellərimizi soyunduq. 

Girişdə duran əsgərlər qapıdan girib-çıxanlara hərbi təzim 

edirdi.  
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Zal çox geniş, oturacaqları yumşaq və qəhvəyi 

rəngdə idi. 

Yaraşıqlı zalda oturmuş mülki, xarici və gəlmə 

vətəndaşlar öz dillərində nəsə danışır, hamı filmin 

başlamasını gözləyirdi. 

Nazimlə yanaşı oturmuşduq. 

İşıqlar söndü. 

Əvvəl jurnal, sonra isə “Predsedatel” filminin 

birinci seriyasını göstərdilər...  

Kinodan qayıdanda vaqon-otaqda paltarlarımızı 

soyunub dəyişdik. 

Çamadanımı açanda gözlərimə inanmadım. 

Anamın bağlamada göndərdiyi, Boyko ilə içmək istədiyim 

konyak, limon və şokoladlar... bir sözlə, odekalonuma 

qədər hamısını oğurlamışdılar. 

Yanıb yaxıldım! 

Tez bu barədə Kaşeyevə məlumat verdim. Dedi 

ki: birinci dəfədir burda belə bir hadisə baş verir, sabah 

baxarıq. 

- Sabah niyə? – soruşdum. 
 Dillənmədi... 
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Görünür, Boykonun göstərəşiylə özü oğurlayıb! 

Yəqin bu gecə gedib hardasa odessalı qızlarla 

vuracaqlar... 

İş işdən keçmişdi. Kim oğurlayıbsa, qoy içib 

zəhərlənsin... it aparan olsun.  

Yerimə uzanıb xeyli düşünərək əsəblərimi 

sakitləşdirdim: 

Dörd vaqonun hamısının qapısı geniş 

meydançaya açılır. Ortada da növbətçi dayanır. Niyə 

Kaşeyev növbətçini çağırıb sorğu-sual eləmədi? Heç 

gecə Boyko da məni oyadıb: gətir, konyakları içək, – 

demədi.  

Gecə mən də acıqla qalxıb Boyko ilə Kaşeyevi 

axtardım. Heç biri vaqonda yox idi. 

Məsələ faş oldu! 
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         26.03.1972, Bazar gönö. 

 

Səhər tezdən uvolneniyaya gedən uşaqların 

siyahısı oxundu. 

Mürşüdün, İlyasın adı çıxdı mənimki isə yox. Çox 

təəccüblü idi. Əsədovla gedib Boykoya bu barədə 

bildirəndə Boyko: gedərsən, - dedi. 

Bir az təmizlik işləri görüb sonra hazırlaşmağa 

başladıq. Özümü tam səliqəyə saldım. Səkkiz nəfər idik, 

Boyko bizi yoxlayıb saat 10:30-da buraxdı.  

Odessada ilk uvolneniya!  

Kefim kök idi... 

Şəhəri  gəzməyə başladıq. 

Arada şəkil çəkdirməyə getdik. Fotoatelyedə 

yenilik tədbiq eləmişdilər: Əvvəl şəkli çəkib, sonra da 

plastinkanın üstünə köçürürlər. Gələn dəfə də gəlib şəkli 

alanda, söyləyəcəyim sözləri o valın üstünə yazacaqlar. 
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Beləliklə də şəklim fırlanacaq və mənim danışdıqlarım 

səslənəcək...  

Bu lap əla oldu ki! 

Qarşıdan gələn bir may bayramı münasibətilə 

Komsomoluma təbrik sözləri yazdıraram... 

Şəkli çəkdirib gəzməyə çıxdıq. 

Avtovağzala gəldik. 

Uşaqları ayırdım. Baba ilə Vaqif, Məhəmməd və 

Şahin, Mürşüdlə İlyas, Nazimlə mən də bir yerdə gəzməli 

olduq. 

Kim azsa, ya da itsə axşam saat 21:00-da 

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında gözləsin. 

Beləcə danışıb ayrıldıq. 

Hamı tanış olmağa qız axtarırdı...  

Gəzə-gəzə Nazimlə “Морской вогзал”ın qabağına 

gəlib çıxdıq. Kənarda qəşəng bir qız görüb utanıb-

çəkinmədən ona yanaşdım. And içib dedi ki: ərim var və 

Deribasovskayada məni gözləyir. Yoxsa məmnuniyyətlə 

sizinlə tanış olardım. 

Ərim şturmandı, - deməyi də unutmadı.  
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Hərbçilər üçün lazım olan hər bir şeyin satıldığı 

Voentorq mağazasına girdik. 

Bizim vaqonda birinci yarusda Sahib Əkbərov, 

Əhliman, Mürşüd, Mamed, Arif, kirpikli Eldar, Vahid və 

mən qalırdıq. 

Vaqon-otağımız üçün bəzi zəruri şeylər aldım – 

güzgü, zərf, ağ kağızlar, yapışqan, qələm, kiçik qayçı,əl-

üz sabunu, diş pastası, paltar şotkası...  

Yenidən küçəyə çıxanda Baba ilə qarşılaşdıq. 

Nazimin mal kimi susmağından  və dalbadal dondurma 

yeməyindən hirslənib bezdiyimdən Baba ilə gəzməyə 

başladım. 

Saat 14:07-də bir yeməkxanaya girdik. 

Baba da ayağı harasa ilişib, böyük sinidə özünə 

götürdüyü “pervi, vtoroy” xörəklərin hamısını aşırdıb 

dağıtdı. 

Hamı təəccüblə ona baxırdı. Hirsimdəm 

gülməkdən uğunmuşdum... 

Yeməkdən sonra yenə gəzməyə başladıq. 

“Морской вогзал”da fotoşəkil çəkdirdik. Gələn həftə 

özləri ünvanımıza göndərəcəklər.  
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Üzərinə rəngli hərflərlə Xuramanın, Adilənin, 

Sarıkirpiklinin, Qırmızı kostyumlunun, Məhbubə xalanın 

adlarını və donetskli qız sözlərini yazdığım 10 mart 1972-

ci il tarixində oynanılmış lotoreya biletlərini yoxlatdım. 

Heç biri udmadı! 

Özüm qəsdən Komsomolumun adını 

yazmamışdım ki, uğursuz iş onun adıyla bağlı olmasın...  

Hərlənib Ukrayna kino-teatrının qabağına gəldik. 

Saat 18:10-na bilet aldıq. “Centlimen udaçi” 

kinokomediyasını göstərməli idilər. 

Film başlayana qədər də xeyli gəzdik. 

Gəzdikcə əmin oldum ki, doğma Bakımız 

Odessadan da gözəl şəhərdi. Düzdü, Odessa liman 

şəhəridi, qəhrəman şəhərdi, gözəldir, ancaq Bakıya 

çatmazdı! 

Bakının İçərişəhəri, Qoşaqala qapısı, Şirvanşahlar 

sarayı, Dənizkənarı bulvarı, Dağüstü parkı, Fünuklyoru, 

Yeraltı metrosu, Neft daşları, Qız qalası, Torqovusu nəyə 

desən dəyərdi...  

Yenidən Nazimlə qarşılaşdıq. 
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O, uşaqları hərbi hissəyə qoyub qayıtmışdı. Ona 

da bilet aldıq. Film gülməli olsa da, axıradək baxmağa 

hövsələmiz çatmadı. Yarımçıq çıxdıq.  

Qaranlıq düşmüşdü. Buranın havası 

Pervomayskiyə baxan yerdə çox mülayim idi...  

Kino-teatrın qabağında iki qız durmuşdu. Birinin 

əynində yaşıl rəngli çarliston şalvar vardı. Yanındakı qız 

azyaşlı idi. O, heç nə danışmır, yaşıl çarliston şalvar 

geyinmiş qıza sığınıb maddım-maddım üzümüzə baxırdı.  

Tanış olub xeyli söhbət elədik. Adı Valya idi. 

Ünvanını vermədi. Ancaq gələn bazar gününə görüş təyin 

elədik. 

Biz aprelin ikisi, axşam saat 17:00-da, Politexnik 

İnstitutunun qabağında, qızlar isə “Морской вогзал”da 

görüşməyimizi təklif etdilər. Onları başa saldıq ki, bizim 

hərbi hissə sizin dediyiniz yerdən çox uzaqdı. Yaxın yer 

olsun ki, uvolnitelni ala bilməsək də, qaçıb gələ bilək. 

Odur ki, elə-belə də razılaşdıq. 

Valya mənim payıma düşdü. Özüylə rəfiqə kimi 

gətirsə, o da Babanın olacaq. Beləcə çox mehriban, 

dürüst razılaşma əldə olundu. 
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Onlar bizim hərbi hissəmizin yerləşdiyi ünvanı 

tanıdılar. Bundan əvvəl Pervomayskidə qulluq etdiyimizi 

və cəmi bir həftə əvvəl Odessaya gəldiyimizi də bildilər. 

Çox səmimi ayrıldıq.  

Əgər bu qız yalançı çıxmasa və Sarıkirpikli kimi 

sədaqətli olsa, əsgərliyi bitirmiş hesab etmək olar. Daha 

darıxmaram. Qış da qurtarır...  

Əsədov arxamızca gəlirdi. Qızlar gedən kimi o, 

bizə qoşuldu. 

Beş nömrəli trolleybusun dayanacaq yerini tapıb 

mindik. Düz saat 21:20 dəqiqədə Arkadiya 

mehmanxanasının qabağında idik. 

Vağzal tərəfdən yaxındı, qızlardan ayrıldığımız 

yerdən cəmi beş dayanacaq saydım. 

İlk uvolneniyamız uğurlu keçdi. 

Odessada patrul həddən artıq azdır. Heç yanda 

bizi saxlayıb yoxlamadılar. 

 

27, 28, 29 mart 1972-ci il, III gön. 
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Səhər bütün ayın-oyunlarımı yan-yön elədim. 

Otuz üç manat pulum qalmışdı, onu da hərbi biletimin 

arasına qoyub çamadanda gizlətdim və çamadanın ağzını 

açarla bağladım. 

Vaqon-otağımız üçün aldığım zəruri şeyləri 

dolabın üstündə səliqə ilə bir kənardan yığdım. 

Növbəti iş günü başlandı. 

Birinci mərtəbənin divarlarına suvaq vurmalıydıq, 

odur ki, orada nə qədər artıq material vardı hamısını yan-

yön elədik. 

Gipsalitləri, üst-üstə yığılmış qapıları ikinci, 

üçüncü mərtəbələrə daşıdıq. Mərtəbələrdə nə qədər zibil 

var, toplayıb həyətdə zibil qalaqlanmış yerə tökdük. 

Mən işləmirdim. 

Hələ, onsuz da on beş günlük istirahətim 

bitməmişdi. Uşaqları işlədir, görülən işlərin qeydiyyatını 

aparırdım. 

Əla iş getdi. 

Hələlik heç kimdən məktub almamışam. Bura 

gözəl yerdir. Kaşeyevlə aram yaxşı olsa, planı da verə 
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bilsəm, bura Pervomayskidən yüz qat yaxşıdır. Görəsən 

Alik Oqanesyan niyə mənim bura gəlməyimi istəmirdi?  

Nazim mənə danışdı ki: Siz Peyvomayskidə 

olanda mayoy Aynaut buya gəlmişdi. Cəygədə Aynaut 

bizə dedi ki, iki-üç günə Babayevin byiqadası  buya 

gələcək. Elə bu vaxt uşaqlay cəygədə sevindikləyindən 

çığıyışdılay!  

Axşam Boyko serjantları yığıb planyorka elədi: 

Hansı briqada planı yüz faiz verə bilməsə, axşam 

yeməyindən sonra qalıb işləyəcək... 

Gecə Komsomolumun fotoşəkli ilə xeyli söhbət 

eləyib sonra yatdım. 

Səhər erkən, qalxın əmrindən sonra ilk dəfə 

olaraq bizi cərgəyə düzüb qaçırtdılar. 

Şəhərin küçələrində dəstə ilə qaça-qaça 

vaqonların ətrafında dövrə vururduq. 

Beş dövrə vurduq. 

Əla oldu, uşaqlar yeməkdən əvvəl bir qədər işlədi. 

Mən tapşırıqlarımı verib vaqon-otağımıza məktub 

yazmağa qayıtdım.  

Gecə gördüyüm yuxunu bəlkə yüzüncü dəfə 

xatırladım: 
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“O gözəl, o doğma Bərdəmizdəyəm. 

Komsomolumgilin döngəsində gəzib, onu axtarıram 

ancaq tapa bilmirəm. Kimdən soruşuram, gördüm deyən 

olmur. Bütün günü hərlənib onu tapa bilməyəndən sonra 

bərk darıxmağa başlayıram. 

Qarşıma kim çıxırsa, onu xəbər alıram. İstidə o 

tərəfə, bu tərəfə qaça-qaça qan-tərə batıram... Qəflətən 

qarşıma Xuraman çıxır. Bir qədər tərəddüd edəndən 

sonra: 

- Komsomolumu görməmisən? – soruşuram. 

O dinmir, başını aşağı dikib qıpqırmızı qızarır və 

birdən başını qaldırıb məni evlərinə dəvət edir. 

Onların həyətinə keçirəm. Xeyli söhbət eləyirik,  

acizanə tərzdə: 

- Niyə o gecə vaqonda elə hərəkət elədin? - 

soruşuram. 

- Bəs, sən niyə kupeyə girəndə salam vermədin? 

– qalibanə soruşdu...” 

Sonra, nəsə hər şey bir-birinə qarışdı və ayılanda 

yuxunun ardını yadıma sala bilmədim. 

İndi də gözlərimi yumub çox çalışdım, ancaq 

ardını xatırlamadım.  
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Bu gün razvodda mayor Deqtyar Boykoya tapşırdı 

ki, Çingizi, Eldarı və Ədaləti rəsmi qaydada mənim 

briqadama keçirsin. 

Ədalət mızıldadı ki, Mürşüdə görə keçmək istəmir. 

Çingiz də nədənsə keçmək istəmirdi.  

Bir az keçmiş, hər ikisi yumşalıb yanıma gəldi... 

İndi vaqon-otağımızdakı kimi briqadada da on altı 

nəfər olduq. 

Uşaqlara kozyol, tyorka, polutyorka, xərək və 

palçıq yığmaq üçün yeşiklər düzəltməyi tapşırdım. 

Ədalətlə Çingizə isə qipsalit daşıtdırdım.  

Günortadan sonra poçt gəldi. 

Mənə də bir məktub vardı! 

Mat qaldım, gəldiyim cəmi dörd gün idi. Tez zərfin 

üstünə baxdım. Dayım arvadı Rənadan idi. 

Zərfin üzərində Pervomayski ünvanı və möhürü də 

vardı. Məktub o ünvana yazılıb, görünür,  sonra oradan 

bura göndəriblər. Odur ki, belə tez gəlib. 

Odessada ilk məktubu Rəna xanımdan aldım! 

Məktubunda elə bir yenilik də yoxuydu. 

Komsomolumdan bir kəlmə də olsun yazmamışdı...  
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Axşam planyorkada göstəriş verdilər ki, sabahdan 

suvaq işlərinə başlayaq.  

Gecə Mürşüd məni kənara çəkib xəbər verdi ki, 

çaxır alıb. Heç kimə demədik, çünki az idi. Xiyar turşusu 

qara çörək və duz tapıb hamı yatandan sonra çaxırı içdik. 

Mürşüd hər dəfə içəndə dağlardan,  bulaqlardan, 

meşəli dərələrdən, boğaz qoyub gəldiyi eşşəyindən bir də 

qoyun-quzularından nisgillə söhbət açırdı. 

Onu aldadan: Hər gecə ağacın altında səni 

gözləyəcəm, - deyib, gəlməyən qızdan isə danışmağı heç 

xoşlamırdı... 

Səhər tezdən məni çağırdılar ki, gəl, iş alətlərini 

təhvil götür.  

- Nə alət? – soruşdum. 

Dedilər ki: Pervomayskidən sənin briqadan üçün 

Villislə göndəriblər. Köhnə Villisin sürücüsünü işdən 

çıxarıb, yerinə Markaryanı qoymuşdular. O gətirmişdi.  

Bu bic ermənilərin hamısı yavaş-yavaş yalnız 

odinoçkada işləyirdi. 

İki çamadan alət idi. İçərisindən on beş ədəd təzə 

mala, beş ədəd də sokol götürdüm. Qalanlarını isə 

Boykoya təhvil verdim. 
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Bu gün briqadam ilk dəfə olaraq suvaq vurmağa 

başladı. 

Ağ qumun tərkibi balıqqulağıyla dolu və xırda daşlı 

olduğundan, keyfiyyətsiz palçığı divarda dayanmırdı. 

Məcbur olub sementi artırdıq. Kran da material verməkdə 

gecikirdi.  

Getdikcə vəziyyət dözülməz olduğundan, məcbur 

olub iş icraçısına, tikinti sahə rəisinə və mayora başa 

saldım ki, sement normadan çox vurulmasa, palçıq 

divarda dayanmayacaq. 

Gəlib gözləri ilə gördülər. 

Suvağı divara vuran kimi sürüşüb yerə tökülürdü. 

Onların razılığı ilə sementi atırdıq. 

Suvaq vurmaq üçün bizə boş bir otaq ayırmışdılar, 

işimizi qurtarıb axşama təhvil verməliydik. 

Kran materialı gecikdirir, fasilələrlə verirdi. Məcbur 

olub sement və ağ qumu xərəkdə daşıtdırdım. Axşam 

yeməyinə az qalmış otağın divarlarını suvayıb qurtardıq. 

Əla çıxmışdı. Ancaq küncləri dururdu. 

Künclərə reykalar vurduq. 
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Yarımmetrlik Çingiz, kirpikli göygöz Eldar, keçəl 

Elman, göydodaq Ədalət, heyvərə Mürşüd, zındıq Sahib 

Əkbərov ürəklə işləyirdi. 

Reykalarla küncləri də qaydaya saldıq. 

Axşam yeməyindən sonra planyorkada 

gördüyümüz  işi çox təriflədilər...  

Gecə kinoya getdik. “Daş üzərində poema” hind 

filminin birinci seriyasına baxdıq. 

Komsomolumu Şantinin yerində təsəvvür edərək 

onun çəkdiyi əzabları mən də içimdə çəkə-çəkə xəyalən 

əsgərlik həyatından uzaqlaşmış, filmi seyr etdikcə 

əsgərliyi tamam unutmuşdum. Həyat çox qısa, qəribə, 

mürəkkəb olsa da... bir daha əmin oldum: 

Yaşamaq gözəldir!  

Vaqon-otağımıza çatan kimi uşaqlar xəbər verdi 

ki, Odessadan sənə məktub gəlmişdi, Boyko aldı. 

Boykonu tapdım. 

O, məktubu mənə verəndə, dərhal zərfin üstünə 

baxdım, doğrudan da Odessadan idi. 

Mat qalmışdım, görəsən kim yazıb? 
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Boyko aç, aç dedikcə lap karıxıb, özümü 

itirmişdim. 

Yəni Valya olar? 

Boyko bərkdən qışqırdı ki: aç məktubu, demirəm 

sənə? 

Açdım... 

Nə görsəm yaxşıdı? 

Bazar günü “Морской вокзал”da çəkdirdiyim 

fotoşəkillər idi! 
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30, 31 mart 1972-ci il, V gön. 
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Səhər sübh açılmazdan qaçmağa başladıq. Düz 

dənizin kənarına  qədər  qaçdıq. 

Qara dənizlə bizim yaşadığımız vaqon-evlərin 

arası heç bir kilometr də olmazdı. 

Çox əla oldu. 

Küçə ilə idman geyimində tək-tük cavan idmançı 

qızlar və oğlanlar qaçır, qocalar isə dəniz sahilində piyada 

gəzişirdilər.  

Boykonun tapşırığıyla bu gündən İvanyuşenko öz 

beş uşağı ilə mənim briqadamda işləməli oldu. 

İndi iyirmi iki nəfər olduq.  

Əvvəl rastvor olmadı, sonra da kran əsasən yuxarı 

mərtəbələrə su, kərpic, rastvor verdiyindən, bizə kömək 

eləyə bilmədi.  

Birinci mərtəbədə işlədiyimiz üçün materialı əl ilə 

daşımalı olduq. Mayor Deqtyara şikayət elədim ki, biz hər 

şeyi əl ilə daşısaq necə plan dolduracağıq? 

Deqtyar fakt qarşısında aciz qalıb çıxış yolu 

axtarmağa başladı. 
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Nəhayət, bu qərara gəldik ki, bizim uşaqlardan üç 

nəfər səhərə yaxın, saat 03:30-da durub, qalxın əmri 

verilənə qədər rastvor hazırlasınlar. Sübh tezdən kran da 

bizə işləyəcək. Hazarlanan palçığı kranla artırmaya 

boşaldıb, sonra oradan xərəklə daşıyıraq işlədiyimiz boş 

otağa tökərik. 

Razılaşdıq...  

Mayor Deqtyar göstəriş verdi ki, bizim briqada 

üçün ayrıca təmiz qum gətirsinlər və əlavə ikinci 

rastvormeşalka quraşdırsanlar. 

Dənizin sahilindən bizə daşsız, tərkibində 

balıqqulağı olmayan, təmiz ağ qum gətirdilər. 

İlyasla Ədalətə tapşırdım ki, rastvor hazırlasınlar. 

Xərək və vedrələrlə də hazır rastvordan daşımağa 

başladıq. Çingiz, Eldar, Elman, Mürşüd əla işlədilər.  

Bizim işlədiyimiz binanın yuxarı yan hissəsinə 

perpendikulyar, bir beşmərtəbəli yaşayış binası tikilib 

istifadəyə verilmişdi. 

O binada mülki vətəndaşlar yaşayırdı. Binanın 

ikinci mərtəbəsinin sağdan sola beşinci pəncərəsinin 

yerləşdiyi eyvanda, əyninə idman forması geyinmiş cavan 

bir qız dayanıb mənə baxırdı. 
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Sifəti qırmızı idi. Qəflətən ağlıma nə verdisə, ona 

əl elədim. 

Gülümsəyib başını buladı. 

Əlimdə tutduğum dəftəri açıb cibimdən qələm 

çıxartdım. Əlimlə onu başa saldım ki, bax belə dur şəklini 

çəkim. O gülüb əli ilə özünü göstərdi: 

- Yəni mən?  

Başımla təsdiq eləyib: 

- Hə, hə, – dedim.  

O, maqnetafonun səsini qaldırıb qayıtdı. 

Yenə Sofiya Rotaru oxuyurdu. Bu dəfə qız 

pəncərənin qarşısında dayanıb mənə baxmağa başladı. 

Qələmlə onun şəklini çəkdim. Sonra şəkli göstərib 

əlimlə işarə elədim ki, aşağıya düş, şəklinə bax. 

O, pəncərədən aralandı. 

Bir az keçmiş o, narıncı rəngli ev paltarında 

həyətə düşdü. 

Bizim tikdiyimiz bina, hündürlüyü üç metrə çatan 

beşlik, köhnə qaralmış çürük taxtalarla hasara alınmışdı. 
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Uşaqlar dörd tərəfə də çıxmaq üçün bəzi yerlərin 

taxtaların aşağı hissəsindən mismarlarını çıxartmışdılar. 

İki qoşa taxtanı yana çəkib onların həyətinə 

keçdim. 

Tanış olduq. 

O çox kiçik, demək olar ki, azyaşlı uşaq idi. Heç 

gülməyindən qalmırdı. Özbaşına: 

- Mən Tenistaya küçəsi on birdə oluram, bura 

nənəmin evidi, – dedi.  

Nədənsə doqquz barmağını yumub mənə 

göstərdi. Heç nə anlamadım. 

Adını İra dedi. 

Bu, Valyadan sonra Odessada tanış olduğum 

ikinci qız idi. Ancaq bu İra nədənsə mənə çox balaca 

göründü. Ondan yaşını soruşdum. Bu dəfə doqquz 

barmağını açıb, birini yumdu.  

- Neçənci sinifdə oxuyursan? – soruşan-da isə elə 

bil dil açdı. 

- Bunun məsələyə dəxli var? – inadkarlıqla 

soruşdu. 

Təəccüblü idi... 
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O, mənim çəkdiyim rəsmə baxıb dodaqlarını 

büzdü. 

Deyəsən, şəkil xoşuna gəlmədi. 

Mən onu başa saldım ki, bu fotoşəkil deyil ki, sən 

pəncərədən mənə baxıb gülümsədiyin kimi də düşə. 

Xülasə, hava toranlaşana qədər onunla söhbət 

elədik. Çox ərkəsöyün və dəcəl qız idi. Heç görüş də təyin 

eləmədik. O, mənə şıltaqlıqla: 

- Bay, bay, – deyib, əlini yellədi və uzaqlaşdı.  

Geri qayıdıb taxtanı aralayaraq öz tərəfimizə 

keçdim. Hasardan keçəndə Kaşeyev məni gördü. 

Nədənsə, bir söz demədi. 

Məndə o qədər ruh yüksəkliyi vardı ki, az qalırdım 

adam boğam. Kimi ortaya çəkdimsə mənimlə güləşmədi. 

Axırda zorla razı salıb Nəsibovla güləşdim. 

Onun kürəklərini düz iki dəfə yerə vurdum. 

Əlimdən çıxıb qaçmaq istəyəndə nərə çəkib, onu 

buraxmırdım. 

Düz proverkaya qədər beləcə boğuşduq. Özüm də 

yorulub əldən düşmüşdüm. Onun da ağzı yüngülvari 

qanamışdı.  
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Mürşüdə bir manata iki ədəd şokolad və yarım litr 

də ağ süfrə çaxırı aldırdım. 

Yoxlama gedə-gedə vaqon-otağımıza girib, çaxırı 

birnəfəsə başıma çəkərək, şokoladları da üstündən 

aşırtdım. 

Kefim yaman kökəlmişdi. 

Daha heç nəyin fikrini çəkmirdim. Eləcə xumbet 

Oqanesyana söyürdüm ki, nə yaxşı onun sözüylə 

Pervomayskidə qalmadım...  

Yoxlamadan sonra Nazimgilin vaqonuna getdim. 

Nazim Silyanla yanaşı yatırdı. Silyanı bizim vaqona 

göndərdim. 

Nazimlə yanaşı uzandım. O, çox yorğun idi, 

danışmağa halı da qalmamışdı. 

Gözlərim axır, yata bilmirdim. 

İşıqları söndürdük... 

Yuxudan çox kal oyandım. 

Yenə dəniz sahilinə kimi qaçdıq...  

Gecə İlyasgil o qədər rastvor hazırlamışdı ki, boş 

bir otaq dolmuşdu. Hamının işini böldüm, uşaqlar ürəklə 

işləməyə başladı...  
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Poçt gələndə dörd məktub aldım. Tbilisidən iki, 

Pervomayskidən Telmandan və Bərdədən atamdan. 

Telman Tahirdən Pervomayskiyə mənim adıma gələn bir 

məktubu da göndərmişdi. 

Tahir yazırdı: “Mayın iyirmi səkkizinə qədər yanına 

gələcəyəm. Gəlməsəm, günahkar mənəm, daha bəhanə 

qalmır...”  

Atamın yazdığı məktubu oxuyanda isə şok 

keçirdim: Arifi tutublar! 

Həyəcandan buzladım... 

Yazıq Məhbubə xala, görəsən o indi neyləyir? 

Arif yəqin nəşələnib kiminləsə dalaşıb, ya da elə 

nəşə çəkdiyi yerdə tutulub... 

Atam yazmışdı ki, arxa qonşumuzda yaşayan 

Cavad kişi rəhmətə gedib. Yerdə qalan xəbərlərdə elə bir 

ciddi şey yoxuydu.  

Hamı işləyirdi. 

Nazimlə üçüncü mərtəbəyə qalxıb boş bir otaqda 

oturduq. Tahirin may ayının axırına kimi yanıma 

gələcəyini ona bildirəndə Nazim kişilənib qəflətən dedi: 

- O da əsgəydi, biz də. Niyə o gələ biliy, biz gedə 

bilmiyik?  
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- Bura Ukraynadır, ora isə Gürcüstan. Gürcüstan 

kiçik bir respublikadır, gürcülər rüşvət almağı qanuni bir iş 

hesab edirlər. Ukrayna isə Rusiya və Qazaxıstanla 

birlikdə SSRİ-nin bünovrəsidi. Əgər bu respublikalar 

olmasa, bu ittifaq dağılar. 

Sən inanırsan ki, burda pul alıb bizi iki günlük 

harasa buraxsınlar? 

Nazim dilinin pəltək yerinə salıb: 

- Sən siyasətçisən, qaydaş, – dedi.  

Güldüm: 

- Bunun siyasətə nə dəxli var?  

Qəflətən mayor Deqtyar biz oturan otağa girdi. 

Laqqırtı vurduğumuzu görsə də başqa bir söz demədi:  

- İşlər necə gedir? – soruşdu.  

Mən bildirdim ki: gecədən rastvoru o qədər 

vurmuşuq ki, heç bir ehtiyacımız qalmayıb, hər iş 

qaydasındadı. 

Nazim də öz briqadasının işləri barədə məlumat 

verdi. Elə danışa-danışa da birlikdə aşağı düşdük...  

Axşamtərəfi İra gəlmişdi. 
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Onunla söhbət edə bilmədik. Onların həyətində 

qurulan stolüstü tennisdə iki qız tennis oynayırdı. 

On dörd, on beş yaşları ancaq olardı. 

Öz dilimizdə Nazim mənə yalvardı ki: bu qızlayın 

biyini mənə düzəlt. 

Tennis oyununun qızğın yerində uşaqlar bizi 

çağırdılar ki, yeməyə gedirik. Oyunumuzu yarımçıq 

saxladıq. 

Yeməkdən sonra Sahib Əkbərov mənə bir şeir 

göstərdi, Kəlbəcərdən məktubla yazıb ona 

göndərmişdilər. 

 

Sevərəm dünyanı elə bir zaman, 

Yoxsul da, varlı da, qul da bir olsun. 

Seçilməsin çoban, seçilməsin xan, 

Hamının cibində pul da bir olsun. 

 

“Var” olanda insan şöhrətə gəlir,  

Kim olsa da dediklərin yeridir, 
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“Var” olmasa dil də kəlmə gətirmir, 

“Var” olsun ki, gərək dil də bir olsun.  

 

Könül köçür birdən uzaq məkana. 

Ürək od tutaraq az qalır yana, 

Gah xoş keçir, gahdan dönür virana, 

Onda gərək ay da, il də bir olsun. 

 

Gecə Boyko “Русский водка”dan  dümlüyüb 

dəmlənmişdi. 

Kaşeyev gizlincə qulağıma dedi ki: Telefonla 

Pervomayskiyə zəng vurub arvadı ilə nə danışıbsa,  

sonra gedib o ki var içib... 
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01, 02 aprel 1972-ci il, Bazar gönö. 

 

Gecə yuxuda gördüm ki: “Bərdədə evimizdəyəm. 

Elə yorğunam ki...  

Komsomolum yanıma gəlir, mənimlə danışmır. 

Birdən gedib ləyəndə isti su gətirir və ayaqlarımı suya 

salıb yumağa başlayır. Elə rahatlanıram ki! Dərhal 

yorğunluğum çıxır və Komsomolum özü də harasa yox 

olur...” 

Bütün günü yuxuda olsa da, onun ayaqlarımı 

yumasının şirinliyini yaşadım. 

Sübh tezdən yuxudan duran kimi yenə cərgə ilə 

üç dəfə dənizə və geriyə qaçdıq.  
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Hər tərəf park olduğundan hər yan yamyaşıl idi. 

Tərtəmiz küçələr, yolda qaçan idmançılar, mülkü 

adamlar... adama çox ləzzət eləyirdi. 

Qaça-qaça hər gün turbazanın həyətindən  

keçirik. Turbaza dənizlə bizim vaqon-evlərimizin arasında 

yerləşir.  

Turbazanın rəqs meydançasından musiqi sədaları 

gecələr, səs gücləndiricilərin vasitəsilə bütün ətrafa 

yayılır. Əsasən də Alla Puqaçova və Sofiya Rotarunun 

mahnıları səslənir. Rəqs qurtarandan sonra da yaxınlıqda 

yerləşən restorandan yeyib-içənlərin səsi kəsilmir.  

Siyasi məşğələnin ikinci saatını çöldə, həyətdə 

keçdik. 

Bu gün, sabah istirahət günü olduğundan ancaq 

təmizlik işləri ilə məşğul olduq. Uşaqlara birinci 

mərtəbənin bütün otaqlarını süpürtdürüb təmizlətdim. 

 

Elmana, Eldara və Çingizə isə divarların 

künclərinə reyka vurub əyri yerləri düzəltməyi tapşırdım. 

Pervomayskidən Şahmardan məktub aldım. Zərfin 

içində mənim adıma gələn Tahirin və Əlövsətin məktubu 

da vardı.  
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Tahir yazırdı ki, ona Jdanovdan tanımadığı bir qız 

məktub göndərib. Qız yazıb: “Sən çox xoşuma gəlirsən və 

növbəti məktubumda kim olduğumu yazacam...” 

Tahir də özündən belə qənaətə gəlib ki, bu ancaq 

jdanovlu Emeliya olacaq, bu fəndi onu sınamaq üçün 

işlədir. 

Vaxtım çox olduğundan Tahirə düz on vərəq 

ətraflı bir məktub yazdım. 

Komsomolumun böyük bacısına eşq elan eləyib, 

sonra müxtəlif fikirlərə düşməsi, nədən gah Adiləni, gah 

da Emeliyanı sevməsi barədə etiraflarda bulunmasını ona 

nöqsan tutub yazdım. 

Adam sevəndədə kişi kimi sevər! Ya onu, ya 

bunu, ya da o birini... 

Papağını qabağına qoy, fikirləş, qəti qərara gəl... 

bu necə sevgidi? - Niyə tez-tez fikrini dəyişirsən? - Sənin 

əqidən yoxdu?.. 

Xülasə, giley, məzəmmət dolu yazdığım məktubu 

zərfə yığıb, ağzını yapışdırdım. Əlövsətə də cavab 

məktubu hazırladım. İçərisinə də üzərində Odessa 

aeroportunun şəkli olan bir otkrıtka qoyub, birlikdə hər 

ikisini mehmanxananın poçtundan yola saldım... 
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Saat 17:00-da işi qurtarıb hamama getdik. Çimib 

özümü yaxşıca səliqəyə saldım.  

Bu gün aprelin biri aldatma günü idi. Mürşüd məni 

yaxşıca aldatdı: 

- Dyakiv gəlib, – dedi.  

Mən də tez Əsədovu və uşaqları xəbərdar elədim. 

Hamı özünü yığışdırıb ciddi vəziyyətdə işə başladı. 

Nazim pəltək diliylə cümlələri  məşq edib necə 

məruzə edəcəyini götür-qoy edirdi. 

...Boyko Nazimdən üç manat pul istəyib. Nazim də 

mənim üstümə gəlmişdi. Verdim. 

Sonra bir manat da Vəliyə verdim ki, çaxır və iki 

ədəd şokolad alsın. Axşamtərəfi Vəli buşlatının altında 

gizlətdiyi qırmızı çaxırla şokoladı vaqon-otağımıza gətirdi. 

Yaxşıca içib kinoya baxmağa getdik. “Daş 

üzərində poema” filminin ikinci seriyasının əvəzinə 

ikiseriyalı başqa film göstərdilər. Elan da elədilər ki: “Daş 

üzərində poema” sabah göstəriləcək.  

Tərs kimi də sabah saat 17:00-da Politexnik 

institutunun qabağında Valya ilə görüşüm var...  

Kinodan qayıdıb, döşək ağlarını dəyişdik, hamı 

yerinə girdi.  
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Üzərində fotoşəklim olan vala Komsomoluma 

deyəcəyim sözləri yazdırmaq üçün mətn hazırladım: “Sizi 

1972-ci ilin bir  may bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm. Arzum, qoşa qarımağımızdır! Odessa, iki ap-

rel...” 

Xəbər verdilər ki, bu gün hamı işləyəcək, heç bir 

uvolneniya söhbəti olmayacaq!  

Həyətdə böyük bir xəndək qazmalı, rastvor 

hazırlamalı və ikinci mərtəbdə bir otağın divarlarına suvaq 

vurmalıydıq.  

Başımı lap itirmişdim, iş çox, vaxt isə az idi. 

Hamının işini böldüm. İş öz ahəngini yenicə almışdı ki, 

gəldilər: 

- Boyko səni çağırır. 

Getdim. Məni görən kimi göy gözlərini çıppıldadıb: 

- Uvolneniyaya getmək istəyirsən? – soruşdu. 

- Əlbəttə!  

- Özünlə kimi aparmaq istəyirsən? 

- Ədaləti, Çingizi və Babanı, – dedim.  

Onların da adlarını uvolnitelniyə yazıb, məni starşı 

təyin elədi. 
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Saat 11:30-da hərbi hissəmizin taxta hasarından 

çıxıb Arkadiya mehmanxanasının qarşısına gəldik.  

Elə yenicə aralanmışdıq, arxamca gəlib 

harayladılar ki, Boyko səni çağırır. 

O, məndən üç manat pul istədi. 

Bir manat verib Nazimə də üç manatı mən 

verdiyimi ona bildirdim.  

Pəltək Nazı əclaf, mənim pulumla öz adına 

uvolnitelni yazdırıb, gizlincə aradan çıxıbmış. 

Uşaqlarla dayanacaqdan trolleybusa minib - 

Kosmonavtika on iki, ünvanına gəldik.  

Fotoşəklim həddən artıq йахшы çıxmışdı. Hətta 

həvəslənib yenisini də çəkdirdim. 

Aldığım fotoşəklin surətini valın üstünə köçürtdülər 

və diktafonu verdilər ki, nə deyəcəksənsə söylə yazaq. 

Uşaqları otaqdan çıxartdım ki, deyəcəyim sözləri 

onlar eşitməsin. Səsimi diktafona yazdıqlarına görə 

nədənsə Komsomolumun adını çəkə bilmirdim. 

Utanırdım... 

Onlar çıxandan sonra hazırladığım гыса təbrik 

sözlərinin mətnini həyəcanla Komsomoluma söylədim. 
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Nədənsə mənə çətin gялирди. 

Onun adını birtəhər pıçıldayıb, sonra тялясик 

danışa-danışa mətnin sözlərini oxudum.  

Təbrik sözlərindən sonra rus dilində Polad 

Bülbüloğlunun bir mahnısını vala yazdırdım. 

Valın üstündə buludlar, Qara dəniz, alatoranлыгda 

günəşin son qıpqırmızı şəfəqləri və tənha ağacla mənim 

qəmli fotoşəklim... Əla алынmışdı.  

Mən fotoşəklə diqqətlə, dönə-dönə baxdığım 

yerdə içəriyə üç qız дахил олду. 

Onlar icazə istəyib əlimdəki fotoşəklə baxdılar. 

Gördüm onlar fotoşəkildən çox mənim özümə baxırlar. 

Hətta араларындан bir qız irəli çıxıb mənim hərbi parad 

formamın yaxasındakı “Kommunist əməyi zərbəçisi” döş 

nişanını əliylə tutub baxmağa başladı və: 

- Nə qəşəngdi?! – söylədi.  

Elə bu vaxt bizim uşaqlar da içəriyə daxil oldu. 

Qızlar onların “qır-vır” danışığını eşidən kimi çölə çıxdı. 

Biz də içəridə bir az ləngiyib onların ardınca çıxdıq. 

Çingiz mənə yalvardı ki, o qızları danışdır, tanış 

olaq... 
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Düzü, elə bir fikrim yoxuydu, çünki saat 17:00-da 

Valya məni gözləməli idi. Ancaq yaxamdakı nişana 

toxunub, - nə qəşəngdi, - deyən qız, tez-tez arxaya 

çevrilib mənə baxır və gülürdü. 

Çingiz də əl çəkmirdi. Fotoşəkli Ədalətə verdim ki, 

saxlasın. 

Baba və Çingizlə onların ardınca düşdük. Biz 

çatanda bir-birləri ilə nəsə danışıb gülüşürdülər.  

- Siz gəzməyə indi başlayırsınız, ya gəzib 

qurtarmısınız? – soruşdum. 

Üçü də bir ağızdan: 

- Yeni başlayırıq, – dedilər.  

- Olarmı birlikdə gəzəyin? 

- Nə deyirik! 

Tanış olduq... 

Mənim döş nişanıma baxan qız: Nadya - deyib, 

özünü təqdim elədi. Elə aralarında ən qəşəngi də o idi. 

Çingizlə Baba da o biri qızlarla tanış oldu. 

Çingizin boyu çox qısa olduğundan boydan ən 

balaca olan qız da ondan hündür idi...  
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Gəlib “Москва” kino-teatrının yanına çatanda filmə 

baxmaq üçün qızlar istədi ki, bizə də bilet alsınlar: 

- Siz əsgəriniz, – dedilər... 

Cavab verdim ki, biz qafqazlılarda qadının kişiyə 

bilet alması təhqir kimi qəbul olunur. Kişi olan yerdə qadın 

susar, nə olsun  əsgər olanda? 

Onlar sözlərimin ciddiliyinə inanıb dərhal da üzr 

istədilər. 

Çingiz bilet ala bilmədi. Məcbur olub özüm getdim. 

Kassanın qarşısında divara vurulan kino-zalın quruluş 

sxeminə baxıb saat 13:00 seansına iyirmi dördüncü 

cərgəyə yeddi yanaşı bilet aldım. 

Zala girəndə film artıq başlamışdı. “Sedmoye 

nebo” filmini göstərirdilər. 

Qaranlıq olduğundan öz yerimizdə otura bilmədik. 

Mənim yerim iki qızın arasına düşdü. 

Gözüm qaranlığa alışandan sonra Nadya məndən 

aralı düşsə də hərdən əyilib onunla söhbət edirdim...  

Kino-teatrdan çıxanda saat 14:45 dəqiqə idi, 

hamımız acımışdıq, nə edəcəyimizi bilmirdik. 

Nə qədər ac gəzmək olardı? 
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Özü də çox idik. Vəziyyət gərginləşirdi, odur ki, 

Nadyanı kənara çəkib: 

- Siz də çoxsunuz, biz də, saat üçə az qalıb, yəqin 

ki hamı acdı, gəlin bir yerdə oturub nahar eləyək, sonra 

gəzərik.  

Yazıq qız razı olmadı, yəqin bilirdi ki, bu qədər 

adamı yedirtmək üçün əsgərdə pul hardandı? Görünür, 

özlərində də pul az idi... odur ki, onlar da bizdən utanır: 

Biz toxuq, - deyirdilər. 

Nadyaya dedim: 

- Gəl məsləhətləşək, ortaq münasib bir yol tapaq. 

Nadya qızları, mən də oğlanları çağırdım. Son 

qərarımız belə oldu ki, ucuz qəlyanaltılardan birində 

oturub yüngül yemək yeyək. Qızlar yenə and-aman 

elədilər ki, biz ac  deyilik. Mən əl çəkmədim. 

Axırı ki, ucuz bir kafeyə girdik. 

Ac insanlardan uzun bir növbə vardı. Qızlar bir 

ucu qəlyanaltıdan çölə çıxan uzun növbəni görüb yenidən 

geri qayıtdılar. Və dirəşdilər ki, siz yeyin biz toxuq, elə 

qapının ağzındaca sizi gözləyərik.  
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- Belə şey olmaz, – dedim, ayıbdır, biz oğlanlar 

yeyək, siz qızlar gözləyəsiniz? Heç vaxt qafqazlılar belə 

namərdlik eləməz.  

Çox mübahisədən sonra Nadya məni kənara 

çəkib: 

- Mən səni çox yaxşı başa düşürəm, –  
dedi, biz evə gedirik, evimiz bura çox yaxındır. Siz 

yeməyinizi rahat yeyin, saat 17:00-da harda desəniz orda 

da görüşəyin.  

Nəysə, Nadya ilə saat 17:00-a yox, 18:00-da 

“Морской вокзал”ın qabağına görüş təyin elədik. Çünki 

saat 17:00-da Valyagil gəlməli idi. 

Bəli, beləcə görüşüb ayrıldıq. 

Biz dördümüz yaxınlıqda ucuz bir yemekxana  

tapıb oturduq. 

Payına qız düşməsə də yediyimiz yeməyin 

hesabını Ədalət ödədi.  

Saat 16:46 dəqiqədə Politexnik institutunun 

qabağında idik. 

Çingizlə, Ədalət bir az aralı dayandılar ki, Valyagil 

gələndə bizi çox görüb hürkməsinlər. 

Düz bir saat gözlədik. 
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Gələn olmadı. 

Rus qızlarının da bu işi olmaya! Başqa işlərini 

demirəm... 

Qadın, qız dalınca gedəndə qafqazlılar bütün 

dünyadakı kişilərdən dəqiq olur.  

Biz də “kübarlığımızdan”, görüş yerinə vaxtından 

çox yox, on dörd dəqiqə qabaq gəlmişdik... 

Artıq o biri qızların da görüşünə gecikə bilərdik. 

Hər ehtimala qarşı Baba orda qaldı, Ədalət və 

Çingizlə taksiyə oturub görüş yerinə tələsdik. 

Saat 18:15 dəqiqədə Çingizlə Ədalət qışqırdılar ki, 

qızlar gəlir. 

Sevindim. Axır ki, sözünə düz çıxan rus qızı 

tapıldı... 

Yenidən görüşüb bir xeyli gəzdik, axırda 

danışmağa söz də tapmırdıq. 

Çox cansıxıcı oldu.  

- Nadya, gəl bir az geridə qalaq, sənə sözüm var, 

- dedim. 
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Yanındakı qızlar ondan ayrılmaq istəmirdi. Nə 

Ədalət, nə də Çingiz rus dilində kəlmə də olsun bilmirdi. 

Odur ki, onların qızları lal-dinməz qalmışdı. 

Birtəhər Nadyanı razı saldım, biz arxada qaldıq. 

Əvvəl qolundan tutdum. 

Qoluma girib, nəvazişlə bildirdi ki, Maliyyə 

texnikumunda oxuyur. Özü də Donetsk şəhərindəndir. 

Odessada oxuduğu texnikumun yataqxanasında yaşayır. 

Onlarda da bizim kimi saat 22:00-da odboy olur. Artıq 

gecə saat 23:00-dan sonra heç kimi yataqxanaya 

buraxmırlar. Onların boş vaxtları altıncı günlər gecə saat 

23:00-a qədər, bazar günləri isə axşam 19:00-a qədərdir. 

Məmnuniyyətlə boş vaxtlarını mənimlə keçirməyə razıdır 

və bunu ürəkdən arzuladığına and da içdi. 

Qaldığı yataqxananın ünvanını verdi. 

- Ara günləri də məktublaşa bilərik, – dedi.  

Artıq saat yeddiyə az qalırdı. Söhbət eləyə-eləyə 

onların yataqxanasına doğru addımlayırdıq. İrəlidə 

Çingizgil əl-qolla qızlara nəsə başa salmaq istəyirdi... 

Nadya ilə növbəti görüş gününü də təyin elədik: 

aprelin doqquzu, saat 15:00-da “Moskva” kino-teatrının 

qabağına... 
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Onun əlini əlimin içində tutmuşdum. Əlləri isti və 

yumşaq idi. 

Birdən iki ucaboylu  əsgər yanımızdan ötüb, biri 

Çingizin, o biri də Ədalətin yanına keçdi və tutub onları 

saxladı. 

Nadya qışqırdı ki, yüyür onları ayır, yoxsa bu saat 

dalaşacaqlar. Elə bu vaxt o biri qızlar da geri qayıdıb 

üstümə cumdu ki, qoyma dalaşsınlar. 

Çıxılmaz vəziyyət yarandı. 

Nə edim? Dalaşsaq, onlar bizi döyəcəkdi, çünki 

hər ikisi bizdən olduqca hündür, sağlam və güclü idi. Cəld 

qızlara: 

- Tez olun, çıxın gedin, qorxmayın hər şey yaxşı 

olacaq. Aprelin doqquzu gözləyəcəyəm, – dedim və cəld 

qızları bağdan ötürüb geri qayıtdım.  

Onların arasında qızğın mübahisə gedirdi, ancaq 

hələ dava başlamamışdı. 

Rusun birini ortalayıb tutdum. 

Elə bu vaxt o birisi Çingizin boğazından yapışıb, 

səkinin kənarındakı bağda qoyulmuş uzun taxta 

oturacağa sıxaraq boğmağa başladı. 

Mən öz dilimizdə Ədalətə qışqırdım: 
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- Siz birləşib onu döyün, mən bunu buraxan 

deyiləm, qorxmayın, vurun!  

Aramızda fiziki cəhətdən uzunboylu, güclü və 

sağlam görkəmi olan Ədalətin qorxudan onları aralamağa 

belə cəsarəti çatmadı. 

O, uzunboylu rus isə hələ də Çingizi boğmaqda 

davam edirdi. 

Qəflətən ortaladığım rusu buraxıb remenimi 

açaraq onu boğan rusu arxadan vurdum. 

O, Çingizi buraxıb mənim üstümə cummaq 

istəyəndə yoldan keçən mülki adamlar tökülüşdü. 

Bu vaxt boğazı əldən çıxan Çingiz də remeni açdı. 

Ancaq yoldan keçənlər bizi aralaya bildi və hətta 

onlar üstümə qışqırdılar ki, sən serjantsan, niyə qoyursan 

dalaşsınlar. 

Bizi ayırdılar... 

Küçə boyu aşağı getməyə başladıq. Ədaləti 

danlayırdım ki, niyə bizə kömək eləmədin. Ədalət salamat 

qurtardığımızı görüb ürəklənmişdi. Dedi ki, özüm hələ bir 

az gözləyirdim ki, görüm nə baş verəcək. 

Guya vurmağa hazırlaşırmış! 
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Elə bu zaman həmin ruslar yenidən peyda oldu və 

Ədalət qəflətən bizi qoyub yanımızdan götürüldü. 

Çingizlə mən dərhal remenimizi açdıq. İndi iki-

ikiyə qalmışdıq. Ancaq onlar bizdən çox hündür, canlı, 

sağlam və güclü idi. Biz döyüş üçün rəsmi duruş vəziyyəti 

alanda rusların biri gülüb: 

- Dostunuz deyəsən, sizi dar ayaqda qoyub qaçdı! 

- Bizim dalaşmaq fikrimiz yoxdu, gəlin, birlikdə sobrazim 

eləyib parkda içəyin, – dedi.  

Artıq hər şey bəlli idi. 

Sən demə, bunlar bizə qızlara görə yox, araq 

içmək üçün ilişiblər! 

Onları birtəhər başımızdan eləyib trolleybusa 

mindik. 

“Мосрской Вагзал”da xeyli veyilləndik. 

Saat 20:00 idi. Yarım saat sonra rota kinoya 

getməliyidi. “Daş üzərində poema”nın ikinci seriyasını 

verəcəkdilər. Dərhal Şanti yadıma düşdü. 

Onsuz da işimiz bəd gətirdi, Ədalət də bizi qoyub 

qaçdı, qərara gəldik ki, yaxşısı budur, kinoya gedək. 

Razılaşıb taksi saxlatdıq. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Arkadiya mehmanxanasının qabağında taksidən 

düşüb vaqon-otaqlarımıza çatanda növbətçi bildirdi ki, 

rota kinoya getdi. 

Çingizlə qaça-qaça kino-teatrın qarşısına çatanda 

flimin başlamasına cəmi bircə dəqiqə qalmışdı. 

Praporşikimizlə qarşılaşdıq, dərhal qışqırdı ki, tez 

içəri qaçın, indi işıqlar sönəcək. 

Şinelləri çıxarıb, tərimizi silə-silə içəri keçən kimi 

film başladı. 

Qaranlıq olsa da korlar kimi əlimizi sürtə-sürtə boş 

yer tapıb oturduq...  

Başımıza gələn bugünkü macəra tarixə düşdü: 

Ədalət özünü rüsvayi-cahan elədi! 

Çingiz dedi ki, ölən günə kimi sənə borcluyam, 

yolunda ölümə getməsəm, heç kişi deyiləm...  

Film əla idi. 

Həmişə Hindistan filmlərinə baxanda kövrəlirəm, 

yenə də qəhər məni boğdu: 

Doğrudanmı qız doğulmaq belə pisdi, ya çətindi? 
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Yazıq Vitaliya, yəni Şanti, o cür gözəl qız nə hala 

düşür... 

İlahi, o, üzü örtülü vəziyyətdə həyat yoldaşının 

başqa qıza eşq elan eləyib, danışığını eşidəndə necə 

ürəyi gedib yıxılır! 

Əri onun gözünün qarşısında başqa qıza 

evlənmək təklif edir. 

Dəhşət idi! Yazıq Vitaliya... 

Komsomolumu onun yerində təsəvvür etdikcə - 

gözlərimdən axan isti, duzlu, acı göz yaşlarının tamını 

dodağımda hiss edirdim... 

Öz kiçik oğlunun nadan atasına: Axmaq! - 

deməsini eşidən Vitaliya özü də dərk etmədən oğlunu 

sillə ilə vurur! 

Dəhşətdir! 

Kaş dünyada yalançı, xəyanətkar, ürəyi kinli, xain, 

lap elə bu Ədalət kimiləri qorxaqlar heç olmayaydı. Heç 

kim heç kimin qəlbinə toxunub sındırmayaydı. 

Sonra ürəyimdə fikirləşdim ki, filmdəki kimi 

Komsomolumu beləcə insafsızcasına atmaqdansa ölmək 

daha şərəflidi. 
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Başqasını tapıb Komsomolumu atsam, necə ki, 

Adiləni, Xuramanı belə tez unuda bildim, görəsən, onu da 

unuda bilərəmmi? 

Yoxx... belə olsa, Komsomolumun çəkdiyi əzabları 

özümlə bölə bilməyəcəyəmsə, ən yaxşısı ölməkdir! 

Həyat nə pisdir! 

Zaman öz amansız, qəddar hökmünü belə versə, 

əziz Komsomolum, vəfasızlıq edib səni atan günü kaş elə 

öləm! 

Filmə baxa-baxa bunları düşünürdüm... 
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03, 04 aprel 1972-ci il, II gön. 

 

Dünənki gəzinti və filmdən sonra möhkəm 

yatmışdım. 

Qalxın əmri veriləndə zorla yuxudan oyandım. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Dənizin sahilinə və sahil boyu düz bir saat qaçdıq. 

Xeyli yüngülləşdim, məndə əla əhval-ruhiyyə yarandı. 

Yeməkdən sonra işə başladıq. 

Rastvoru xərəkdə daşıyırdıq... 

Deqtyar tapşırdı ki, bizə sement verməsinlər, 

əvəzində palçığı əhənglə düzəltməliyik. 

Bu da təzə çıxdı! 

Kran da bizə material verməyə çatdırmırdı. 

Çətinliklə olsa da, işi qaydaya qoya bildim. 

Əhəngdən rastvora qatıb suvaq vururduq. Uşaqlar 

ürəklə işləyirdi...  

Bu gün nə məktub aldım, nə də məktub yazdım. 

Axşamtərəfi Nazim gəlib bildirdi ki: biri cavan, biri 

də yaşlı olan iki qadın ona yaxınlaşıb: 

- Eşitmişik Pervomayskidən Babayevin  
suvaqçılar briqadası gəlib, bizim on iki kvadrat metrlik bir 

otağımıza suvaq vurmaq lazımdı, görəsən, onlar bu işi 

görə bilər? – soruşublar. 

 Nazim sözlərinə pauza verib: 

- İndi onlar taxta hasarın çölündə səni gözləyir... 
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Nazimlə cəld ora tərpəndim, bu fürsəti əldən 

buraxmaq olmazdı. 

Qadınlarla görüşüb, başqalarını duyuq salmamaq 

üçün tez onların ünvanlarını aldım və: 

- Aprelin doqquzunda saat 14:00-da bizi gözləyin, 

– dedim.  

Dönə-dönə gözləyəcəklərini bildirib uzaqlaşdılar. 

Əsədovla vaqon-otağımıza qayıtdıq. 

Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Ağcabədili Nazı 

heç nə başa düşmürdü. Ona izah elədim ki, qadınların 

evində işləsək, bizə ya pul, ya da içki verəcəklər, bizə isə 

nə pul, nə də içki lazım deyil. Bu qadınlarla tanış olub 

dostluq edərik, əvəzində mülki paltar alıb onların evinə 

qoyarıq ki, gecələr də şəhərə çıxıb rahat gəzə bilək. 

Nazim girdə gözlərini cıppıldadıb: 

- Eyməni Oqanesyan sənə yaxşı ad qoyub: 

Dalles!  

Hər ikimiz güldük...  

Artıq mayın birinə az qalırdı. Üzərində fotoşəkilim 

olan valı Komsomoluma göndərməliydim. Ancaq valı 

oxudub, əvvəl özüm qulaq asmalıyam ki, görüm necə 

alınıb? 
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Odur ki, İlyas və Babayla valı əlimizə alıb qonşu 

mülki qapıları döyməyə başladıq. 

Nəhayət ki, bir evdə patefon tapdıq. 

Bu evdə yaşlı bir qadın və mənimlə həyətdə tennis 

oynayan on beş yaşlı qız yaşayırdı. 

Arvad bizi evə dəvət elədi. 

Xeyli patefonu qurdalayandan sonra birtəhər valı 

oxuda bildim. Səsi güclə eşidilirdi. Ancaq dediklərimi tam 

eşidə bilirdim. Deməli, valı göndərə bilərəm!  

Bu on beş yaşlı kiçik qız sifətdən çil-çil 

olduğundan eyni ilə Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan 

qəlbə” kitabındakı Lamiyə kimi xınalı yapıncağı 

xatırladırdı... 

Onun qəribə çöhrəsi və çil xallarla dolu sifəti çox 

cazibədar görünürdü. Yaşı az olduğundan qönçə gülü 

xatırladırdı... 

Ancaq yox! O, hələ çiçək idi! 

Qız valın üstündəki şəklimə baxıb qəflətən çöndü 

və düz gözlərimin içinə sonra da diqqətlə üzümə baxdı. 

Onun yaşıl gözləri ağappaq çil-çil sifətinə necə də 

yaraşırdı! 
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Evdəki əşyalardan kasıb yaşadıqları aydın 

görünürdü. Qəribə qız idi. O, xeyli gözlərimin içinə baxıb 

qəflətən güldü.  

- Niyə güldün? – soruşdum. 

Dillənmədi.  

- Sən ananla qalırsan, ya başqa kimsə də var? – 

soruşdum. 

O, təbəssüm dolu sifətini yana çevirib, kövrək 

səslə: 

- Heç kimimiz yoxdu... – dedi.  

O bu sözləri söyləyəndə, az qala pıçıltı ilə dedi. 

Bu qız nə qədər saf, məsum idi! 

Elə bu an özümü xınalı yapıncaqla danışan 

Kənanın yerində hiss elədim. Ondan yeddi yaş böyük 

olardım. Ürəyimdə çox yandım və birdən fikirləşdim ki, 

görəsən, onunla görüşsəm, günaha batmaram ki?! 

Valı dönə-dönə oxutdum. Onsuz da qız heç nə 

başa düşmürdü...  

Gecə yatanda onu düşündüm. O, çox kiçikdir, 

görəsən “onunla münasibət qursam” ayıb olmaz? 
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Adını belə bilmədiyim, qatardakı donetskli qız da 

belə kiçik idi. Ancaq qatarda hər şey bir anda, 

gözlənilmədən baş verdiyindən heç nə düşünə 

bilmədim...  

Sonra Komsomolumu düşündüm. O da elə bu 

qızla bir boyda, bir yaşda idi. Doqquzuncu sinifdə 

oxuyurdu. Ancaq orası da var ki, axı Komsomolumla ailə 

qurmaq istəyirəm. Bu qızı isə bədbəxt eləmək düzgün 

olmazdı... 

Sonra da fikirləşdim ki, bu valı Komsomoluma 

göndərəcəyəm. Onun üçün bundan yaxşı hədiyyə ola 

bilməzdi! 

O, səsimə qulaq asdıqca, valın üstündəki qəmli 

fotoşəklimin fırlanmasına baxa-baxa, dediyim kəlmələri 

eşidib məni daha inamla gözləyəcək! 

Həm də axı bu val məsələsi özü təzə ixtiradır. Heç 

bəlkə də Azərbaycanda belə şeyi heç kim görməyib, həm 

də potefonda 33-də oxuyur...  

Səhər erkəndən yenə dəniz sahilində xeyli qaçdıq. 

Azca yağış da çisəngilədi, ancaq axıra qədər idmanımızı 

elədik. 

Səhər yeməyindən sonra işləri bölüb, məktub 

yazmağa başladım... 
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Üzərində fotoşəklim olan valı poçtdan 

Komsomoluma necə göndərməyim barədə yollar 

axtarırdım...  

Üç məktub aldım. 

İkisi qardaşım Vidadidən, biri də Tahir idi. 

Vidadi yeni xəbərlər yazmışdı: 

Birinci xəbər: - Qardaşım Xəqani yaxşı rəqs 

elədiyi üçün onu Bakıya aparıblar. 

İkinci xəbər: - Dayım Sabir Zəhra xalagilin evinin 

yanında özünə on iki sot torpaq sahəsi alıb, yeni ev 

tikdirir. 

Üçüncü xəbər: - Əvəz əmimlə dayım Sabiri 

barışdırıblar, indi onlar dostluq eləyir.  

Dördüncü xəbər: - Atam razılıq verib, ögey əmim 

qızı Zəhra Azad adlı bir kişiyə ərə gedəcək. Zəhra xala 

ərə gedəndən sonra onun əvvəlki ərindən olan qızı 

Zeynəb bizdə qalacaq... 

Yazıq Zeynəb! 

Onun da on beş yaşı var, nə ata, nə də ana üzü 

görəcək! Ona lap ürəyim yandı. Hardasan ay Nüsrət 

Kəsəmənli!? 
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Bir evdə ata yad, bir evdə ana. 

 O, qız həyatda çox əzab-əziyyət çəkib, yaxşı ki, 

bizə köçəcək. Qoy əsgərlikdən qayıdım, onu özüm ərə 

verib köçürdəcəyəm... 

Görəsən Azad kimdi? 

Kaş Bərdədə olaydım. 

Bu xəbərlər məni yaman tərpətdi... Bərdəni 

xatırlatdı... duyğulandırıb yerimdən oynatdı... elə bil 

havam çatmadı. 

Qayıdıb vaqon-otağa girdim. 

Vidadiyə cavab məktubu yazdım. 

Vaqondan təzəcə çölə çıxmışdım ki, polkovnik 

Arnautla qabaqlaşdıq. O, maşından yenicə düşmüşdü. 

Məni görən kimi: 

- Babayev, vəziyyət necədir? – soruşdu. 

Hamı təəccüblə bizə baxırdı.  

- Yaxşıdır, yoldaş polkovnik, – dedim.  

- İndi gedib baxarıq görək, necə işləyirsiniz, – 

dedi. 
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Pəncərə və divar künclərində əyrilik çox olduğunu 

görüb polkovnik Arnaut soruşdu ki: məgər sizdə reyka, 

taraz, künc “polutyorka”sı yoxdur?  

- Xeyir, yoxdu, bunula bağlı rəhbərliyə çox 

müraciət etmişəm ancaq vermirlər, yoldaş polkovnik, – 

dedim. 

Əyri vurduğumuz künc otkoslarının əvəzinə 

Boykonu “podotkos” verib canımı qurtardım. 

Boykonu çağırtdırıb ağzına gələn itə deyiləsi 

sözləri ona dedi. Boyko da gizlincə məni hədələdi...  

Axşam Vəliyə pul verdim, iki butulka çaxır aldı. Arif 

də kotlet, çörək gətirmişdi, özü də dnevalnı idi. Hamı 

yatandan sonra yaxşıca yeyib-içdik.  

Zəhra xalanın ikinci dəfə ərə getməsi və Zeynəbin 

başsız qalması nəsə məni açmırdı... 

Anam ona nə qədər yaxşı baxsa da, ata-ana 

nəvazişi görmədən böyümək faciədir. 

Bu kəlmələri yazanda yenə havam çatmır, nəsə 

elə bil tənəffüs eləmək üçün oksigen azlıq edirdi... 

Kaş o, qız xoşbəxt olsun! 
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Razı olaram ki, qardaşlarımdan biri Vaqif ya 

Vidadi onunla ailə qursun, evimizin gəlini olsun. Heç 

olmasa həyatda çəkdiyi əzab-əziyyətlərin əvəzi çıxsın. 

İçdim ki, bütün bunları unudam, amma əksinə 

oldu, çaxır məni daha da kövrəltmişdi. 

Gecə yuxuda gördüm ki: “Gizlincə hərbi 

xidmətdən qaçıb Bərdəyə getmişəm. 

Küçəmizdə təsadüfən bazardan gələn anamla 

qarşılaşıram. O, heç məni qucaqlayıb öpmür də,  sadəcə: 

- Xoş gəlmisən, – deyib bildirir ki, Zəhra 
ölüb!” 

Qonşuluqda yaşayan, bizim Xələflilərdən olan 

qohumumuz Səməd də Zəhra xalayla ailə qurmaq 

istəyirdi. 

O yazıq da bir gecədə öz motoskileti ilə qəzaya 

düşüb ölmüşdü... 
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05, 06 aprel 1972-ci il, IV gön. 

 

Bu gün birinci mərtəbədə divarın suvağının əyri 

yerlərini düzəldirdik. 

Komsomoluma göndərmək istədiyim “1 May” 

hədiyyəsini - üzərində fotoşəklim olan valı vaqon-

otağımdan götürüb poçta yollandım. 

Sifarişli hava poçtu ilə göndərdim. 

Sifarişi götürən  gözəl bir rus qızı idi. O, mənə 

diqqətlə baxıb: 

- Mən də öz ərimi düz iki il gözləmişəm!  
– dedi. 

 - Baaa...  

Bu kəlmələri ilk dəfəydi ki, eşidirdim. Mənə çox 

ecazkar göründü. 

Deməli, mənim Komsomolum da bütün ömrü boyu 

deyə biləcək ki, düz iki il öz ərimi gözləmişəm. 

Qəribə səslənirdi! 
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Bu iki ilin əzab-əziyyətini hər qız çəkə bilməzdi. 

Mesxeti türkü Şükürün sevdiyi qız onu on dörd ay 

gözləyərək, son on ayı dözə bilməyib, başqasına 

nişanlandı! 

Ancaq mənim Komsomolum bilir ki, qara günün 

ömrü az olar...  

Axşam bizi kinoya apardılar. “Krasnıy metel” 

filmini göstərirdilər.  

Əlövsətdən məktub aldım. Oxuyub çox pis oldum: 

“8 Mart Qadınlar bayramı” münasibətilə Zəhra 

xala Komsomolumun anasına hədiyyə verib, o da 

hədiyyəni qəbul etməyib. Zəhra xala da hirslənib deyib ki: 

nə fors eləyirsiniz? Qız oğlanı, oğlan da qızı sevir, 

istəyirsiniz, qızın yazdığı məktubları, gətirim stolunuzun 

üstünə töküm?! 

Bu sözlərdən sonra evlərində Komsomoluma 

qadağa qoyublar ki: bir də ona məktub yazma! 

Oxuyub gözlərimə inanmadım. Niyə Zəhra xala 

belə eləyib? Bəlkə aramızı vurur ki, onun qızı Zeynəbi 

alım? 

Bütün günü gic kimi gəzdim, yenə əsəbləşir, 

havam çatmırdı. 
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Oturub Komsomoluma məktub yazdım: “Zəhra 

xalanın ananıza dediyi sözlərə görə xəcalət çəkirəm. O 

səhv edib, hər ikinizdən üzr istəyirəm. Bağışlayın! Mənim 

yeni ünvanım belədi: SSSR, Ukr.SSR 270056, qor. 

Odessa-56, ul. Tenistaya 13, v/ç 11741... Sənə 

göndərdiyim fotoşəkilli valı aldınmı?” 

Bu məktubu da o rus qızının işlədiyi Arkadiya 

mehmanxanasının poçtundan авиазаказной göndərdim... 

Bu gün uşaqlar remenlərində on altıncı dəlikləri 

açdı. 

Getdikcə hərbi xidmətin ömrü azalırdı. Təqribən 

yarım ilimiz qalıb, noyabr ayı girən kimi məni 

buraxacaqlar... Allah yar olsun! 

Axşam çaxır alıb vaqon-otağımızda on altıncı 

ayımızın tamam olmasını qeyd edəcəyik. 

Xəbər yayıldı ki, mayor Deqtyar deyib ki, vurulan 

suvaq yaxşı alınmır. Kim yaxşı suvaq vurmağı 

bacarmırsa, Pervomayskiyə qayıdacaq.  

Tərkibini dəyişə-dəyişə qum, əhəng və sement 

qarışığından yeni rastvor növü hazırladıq. Sonda çox 

yumşaq və əla alındı. 
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Həvəslənib özüm də əlimə mala götürərək boş bir 

divarı suvadım. Divarın künclərinə reykalar vuraraq, 

günorta yeməyinə qədər həvəslə işləyib qurtardım. 

Necə gözəl işləmişdimsə suvağın səthi güzgü kimi 

hamar alındı. İvanyuşenko ilə iş icraçısı baxıb mat 

qaldılar. Sanki güzgü parçası idi! 

Axşamtərəfi çağırdılar ki, aşağıda mayor Deqtyar 

səni gözləyir, aşağı düşdüm. O, məni görən kimi: 

- Deyirlər güzgü parçası kimi hamar suvaq 

vurmusan? – gülə-gülə əlini çiynimə qoydu.  

Yanında mülkü geyimli bir kişi də vardı.  

- Gedək baxaq? 

O kişi də etiraz eləmədi. Yuxarı otağa qalxdıq. 

Onun yanındakı mülkü paltarlı kişi deyəsən sifarişçi 

təşkilatın nümayəndəsi idi. 

İşimə baxan kimi hər ikisi quruyub qaldı. 

Mayor Deqtyar çox razı halda sifarişçiyə: 

- Necədir? 

Kişi hamar, düz divara baxıb sevincək dalbadal üç 

dəfə: 
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- Отлично! Отлично! Отлично! – dedi.  

Axşam planyorkada mayor Deqtyar məni ayağa 

qaldırıb: 

- Səni təbrik edirəm, oğul! – dedi, - bütün 

Odessanın suvaq vuranlarını yığıb sənin işini nümunə 

göstərmək lazımdı. Belə getsə, sənin qabağında bütün 

yollar açılacaq... 

Tərifim göyə qalxdı. 

Boyko dedi ki, bu  işinə görə sənə starşıy serjant 

rütbəsi verəcəklər! 

Odessada adıma ilk bağlama gəldi. 

Evimizdən dayım arvadı Rəna göndərmişdi. 

Bağlamadan - “Kerri bacı”, “Dahi”, “Qılınc və qələm”, bir 

də “Dekameron” kitabları çıxdı. 

Kitablara baxıb sevincimdən bilmirdim nə edəm. 

Gecə yatanda artıq “Kerri bacı”nı ikinci dəfə oxumağa 

başladım... 
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07, 08 aprel 1972-ci il, VI gön. 

 

Bu gün Pervomayskidən starşina  Bandısik 

gəlmişdi. Onunla qucaqlaşıb görüşdük. Elə  bil ən doğma 

adamımız gəlib çıxmışdı. 

Özüylə yeni “XB” formalar gətirmişdi. Əynimə dar 

olan bir dəst “XB”ni çamadandan çıxarıb öz ölçümə 

olanıyla dəyişdim. Bandısik yenisini də verdi. İki dəst 

təptəzə, geynilməmiş “XB” formam oldu. Birini evimizə 

göndərəcəm, Odessadan, hərbi xidmətdən ömürlük 

yadigar saxlayaram... 

Bu gün əhəng olmadığından suvaq vura bilmədik. 

Mexniklə birlikdə rastvornasosu qurduq, xüsusi olaraq 

Pervomayskidən mənim briqadam üçün yollamışdılar. 
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Pervomayskidən maşınla əhəng də 

göndərmişdilər. Onun üçün yer düzəltdik. Bu gün naryada 

düşəcək iş çox az oldu...  

Bakıya, qardaşım Rafiqə məktub yazdım. O, öz 

məktubunda yazmışdı ki, Bərdədə orta məktəbdə bir 

sinifdə oxuduğu dostu Rafiq Bağırovla Yasamaldakı 

evimdə qalır. Dərsləri də əla gedir...  

Dünən gecə imkan olmadığından bu gün çoxlu 

çaxır və şokolad alıb on altıncı ayımızın tamam olmasını 

xüsusi qeyd elədik.  

Səhər dənizkənarı qaçışdan qayıdanda eşitdik ki, 

Pervomayskidən kommunist Xoxlev, medbrat Qəhrəman 

və Elxan həkim gəlib. 

Xoxlev və Qəhrəmanla görüşəndən sonra həkimi 

tapa bilmədim. Dedilər Arkadiya mehmanxanasına gedib. 

Onu orada da tapa bilməyib bərbərxanaya girdim. 

Arkadiyanın bərbərxanasına işləmək üçün cavan, 

gözəl bir ukraynalı bərbər qız götürmüşdülər. Ona üzümü 

təraş elətdirib, başımı yaxşıca qırxdırdım... 

Mehmanxanada üç nəfər  azərbaycanlı gördüm. 

Sonra onların yanına iki nəfər də gəldi. Bizim doğma, su 

kimi axan nəğməli dilimizdə danışırdılar. Çox gözəl, 

səliqəli geyinmişdilər. Kostyum və qalstuklarından, 

davranışlarından  vəzifəli adamlara oxşayırdılar. 
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Geyimim çirkli və pis olduğundan onlarla 

görüşməyə utandım...  

İş yerinə qayıtdım. 

Odessada havalar çox mülayim keçirdi, lap 

Bərdədəki kimi... 

Durbinəbənzər bir qurğu vardı, içərisini 

çıxartmışdılar. Onunla yaxınlıqdakı mülki yaşayış 

binasının pəncərələrinə baxır, vaxtımı öldürürdüm.  

Axşam hamama getdik. 

On altı aylıq hərbi xidmət dövründə ilk dəfə olaraq 

bizə mayka və qısa tuman payladılar... 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

 

09.04.1972, Bazar gönö. 

 

Klimenko, Voronkov və Əsədovun briqadası 

istirahət günü olsa da turbazaya işləməyə getdi. Onlar 

işlədiklərinin əvəzində pul alıb tor, tol və boya almalı idi. 

Bizim uşaqlar isə təmizliklə məşğul olmağa 

başladı. 

Bu gün elə gözəl gün çıxmışdı, sanki iyul, avqust 

ayları idi... 

Soyunub kubriklərin arasında bir qədər voleybol 

oynadıq. 

Sonra Arkadiya mehmanxanasının yan-yörəsində 

Qəhrəmanla xeyli avaralandıq. 

Rotaya qayıdıb Boykonun yanına gəldim.  

- Sizdən bir xahişim var, – dedim.  

- De görüm...  

- Uvolneniyaya getmək istəyirəm.  
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- Kiminlə? – soruşdu. 

- Nəbiyev Qəhrəmanla. 

- Məndə ağ uvolnitelni blankı yoxdu, amma icazə 

verirəm, gedirsiniz gedin, tutulsanız,  özünüz cavab 

verəcəksiniz,– dedi.  

Qəhrəmanla hazırlaşıb saat 12:30-da vaqon-

kazarmadan çıxdıq. Hərbi biletim Kaşeyevdə qalmışdı. 

Hərbi biletsiz, uvolnitelnisiz şəhərə yollandıq. 

Saat 14:00-da Smirnovanın evinə getdik. O evdə 

bizi gözləyirdi. 

Baxdıq. Bir otağın ovulub tökülmüş suvağını 

yenidən işləyib üstündən “zatırka” eləmək lazım idi. Bir az 

fikirləşib: 

- Ya bu axşam, ya da sabah saat 22:00-dan sonra 

iş alətlərimizi və qum, sement götürüb gələrik, – dedim.  

Qadın bizə yemək təklif elədi. Nə qədər elədisə 

oturmadıq, heç qiymət də danışmadıq.  

- Narahat olmayın, gəlib düzəldəcəyik, – deyərək,  

onlardan çıxdıq. 

Kosmonavtika 12-yə gəlib fotoşəkillərimi aldım. 

İkisi pis çıxmışdı, yenidən çəkib ünvanımızı yazdılar. 
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- Sonra özümüz göndərərik, – dedilər.  

- Yox, - dedim, - fotoşəkillərin plyonkasını verin, 

qoy o iki pis çıxan qalsın, yeni çəkilənləri də özümüz gəlib 

götürərik. 

Razılaşdıq. Dörd ədəd yaxşı çıxan fotoşəkli 

götürdüm. Nadyagilin çəkdirdiyi fotoşəkillər də orada idi. 

Baxıb, Qəhrəmana da göstərdim. Deməli, onlar hələ 

fotoatelyeyə gəlməyiblər...  

Saat 15:00-da “Moskva” kino-teatrının qabağına 

gəldik. Nadyagil yox idi... 

Yüz faiz Nadya rəfiqələrinə görə gəlməyib. Axı 

ötən dəfə Çingizlə Ədalət dil bilmədikləri üçün qızları 

bezdirmişdilər. 

Qızlar  danışıb-gülmək, yeyib-içmək, musiqi və 

rəqs etməyi xoşlayırlar. 

İndi kimin üçün gəlsinlər? 

Saat 15:30-a qədər gözlədik. 

Gəlmədilər... 

Nadya yaşadığı yataqxananın ünvanını mənə 

vermişdi. Qəhrəmanla taksiyə oturub ünvanı dedik: “25-го 

Чапаевская дивизия 4, кв. 117”. 
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Bəli, ünvanı əla xatırladım. 

Taksini yola salıb, yataqxananın arxa tərəfinə 

keçdik. 

Eyvanlara, pəncərələrə diqqətlə baxırdım... 

Qəflətən gördüm ki, yuxarı mərtəbənin 

eyvanından, tanımadığım bir qız məni görən kimi gülüb 

cəld içəri qaçdı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə ötən həftə 

Çingiz və Ədalətlə tanış olan o qızların yığışıb 

pəncərədən gizlincə mənə baxdıqlarını gördüm. 

Tanımadığım bir qızın yataqxanaya getdiyini 

görüb, ona yaxınlaşdım: 

- 117-ci otaqdan Nadyanı çağıra bilərsiniz? – 

xahiş edirəm... 

- Yaxşı çağıraram, – deyib, qız yataqxanaya girdi.  

Elə bu vaxt qızların gizlincə mənə baxdıqları 

pəncərədən gülüş səsləri eşitdim... 

Bir qədər keçmiş həmin pəncərədə gözəl, səliqəli 

geyimdə Nadya özü göründü. O, pəncərəni açıb çox 

rəsmi şəkildə əvvəl salam verdi, sonra da: 

- Zəhmət olmasa, vaxtınız varsa, on dəqiqə 

gözləyin... gəlirəm, – dedi. 
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Bizim iki nəfər olmağımıza baxmayaraq on dəqiqə 

keçmiş yataqxanadan üç qız çıxdı. Biri pəncərədən baxan 

o kök qız idi. Tanış olduq. 

Kök qız adının Qalya olduğunu söylədi. Nadya 

dedi ki, bacımdır, Donetskidən yanıma qonaq gəlib, 

üzürlü hesab edin, ona görə bizim planımız pozuldu. 

Sonra da soruşdu ki, “Москва” kino-teatrının 

qarşısında bizi çox gözlədiniz? Söhbət eləyə-eləyə əvvəl 

Kosmanavtika 12-yə onların çəkdirdiyi fotoşəkilləri 

almağa getdik. 

Üçüncü - “artıq olan qız” fotoşəkilləri götürüb, 

bizimlə xüdahafizləşərək yataqxanaya qayıtdı. 

Biz altı nömrəli trolleybusa mindik. Beş nömrəli 

kimi altı nömrəli də Arkadiyaya gedirdi. 

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında 

trolleybusdan düşdük. Onlara xidməti yerimizi göstərdim. 

Sonra bir az veyillənib qızlarla bulvara getdik. 

Bulvarda əməlli-başlı qələbəlik idi. O qədər əl-ələ 

tutub, qol-boyun olub gəzən vardı ki, heç bizə əhəmiyyət 

verən də yoxuydu. 

Qalya cibimdən çıxartdığım fotoşəkli alıb dönə-

dönə baxdı, - yolda istəyirdi baxsın, zarafatla ona: 
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- Yolda fotoşəkilə baxmaq pis əlamətdi, – 

demişdim.  

Bulvardan keçib sanatoriyanın parkına girdik. 

Qəhrəman bir anda, heç nə demədən bizdən aralanıb 

yoxa çıxdı. 

Az keçmiş əlində yarım kilo şokolad geri qayıtdı. 

Lap yerinə düşdü. Əsgər üçün şokolad yeyə-yeyə parkda 

qızla gəzmək ideal bir hərəkət sayılırdı. 

Beləcə axşama qədər veyilləndik. 

Qəhrəman rus dilini babat bildiyindən, Qalina ilə 

söhbəti tutmuşdu. Hamımız çox şən və bəxtəvər idik. 

Hərdən Nadya diqqətlə gözlərimə baxırdı. Elə bil 

onun gözlərində yanar ulduz parlayırdı. Əlləri, ovucu od 

tutub yanırdı. 

Biz Qalinagilin arxasıyla getdiyimiz üçün onlar bizi 

görmürdü. 

Onun alışan gözlərini görəndən içim titrəyir, 

dodaqlarım quruyurdu. Ürəyim az qalırdı sinəmdən çölə 

çıxsın. 

Necə oldusa cəsarətlə onu saxlayıb qarşısına 

keçdim və qəflətən əllərimlə başından tutub alışıb-yanan 

dodaqlarından öpdüm. 
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O, başını çəkmədi və ürəklənib ikinci dəfə 

hərarətlə, uzun çəkən sürəkli bir öpüşlə dodaqlarını 

öpdüm. 

Onun isti nəfəsi, odlu dodaqları yenicə yediyi 

şokolad və qaynar ağzı məni məst eləmişdi... 

Bu gün Nadya çox müti görünür, lap Cenni kimi 

özünü fəda edir, sədaqətli aparırdı. O, kasıb bir ailədən 

idi. Anası, atası və tək kiçik qardaşı haqqında da danışdı. 

Mən də ona ötən dəfə o iki hündürboylu rus 

oğlanlarla olan davanı axıra kimi danışdım. Nadya bizim 

qafqazlı olduğumuzu bilir və bizə inanır, bel bağlayırdı... 

Beləliklə, bugünkü gəzintimiz başa çatdı. 

Saat 19:00-da onları trolleybusla aparıb 

yataqxanaya yola saldıq və aprelin on beşinə, saat 20:00-

a Arkadiyanın qabağına görüş təyin elədik. Qızlar 

yataqxananın girişinə çatanda çönüb arxaya baxdılar. Hər 

ikimiz əl elədik, onlar da bizə əl eləyib gözdən itdilər.  

Qəhrəmanla qayıdıb yeməkxanaya gəldik. Yaxşı 

yeyib-içib, kəmərimizin altını bərkidəndən sonra, daha 

gəzmək həvəsimiz qalmadı. 

Vaqon-kazarmamıza qayıtdıq. Saatın əqrəbləri 

saat 21:00 göstərirdi. Hamı kino-kluba getmişdi. 
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Sakitçilik idi... 

Hər ikimiz soyunub yerimizə girdik, yorulmuşduq. 

Yadıma düşdü ki, nə ağ parça, nə də təzə ümumi 

dəftər almışam... 

Qəhrəman adını Qalinaya Roma deyibmiş. 

Bir az da qızlarla olan söhbətimizdən danışıb 

yatdıq.  
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10, 11, 12 aprel 1972-ci il, III gön. 

 

Bu gün işdə əhəng yox idi. 
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Dedilər, Pervomayskidən göndəriblər, amma gəlib 

çıxmayıb. Yəqin, nəsə problem olub, ona görə də suvaq 

vura bilmədik. 

Uşaqlara başqa işlər görməyi tapşırdım: 

gipsoplitələr daşıtdım, ağ bişmiş kərpiclər yığdırdım, 

təmizlik işləri gördürdüm... 

Qəhrəman işlədiyimiz yerə gəldi, əlində təptəzə 

ümumi bir dəftər tutmuşdu. Çox sevindim, nə yaxşı mənə 

qarşı belə diqqətli olub? Heç düz əməlli sevinməyə macal 

tapmamışdım ki, dedi: 

- Özümə on altı manata çanta aldım, indi 

Pervomayskiyə qayıtmağa pulum qalmayıb.  

Məsələ aydın oldu. Dörd manat pul çıxardıb ona 

verdim. Sən demə, dəftəri buna görə alıbmış... Özünə on 

altı manatlıq çanta alanda, bəs bilmirdi ki, pulu 

qalmayacaq?  

Günortadan sonra Nadyaya məktub yazıb 

bildirdim ki, Roma Pervomayskiyə ezamiyyətə getdi, 

görüşə gələndə Qalinanı gətirmə. Roma qayıdanda yenə 

birlikdə gəzərik... 

Axşam “Perekonskaya diviziya”dakı qadının evini 

təmir eləmək üçün getməliydik. 
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Yatmaq əmri verilən kimi Çingizlə vaqon-evimizə 

girdik. Özümüzlə götürdüyümüz iki mala və iki ədəd də 

tyorkanı paltarlarımızın altından çıxarıb, vaqonun arxa 

ensiz pəncərəsindən çölə atdıq. Və arxasınca da özümüz 

zorla keçib qonşu həyətə düşdük. 

Qonşu mülki həyətdən yenicə asfalt yola 

çıxmışdıq ki, Sklyarla qarşılaşdıq. Bir neçə dəqiqə sonra 

yenə tappıltı səsi gəldi və tez Çingizə pıçıltıyla: 

- Qaç, – dedim.  

Çingiz tərpənənə kimi Kaşeyev özünü yetirdi. 

Qaranlıqda o, Çingizi tanıdı və məndən: 

- Burda nə edirsiniz? – soruşdu. 

Hər şey gözlənilmədən baş verdiyindən: 

- Heç, elə-belə... – deyib, dayandım.  

O, mənim duruxduğumu görüb: 

- Axırıncı dəfə olsun, bir də buralarda sizi 

görməyim, – deyib, getdi. 

Vaqon-evimizə qayıtdıq. 

Çox pis olmuşdum, ilk samovolkamız uğursuz 

alındı. Yazıq arvad yatmayıb yolumuzu gözləyəcək... 
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Mamed gün növbətçisi idi. 

Səhər rotaya qalxın əmri verən yoxuydu. Kaşeyev 

özünü yetirib qalxın komandasını verəndə düz saat 07:04 

idi. Pervomayskidə isə saat 05:30-da oyanırdıq.  

Pervomayskidən əhəng dünən axşamdan gəlib 

çıxmışdı. İvanyuşenko ilə yefreytor İlyas gecə saat 04:00-

dan durub çoxlu rastvor hazırlamışdı. 

Doqquz nəfər suvaq vurur, yerdə qalanlar isə 

ikinci mərtəbəyə kəndirlə rastvor çəkirdi. 

İş öz axarına düşmüşdü, İlyasla İvanyuşenko 

yatmağa getdi. 

Orta yaşlı bir qadın bizim rotanın ərazisinə girib, o 

üz-bu üzə çox döyükəndən sonra mənə yaxınlaşdı: 

- Сыночик, bir qədər sement və qum lazımdı...  

- İndi olmaz, – ünvanını ver, axşam gətirərəm, – 

dedim. 

Ünvanını deyəndə, gördüm ki, bu qadın elə İra 

yaşayan binanın birinci mərtəbəsinin ikinci mənzilində 

olur. 

- Gözləyəcəm, – dedi.  
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Onu arxayın saldım ki, narahat olma, gecə 

gətirərəm.  

İki məktub aldım. 

Biri Əlövsətdən o biri isə Rənadan idi. Rəna 

Müşfiqin fotoşəklini də göndərmişdi. Yaman xoşuma 

gəldi, qohuma baxanda adamın qanı qaynayır... 

Arkadiyanın poçtundan aviakonvertlər aldım. 

Yeni fotoşəkillərimdən Əlövsətə və Rənaya 

göndərdim. 

Rənaya məktub da yazdım. Əlövsətə isə təkcə 

fotoşəklimi göndərdim. 

Poçtdakı qız yenə mənə sataşdı. 

- Nişanlına göndərirsən? – soruşdu.  

- Yox, – dedim, – mənim nişanlım yoxdu, ancaq 

yaxın vaxtlarda olacaq, sevdiyim qız var.  

Və zərfin üzərindəki yazını göstərib: 

- Mənim sevdiyim qızın adı Rəna deyil.  

- Bəs nədi? – soruşdu. 

Nə qədər elədi, Komsomolumun adını demədim. 
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Sonra içəri adamlar gəlməyə başladı. Hərə ondan 

bir şey soruşurdu. 

Daha söhbət edə bilmədik, şirin söhbətimiz beləcə 

yarımçıq qaldı... 

Oğlandöş, balaca İra yenə də nənəsigilə gəlib 

həyətdə “klass-klass” oynayırdı. Əlimlə işarə elədim ki, 

gəl söhbət eləyək. Başını bulayıb, siçanquyruq  

hörüklərini oynada-oynada: 

- Yox, – dedi. 

Uşaqlarla mərcləşib ikinci mərtəbədən həyətə 

tullanırdıq. İra mənə baxıb azarkeşlik edirdi. Onun 

azarkeşlik eləməsindən  daha da cəsarətlənib hamıdan 

birinci özüm tullandım. 

Çingizlə bir çaxırdan mərc gəldik. O, dedi ki: yüz 

iynə boyu tullana bilməzsən. İynəni gətirib ölçdük, dörd 

santimetr oldu: yüzə vurduq düz dörd metr məsafə elədi. 

Dörd metr ölçüb ağ gipsalitlə nişanladıq. Elə 

birinci dəfədən tullanıb qalib gəldim və ondan bir manat 

iyirmi qəpik pul aldım.  

Axşam maşınla Pervomayskidən mayor 

Kuçerenkonun ev əşyalarını gətirdilər. Əşyaları boşaldıb 

evə yığmaq üçün özümlə doqquz nəfər götürüb getdim. 
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“Звѐздочка” adlanan binalar “Детский мир”in 

yanında yerləşirdi. Bizi gətirən maşın hündür bir binanın 

qarşısında dayandı. Yerə tökülüşdük. Bu hündürmərtəbəli 

binalar yeni tikilib istifadəyə verilmişdi. 

Əsgərləri görən kimi altıncı binada yaşayan kiçik 

qızlar və oğlanlar başımıza toplaşdı. 

Qızlar liçkalarıma, yaxamdakı komsomol və əmək 

zərbəçisi nişanlarına baxıb məni sorğu-sual edirdilər. Mən 

də xoşum gələn qızlara atmacalı söz atırdım. 

Kuçerenkonun on beş yaşlı qızına da xeyli söz 

atdım. O da mənim haradan gəldiyimi, mülki vaxtı harada 

yaşadığımı soruşdu. Xəzər dənizini, Bakını tanımadı. 

Dahi Nizami, Fizuli haqqında heç bir məlumatı yox idi. 

Ona Azərbaycan haqqında bir qədər məlumat verdim. 

Sən demə, onlara orta məktəbdə Azərbaycan 

haqqında heç nə keçməyiblər. 

Quruyub qaldım! 

Bu necə vətəndi ki, ölkənin bir xalqının haqqında o 

biri xalqlarının məlumatı yoxdu?!  

Gecə uşaqlar saat 22:08-ə qədər əşyaları 

daşıdılar. İşimizi qurtarıb vaqon-kubrikə qayıdanda artıq 

yoxlama qurtarmış, yatmaq əmri  verilmişdi. 
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Sahib Əkbərova, Əhlimana və Arifə icazə verdim, 

onlar vaqonun kiçik pəncərəsindən çıxıb samovolkaya 

yollandılar. 

Silyanla birlikdə arvada sement, qum aparmaq 

üçün hazırlaşdıq. “XB”mi soyunub idman formamı 

geyindim. Taxta hasarı keçib gözlədim. Silyan iki vedrə 

sement, sonra da bir boş kisəyə qum doldurub gətirdi. 

Taxta hasarın arasından keçirib arvadın evinə tərpəndik. 

Yavaşca onun qapısını döydük. 

O, qapını açmırdı: sement gətirmişik deyəndən 

sonra açdı. Deyəsən yatmışdı, əynində ağ gecə köynəyi 

vardı. Heç üstündən xalat da geyinməmişdi. 

Birbaşa ayağıyla döşəməni göstərib: 

- Buranı düzəldə bilərsən? – yuxulu-yuxulu 

soruşdu.  

Birdən hiss elədim ki, o içib, kefi yuxarıdı. Yataq 

otağına keçərək, içəridə bir xeyli ləngiyəndən sonra iki 

manat pul gətirib  Silyana uzatdı: 

- Al, bu pulu, sən get.  

Mənim qolumdan tutub: 

- Sən də bu döşəməni düzəldərsən, – dedi.  
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Silyan getmək istəmirdi, zəhləmi töküb öz 

dilimizdə: 

- Bu keflidir, gəl gedək, kubrikə tək girməyə 

qorxuram...  

Qadının kefli olması və Silyanın zəhləmi tökməsi 

planımı pozdu. 

Qayıdası olduq... 

Yaxşı ki, qayıtmışıq. Kaşeyev vaqon-vaqon 

girərək, uşaqları sayıb, rotanın yetmiş nəfər əsgərindən 

otuz doqquz nəfəri yerində olmayıb... 

Bizim uşaqlar şəhərdə Klimenko və iş icraçısı ilə 

qabaqlaşıblar. Danışıb razılaşıblar ki,  heç bir-birlərini 

görməyiblər də! 

Bu gün yay mövsümü üçün nəzərdə tutulan 

bölgüylə işə başladıq. Qalxın əmri 06:00-da, razvod 

07:45-də, nahar fasiləsi 13:00-da, iş 19:00-da qurtaracaq 

və yatmaq əmri 22:00-da veriləcək. 

Saat 06:00-da podyom oldu. 

Hərbi hissənin ərazisindən dənizin kənarına qədər 

və sahil boyunca xeyli qaçdıq. 

Səhər yeməyindən sonra bizi cərgəyə düzüb 

lazımi tapşırıqlar verdilər. Mayor Deqtyar dörd briqada 
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arasında ən zəif işləyən Nazimin briqadası olduğunu 

söylədi. 

Onları vaqondan kərpic boşaltmağa apardılar. 

Nazimin briqadası günorta yeməyinə də gəlib çıxmadı. 

Uşaqları yerbəyer eləyib vaqon-otağıma qayıtdım. 

Eldara tapşırdım ki, məni vacib axtaran olsa, gizlincə 

gəlib xəbər eləsin. 

Bir xeyli yatmışdım ki, Eldar məni oyatdı.  

Mayorun tapşırığı ilə turbazaya suvaq vurmaq 

üçün getdik. Uşaqların işini bölüb Sahib Əkbərovla 

turbazanın yeməkxanasının bufetinə yollandıq. 

Peçenye aldım. 

İçəriyə oğlanla bir qız girdi. Onlar bir-birlərinə çox 

yaraşırdı. Hər ikisi zövqlə və gözəl geyinmişdi. Bahalı 

ətirlərinin qoxusu ətrafa yayıldı. Qırmızı çaxırla şokolad 

aldılar. Kənarda qoyulmuş üstü qəhvəyi dəridən olan 

gümüşü rəngli dəmirayaqlı kətildə əyləşib söhbət edə-edə 

kübarcasına içdilər və qol-boyun olub getdilər. 

Komsomolumu xatırladım: Kaş biz də beləcə qol-

boyun olub sərbəst yaşayaydıq! Duyğulandım... 
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Bir butulka qırmızı çaxır, bir butulka da pivə aldım. 

Sahib qorxusundan içmədi, özüm tək içdim. Şokoladla 

çaxır ləzzət elədi. Sahiblə çölə çıxanda başım hərlənirdi...  

Axşam kluba getdik. 

“Üçüncü qız” özbək filmini göstərirdilər. Əla film 

idi, xoşagələn, gözəl musiqiləri vardı...  

Yatmaq əmrindən sonra Mürşüdlə vaqonun ensiz 

pəncərəsindən çıxıb dənizə tərəf üz tutduq. Kefim kök idi. 

Soyunub çimmək istədim. Əlimi suya salıb hərarətini 

yoxladım. Dənizin suyu buz kimi idi. Hər yan zülmət 

qaranlıq olduğundan dalğalar sahilə çırpıldıqca adam 

ürpənirdi. Dəniz gecə necə də  vahiməli və zəhmli 

olurmuş! 

Sahilboyu gecə saat 02:00-a qədər Mürşüdlə 

gəzdik. 

Kişilər və yeniyetmə oglanlar öz sevgililəri ilə 

dənizin kənarında, parkın içərisində öpüşürdülər. 

Belə düşündüm ki, mülki geyimli adamların çoxu 

gəlmələrdi...  
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Omskdan olan Alla 

 

13, 14 aprel 1972-ci il, V gön. 

 

Bu gün bizim uşaqlardan səkkiz nəfərini kərpic 

boşaltmağa apardılar. Qalan uşaqları birinci mərtəbənin 

əyri vurulan suvaq yerlərini yenidən işləyib düzəltməyə 

göndərdim... 

Çingizlə Elmanı isə turbazaya yola saldım. Özüm 

də tez-tez onları yoxlamaq bəhanəsilə turbazaya gedib-

gəlirdim. Arada Çingizlə adama bir butulka pivə alıb içdik. 

Sonra Elmanla da bir butulka içdim. Kefim kökəldi.  

Oradan yaşadığımız vaqon-kubrikaya gəldim. 

Saat 11:55 idi. 
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İçdiyim pivələrin təsirindən xumarlanıb 

Komsomolumlumun fotoşəklinə baxa-baxa onunla xeyli 

söhbət elədim, sonra da yuxuya getmişəm. 

Saat 14:30-da uşaqlar məni oyatdı. 

Yeməyə getdim. 

Bəxtimdən yatdığımı heç kəs bilməyib. Boyko 

məni çağırdı ki, vaqondan kərpic boşaldan uşaqlar üçün 

yemək apar. Yeməyi yük maşınına yığdılar. 

Üstü brezentli УАЗ markalı hərbi maşının yuxarı 

taxta banına çıxdım, tikinti sahə rəisi cavan leytenant 

sürücünün yanında, kabinada əyləşdi. 

Yarım saata qədər yol getdik. Şəhərdən 

çıxmışdıq. Uşaqlar kəndin kənarındakı göy çəmənliyə 

uzanıb yemək gözləyirdi. 

Yük vaqonları üçün kəndin kənarına dəmiryol xətti 

çəkilmişdi. Vaqonlar kərpicləri bura gətirir, bizim uşaqlar 

da yük maşınlarına boşaldırdılar. 

Açıq havada işləyən uşaqlar bərk acıdıqlarından 

ac qurdlar kimi yeməyə daraşdılar. 

Sürücü ilə cavan leytenant elə göyçəmənlikdəcə 

özlərinə rahat yer düzəldib uzandılar. 
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Yeməkdən sonra zarafatlaşmağa başladıq. Geniş 

kənd çəmənliyində Vahidlə, İlyası o ki var qovub hələk 

elədim. 

Kəndin mağazasına getdik. 

Biz ora çatanda satıcı arvad artıq mağazanın 

qapısını bağlayırdı. Özümüzü təngnəfəs zorla yetirdik. 

Adama bir qatılaşdırılmış şirin süd alıb qayıtdıq. 

Qayıdanda maşını Ракетный военный часть-dan 

sürdülər, cavan leytenantın orada kiminləsə işi vardı. 

Hərbi hissədə bir azərbaycanlı əsgərlə tanış 

oldum - Qasım Əliyev, Kirovabaddan idi. O, təhsilimi 

yarımçıq qoyub hərbi xidmətə gəldiyim Çingiz İldırım 

adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirib, bir illik 

hərbi xidmətə gəlibmiş. Mayda tərxis olunacaq. 

Öyrəndim ki, bu hərbi hissədə nə bərdəli, nə də 

başqa bir azərbaycanlı var. 

Qasım Əliyev bildirdi ki, burada nizam-intizam 

ciddidi, ancaq rüşvət baş alıb gedir. 

Bizim hərbi hissəyə nisbətən burda hər bir xahiş 

çox bahadı... 

Axşamtərəfi vaqon-kazarmaya qayıtdıq. 
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Turbazada işləri görmək üçün kömək lazım idi, 

uşaqları yığıb ora apardım. Hamının işini böldüm. 

Çingiz turbazanın həyətindəki yeməkxanada iki 

mülki geyimli rusla oturub içirdi,  məni görən kimi ruslara: 

- Komandir, komandir, – deyib qışqırdı.  

Ruslar məni dartıb zorla özləri ilə oturtdu. 

Biri yanımızdan durub bufetə getdi və dərhal da 

əlində yarım litrlik “Русская водка”, geri qayıtdı. 

Onlar vodkanı soğan çörəklə vururdu, yarım 

stəkan mənə də süzdülər. Özümü toparlayıb stəkanı 

birnəfəsə başıma çəkdim. 

Bəxtimdən zabitlərdən heç kim yox idi. 

Elə bu vaxt dörd-beş cavan qız yanımızdan ötüb 

bufetin piştaxtasına yaxınlaşdı. 

İçdiyim arağın təsirindən başım dumanlanmışdı. 

Qızları görən kimi özümə gəldim. Ayağa qalxıb onlara 

yaxınlaşdım. 

Aralarında zövqümə uyğun  olan qızı seçib, ona 

salam verdim. 

O salamımı gülüşlə aldı... 
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Kəlbəcərlilərin, laçınlıların sözü olmasın araq məni 

ding-ding dingildədirdi. 

Cəsaratlənib xoşuma gələn qızı kənara çəkdim. İlk 

dəfəydi qadına, qıza qarşı belə cəsarətli jest eləyirdim. 

- Adınız nədir? – soruşdum. 

O, gülümsəyir, diqqətlə üzümə baxırdı. Birdən 

alışıb-yanan gözləriylə: 

- Qafqazlısan? – soruşdu. 

- Hə, azərbaycanlıyam, – dedim. 

Bu qız da Azərbaycanı, Xəzəri, Qız qalasını, Göy-

gölü, Bərdəni, Naxçıvanı, Bakını tanımadı. 

Yenə təəccüb elədim, necə yəni bir dövlətin 

vətəndaşlarıyıq, biz bunları tanıyırıq, bunlar isə bizim 

yaşadığımız respublikanı tanımır?! 

Adını soruşdum. 

Bunun da adı Nadya çıxdı. 

Qismətimə nə yaman bu Nadyalar düşür! 

Adımı söylədim. O, iki dəfə təkrarlayıb: 
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- Tofik, Tofik – çətinliklə tələffüz elədi və adını düz 

dedim? - soruşdu. 

- Düzdü, – dedim, haradan gəlmisiniz, harda 

yaşayırsınız? 

- Turistik, – dedi, – turbazada qalırıq.  

Buna çox sevindim.  

- Görüşə bilərik? – soruşdum.  

O, yenə ürəkdən güldü və: 

- Necə istəyirsən! – dedi. 

- Gecə saat 22:00-da bax elə burdaca səni 

gözləyim? 

Gülümsəyib: 

- Danışdıq...  

- Aldatmazsan? – soruşanda “клянусь”, - deyib, 

qızların yanına qayıtdı. 

Nə yaxşı oldu! 

Arağı mənə içirdib özü piyan olmuş mülki geyimli 

rusun da ünvanını aldım. Piyan rusdan aralanan kimi 
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başım fırlanmağa başladı. Qızı yadıma saldıqca elə bil 

yuxu görürdüm... 

Rota yeməyə gedəndə başım üstümdə durmurdu. 

Uşaqlar yeməkdən sonra da turbazaya yollandı. 

Çöldə oturub, tikdiyimiz binanın ərazisində bütün 

günü sülənən “Dembl” adı qoyduğumuz itlə bir qədər 

oynadım. 

Başımın hərlənməsi xeyli azalmış, kefim 

kökəlmişdi.  

Pervomayskidən Telmandan məktub aldım. Yaxşı 

yeni xəbərlər yazmışdı: 

- Lopatnikovu işdən çıxarıblar. 

-Zadarojnının kiçik serjant rütbəsini yenidən bərpa 

edib Lopatnikovun yerinə təyin ediblər... 

Oqanesyandan heç nə yazmamışdı.  

Gecə saat 21:40-da uzunkirpikli göygöz  Eldarla, 

vaqonun başımız zorla keçən pəncərəsindən çıxıb 

qaranlıqda gözdən itdik. 

Görüş yerinə yenicə çatmışdıq ki, Klimenko ilə 

qarşılaşdıq. Mən qaraltını görən kimi aşağı əyildim. Necə 

oldusa əclaf məni tanıdı, sevincək: 
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- Ooo... Babayev...  

Ayağa qalxdım.  

- Axır ki, belə də qarşılaşdıq! 

Yatmaq əmri təzə verilsə də baxdım ki, o artıq 

keflidi. 

Çoxdanın düşməni! 

Onunla hələ Denisenkonun vaxtından düşmənçilik 

edirdik. İndi intiqam almaq üçün əlinə yaxşı fürsət 

düşmüşdü. 

Ancaq özü bərk içmişdi, həm də məndən bir az 

çəkinirdi. Özü də hər gecə şəhərdə içir, lül-qəmbər 

olurdu. 

O vaxtdan çox ötüb. İndi hər ikimiz serjant rütbəsi 

daşıyırıq... 

Onun kürəklərini yerə vurduğumdan artıq bir ildən 

çox vaxt keçmişdi. 

İndi hər ikimiz samovolkada idik. 

Mənim ondan bir üstünlüyüm vardı. O, kefli, mən 

isə ayıq idim. 
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Kənara çəkildik. Xeyli giley-güzardan sonra qəti 

qərar verdik: Bu andan düşmənçilik qurtardı! 

Hər ikimiz əsgərik. Hərbi xidməti qurtarmağımıza 

da elə bir şey qalmayıb. Heç olmasa, gecələr insan kimi 

yaşayaq. 

Yaşamaq lazımdı! 

Qara dəniz qulağımızın dibindədir, qabağı da yaya 

gedir. Bu gün-sabah rəqs meydançaları açılacaq. 

İsti qumun üstündə qızlarla yeyib-içib gecələmək, 

dan yeri qızaranda, günəş dənizi, sahili al şəfəqə 

boyayanda qızların sinəsində səhəri açmaq... 

Göygöz Klimenko içdiyi alkoqolun eyforiyasını 

yaşayırdı... 

Bir sözlə, Klimenko ilə qucaqlaşıb köhnə ədavətə 

son qoyduq. Söhbətin ardını vaqon-kubrikaya saxladıq. 

O, gedən kimi Eldarı gizləndiyi yerdən səslədim. 

Birlikdə Nadyanın gözləyəcəyi yerə tərəf götürüldük. 

Fikirləşdim ki, görəsən, Klimenko ayılanda məni 

satmaz? 

Axı mən Trofimovu kefli olanda tutdurmuşdum, o 

tamam başqa məsələydi. Həm də bu hərəkəti bizim 
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uşaqları satdığına görə eləmişdim. Nəysə yox, arxayın 

idim. 

Heç kişilikdən olmazdı ki, onunla bu 

söhbətimizdən sonra o məni, ya da mən onu satam...  

Nadyadan bir xəbər çıxmadı. 

Özümüzə qaranlıq bir yer seçib gözlədik. 

Bir saata yaxın gözləyəndən sonra turbazanın 

qarşı tərəfinə keçdik. Elə bu vaxt Nadyanın başqa bir 

oğlanla qol-boyun gəldiyini gördüm. Bu dəhşətli bir 

mənzərə idi. Nə etməliydim? 

Oğlan yaşlı və uzunboylu idi. Həm də onların hər 

ikisi mülki adamlarıydı. Mən isə əsgər... 

Özümü toplayıb onlara yaxınlaşdım. 

Nadya məni tanıdı... 

Oğlan məni görən kimi gürcü ləhcəsiylə: 

- Haralısan? – rusca soruşdu. 

Mənə земляк deyə, müraciət edib bildirdi ki, 

onlarla azərbaycanlı bir oğlan qalır. 
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Bu vaxt gözlərimi nifrətlə Nadyanın gözlərinə 

zilləmişdim. O, baxışlarımdan qorxub gizlincə göz elədi ki, 

ağ eləməyim, barmağı ilə dodağını örtdü ki, susum. 

Dillənmədim... 

Onlarla birlikdə turbazaya qayıtdıq. Gürcü 

balasına dedim ki, azərbaycanlı oğlanı – Aliki çağırsın. Bir 

az keçmiş səliqə ilə geyinmiş otuz-otuz iki yaşlı cavan, 

nazik bığlı bir oğlan bizə yanaşıb öz ana dilimizdə salam 

verdi. 

Əl uzadıb, tanış olduq: 

- Əli Rəsulov, - dedi. 
Yevlax şəhər aeroportunda işləyir. 

Mən də bərdəli olduğumu bildirdim. Atam 

Yevlaxda zavod direktoru işlədiyi üçün onu   tanıdı. 

Tanışlıqdan sonra bir plan qurduq: 

“O sabah bizim hərbi hissəyə gələcək, guya 

Bərdədən gəlib, dayımdır, öpüşüb görüşəcəyik. Ona görə 

mənə uvolnitelni verəcəklər. Sonra birlikdə çıxıb şəhərdə 

gəzəcəyik”. 

Saat 24:10 dəqiqədə Əli Rəsulovdan ayrıldıq. 

Nadya gürcü oğlanla yoxa çıxmışdı. 
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Vaqon-kubrikaya qayıtmaq istəyəndə yolda iki 

cavan kefli rus oğlana ilişdik. Siqareti elə sümürürdülər, 

elə bil içləri alışıb yanırdı. Sən demə, biri Sumqayıtda 

əsgərlik çəkib, bir çox sözləri bizim dildə rahat danışırdı. 

Elə yoldaca Eldarla mənə zorla çaxır içirtdilər. 

Hələ üstlərində ehtiyat iki ağzı açılmamış çaxır butulkaları 

da vardı. 

Ünvanlarını verib:  

- Sabah mütləq bizə gəlin, – dedilər.  

Biz vaqonun pəncərəsindən içəri keçib yerimizə 

girəndə artıq saat 02:09 idi... 

...Teleqram aldım. On altı aprel saat 16:00-da 

Bərdə ilə telefon danışığına çağırılırdım. 

Əla oldu.  

Rüstəmov Mameddən də bir məktub aldım. 

Oxuyub, uşaqların işini bölüb elə yenicə özüm də işləmək 

istəyirdim ki, dedilər, səni çağırırlar. 

Aşağı düşəndə gördüm ki, gecə tanış olduğum 

yevlaxlı Əli Rəsulov gəlib, həyətdə mayor Deqtyarla 

söhbət eləyir. 

Mayorun yanında bir-birimizə tərəf qaçaraq, 

möhkəm, sevincək, gülə-gülə qucaqlaşıb öpüşdük. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Mayor dedi ki, gedin mehmanxananın yanında 

söhbət eləyin, gəzişin, axşam da buraxaram, əlavə də 

elədi ki: Babayev yaxşı komandirdi! 

Əli Rəsulovla söhbət eləyə-eləyə bulvara qədər 

gedib qayıtdıq. Axşam yenə gələcək, birlikdə şəhərə 

çıxacağıq... 

Aliki yola saldım. 

Mehmanxananın poçtuna girdim. 

Məni görən kimi oradakı qızın gözləri güldü. Boş 

teleqram blankı götürüb mesxeti türkü Şükürə “1 May 

bayramı” münasibətilə təbrik yazıb göndərdim. 

Qızdan on səkkiz ədəd də “1 May”la əlaqədar 

otkrıtka aldım. 

O, mənə yenə sataşdı: 

- Nə vaxt türmədən qurtarırsan? – soruşdu. 

- Noyabr ayının əvvəlində evə gedirəm, – dedim, 

Dembl əmrimiz oktyabrda çıxacaq.  

O gülüb: 

- Mən də keçən oktyabr ayının əmrini  çox 

səbirsizliklə gözləmişəm, – dedi, yeni il bayramında isə 

toyumuz oldu. 
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- Mənim də yolumu komsomolçu bir qız gözləyir, 

Allah qoysa, o orta məktəbi bitirən kimi biz də toy 

edəcəyik! – dedim.  

İçəri gələn olduğundan söhbətimiz yenə də 

yarımçıq qaldı...  

Günortadan sonra turbazaya getdim. Ariflə Elman 

orada işləyirdi. Arifi götürüb mağazaya yollandım. 

Adama bir pivə alıb içdik. Bu arağa, çaxıra, pivəyə 

qurşanandan, bir də  şokoladı çox yediyimdən bir balaca 

ətə-qana gəlmişdim. 

Mağazada xeyli ləngiyib, gəlib-gedənlərə baxdıq. 

Bir balaca başım hərlənirdi. Sonra özümə qız axtarmaq 

niyyəti ilə turbazaya qayıtdım. 

Turbazanın üçüncü mərtəbəsinin açıq 

pəncərəsindən bir qızın mənə baxdığını gördüm. Dayanıb 

mən də ona tamaşa elədim. Bir-birimizə baxa-baxa heç 

birimiz gözümüzü çəkmədik. Qəşəng qız idi. Yaşı iyirmi 

səkkiz-otuz arası olardı. Sapsarı saçları üzünə 

tökülmüşdü. Axırda o dözməyib gülə-gülə: 

- Nəyə baxırsan? – soruşdu.  

- Bəs sən nəyə baxırsan? 

- Mən baxmıram. 
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- Bəs baxmırsansa, nə bildin ki, sənə baxıram? 

Gülüşdük... 

Sonra söhbət eləməyə başladıq. 

Arifi göndərdim ki: get, gör məni axtaran varsa, tez 

gəl xəbər elə. 

Bir hıcqırtı eşitdim. Kimsə ağlayırdı. Səs gələn 

səmtə getdim. Qaranlıqda ağacların altında yerdən bir qız 

oturub hıcqırtıyla ağlayırdı. Məni görüb hönkürməyə 

başladı. 

Ona yanaşıb: 

- Nə olub? Niyə ağlayırsan? 
O bir az da kövrəlib acı göz yaşları axıtdı. 

Qızdan əl çəkmədim, onun qolundan  

tutub zorla yerdən qaldırmaq istədim... 

O, bir qədər sakitləşib  danışdı ki: turbazada qalır, 

adı Alladı, Sibir tərəfdəndi - Omsk şəhərindən. 

Bu gecə saat 23:00-da yola düşməlidi, ancaq 

pulunu və biletini oğurlayıblar. 

Dedim: 
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- Ağlama, hələ vaxta çox var, pasportunu ver, mən 

sənə bilet alaram. 

O, eşitdiklərinə inanmırdı... 

- Ünvanını ver, Omska çatan kimi pulunu 

göndərərəm, - hıcqıra-hıcqıra, - dedi. 

- Yubanma, tez get pasportunu gətir, - dedim. 

O, minnətdarlıqla məni qucaqlayıb, pasportunu 

gətirmək üçün tələsdi. 

Getməyi ilə qayıtmağı bir oldu. 

Pasportu alıb ona dedim: 

- Qismət beləymiş, axşam bileti alıb 19:00-da 

gələcəm, düşərsən, bir az da gəzərik, sonra səni aparıb 

ötürərəm.  

O, razılaşdı.  

Söhbəti bu yerdə qurtarıb ayrıldıq. 

Bir qədər aralanandan sonra dönüb onu çağırdım: 

- Mütləq gələcəyəm, gözlə məni, – dedim.  

Kubrikaya qayıtdım. 
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Təcili Vəlini çağırıb pulu və pasportu ona verərək, 

mülki paltar geyinib aerokassaya getməsini və saat 23:00 

reysinə Omska uçan təyyarəyə bir bilet almasını 

tapşırdım: Tez ol, bir saniyə də olsun ləngimək olmaz! 

O, tərpəndi... 

Soyunub yaxşı-yaxşı yuyundum. Başımı 

sabunlayıb düz üç dəfə soyuq su ilə yudum. 

Fırçayla dişlərimi təmizlədim. 

Əkbərov Sahibin dar, yeni “XB”-sini alıb əynimə 

geyindim. Yeddiyə az qalmış üzümü də qırxdım. Özümü 

tam səliqəyə salmışdım ki, Əli Rəsulov gəldi.  

Planyorkaya getmədim. 

Yevlaxlı Aliki vaqon-otağımıza gətirdim. Danışdıq 

ki, gözləyək, planyorka qurtarsın, mayor Deqtyardan 

uvolnitelni alıb gedək. 

Həm də Alla gözləyirdi axı... 

Yevlaxlı Əlini uşaqların yanında qoyub: indi 

gəlirəm, – dedim və turbazaya tərəf götürüldüm. Alla 

pəncərənin qarşısındakı eyvanda dayanıb məni 

gözləyirdi. Onu görüb dedim: 

- Hər şey qaydasındadı, darıxma, gözlə, tez 

uvolnitelni alıb gəlirəm.  
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O gülüb razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. 

Cəld vaqon-kazarmaya tərəf qaçdım. 

Boyko mənə gecə saat 00:00-a qədər uvolnitelni 

yazdı, mayor Deqtyar tapşırıbmış... 

Saat 19:30-da paradnı formada hazır idim. 

Rus əsgərləri yevlaxlı Əliyə yaman həsədlə 

baxırdı. Alik mayor və Boyko ilə görüşüb onlara təşəkkür 

etdi və biz hərbi hissədən çıxaraq turbazaya gəldik. Alik 

otağına çıxdı ki, kostyumunu geyinib qayıtsın. 

Alla hələ də pəncərənin qarşısında dayanıb məni 

gözləyidi. Əl işarəsiylə onu aşağı çağırdım. O, geyinib 

düşdü. 

Yenidən görüşdük... 

Xəlvət bir yerə çəkilib söhbət eləməyə başladıq. 

O, öz fikrini açıqlayandan sonra belə qərara gəldik: Alla 

iki qız rəfiqəsiylə bir yerdə hazırlaşıb turbazadan 

aeroporta gedəcək. 

Onların hava limanında düz üç saat artıq vaxtları 

olacaq və Alla bu üç saatı qızlardan ayrılıb mənimlə 

birlikdə keçirəcək... 

Bəli, bu lap əla oldu, onun fikri ilə razılaşdım. O 

hazırlaşmaq üçün yenidən yuxarı qalxdı. 
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Mən də qayıdıb məsələni Əliyə açıqladım. O da 

razılaşdı. 

Vəli bileti alıb qayıtdı. 

Onu da özümlə götürdüm. 

Qızlar saat 20:00-da çamadanlı-zadlı turbazadan 

çıxdı. 

Avtobusa mindik. Saat 20:30-da aeroporta çatdıq. 

Qızlar yüklərini gözləmə zalında bir yerə yığdılar. 

Gözləmə zalının gur işığında Allanı ilk dəfə 

yaxından gördüm. Nazik dodaqları, ağ sədəf dişləri, 

uzunsov arıq sifəti, qonur gözləri vardı. Kədərli 

görünürdü... 

Arasında Vəlinin aldığı bilet olan pasportu Allaya 

qaytarmaq istəyəndə gözlərim onun təvəllüdünə sataşdı: 

1946-cı il yazılmışdı. 

Elə bu vaxt patrullar peyda oldu. 

Vəli tez çölə qaçıb gizləndi. Mən də Allayla birlikdə 

çıxdım. 

Patrullar nədənsə heç mən tərəfə baxmadı da. 

Onsuz da sənədlərim qaydasında idi... 

Qızların birini Vəli ilə tanış elədim. 
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Allanı götürüb onlardan ayrıldım. 

Vəli də payına düşən qızın qoluna girib onu 

yaxınlıqdakı meşəyə apardı. 

Üçüncü qız isə çamadanların yanında qaldı. 

Özümüzə qaranlıq yer axtarırdıq ki, oturaq. Axırda 

meşənin kənarında yeni salınmış bir bağa girdik. Bağda,  

çoxlu yeni ağaclar əkilmişdi, bura seyrək meşəni 

xatırladırdı, həm də meşəyə nisbətən işıqlı idi. 

Allanın qoluna girib bağdan çıxaraq, meşəyə 

girdik və xəlvət bir yerə çəkildik. 

İri gövdəli bir ağacın altını seçdik. Ancaq yerdəki 

quru torpaq narahat idi. 

Bağla bizim oturduğumuz yerin arasında çəmənlik 

vardı. Çəmənlik biçilmədiyindən hündür otluğa 

çevrilmişdi. 

Qayıdıb elə otluğun içərisində özümüzə yer elədik. 

Onun təyyarəsinin uçuş vaxtına az qalırdı. Odur 

ki, söhbət eləmədən “əsas məsələyə” keçdik, dodaqlarım 

sifətində gəzdi... 

Onun sifəti arıq, sinəsi dolu idi. Dərisindən xoş 

qoxu gəlirdi. Ehtiraslanıb Allanın dodaqlarından öpdüm. 

Nəfəsi isti, dili-dodağı dadlı idi. 
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Bərdəyə məzuniyyətə gedəndə Pervomaysk-

Voroşilovqrad qatarındakı adını belə bilmədiyim donetskli 

qız kimi gözəl olmasa da təravətli idi. 

O zaman əfsuslar olsun ki, qatarda vaxtım həddən 

artıq az oldu. 

Adını belə bilmədiyim o doteskli qız hafizəmə 

ömrümdə öpdüyüm ilk qız kimi həkk olunmuşdu! 

İndi isə Odessa aeroportunda xeyli vaxtım vardı. 

Səmaya qalxıb-enən təyyarələrin gurultusunda, 

zülmət qaranlıqda, hündür otların arasında bir an belə ara 

vermədən səssiz-səmirsiz bir saata yaxın öpüşdük... 

Səsgücləndirici qurğudan məlahətli qadın səsi 

eşidildi: 

- Odessadan Omska 7385 nömrəli reyslə uçan 

TU-104 təyyarəsinə qeydiyyat başlayır... 

Sərnişinlər biletləri ilə dördüncü bölməyə 

yaxınlaşmalı idi. 

Son dəfə onun yumşaq, xırda giləli döşlərini 

ağzıma saldım. Yanırdım... Necə oldusa pıçıltıyla onun 

qulağına: 

- Sən qadınsan? – soruşdum. 
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And içdi ki, bir-iki oğlanla öpüşüb, ancaq qızdır, 

heç kəsi yaxınına buraxmayıb... 

Artıq gözlərimiz zülmət qaranlığa alışmışdı. Onun 

dodaqlarını öpdükcə şabalıdı, ətirli, yumşaq saçlarını 

əlimlə darayır, dərisinin ətri otun və cürbəcür çiçəklərin 

qoxusuna qarışıb məni vəcdə gətirirdi. Zülmət qaranlıqda 

ağ sağlam dişləri ağarırdı... 

Arnautun qardaşı qızı ilə bir neçə dəqiqə çəkən 

ehtiraslı öpüşlə, Məhbubə xala və Sarıkirpikli ilə 

keçirdiyim ilahi, intim anlar qədər olmasa da Alla da mənə 

sonsuz həzz bəxş eləyirdi. 

Vaxt qanad çalıb uçurdu... 

Bir saat necə də tez keçdi! 

Məlahətli qız səsinin ikinci, üçüncü elanından 

sonra Alla pıçıldadı ki, vaxtdır... Mən də hiss edirdim ki, 

vaxtdır... 

Son dəfə onu arxası üstə uzadıb yumşaq üstünə 

çıxdım və şabalıdı saçlarından, boyun-boğazından, 

sinəsindən, isti dodağından, döşlərindən dəli bir ehtirasla 

öpdüm. Onun bütün əzalarından xüsusi bir qoxu 

buxarlanıb məni ekstaza çatdırırdı... güclü bir təlatümlə 

özümü... 

Şirin röyadan ayrıldıq. 
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Ayağa qalxıb bir-birimizin üst-başını çırpıb 

təmizlədik. Şalvarımın qabağı islanmışdı, isti idi... 

Onlar bilet və yükləri ilə qeydiyyatdan keçəndə 

növbəyə dayanıb üç yüz qram şokolad aldım. Qızlar 

yüklərini təhvil verib, biletlərini yoxlamadan keçirəndən 

sonra yenə bir saata qədər vaxtımız qaldı. 

Vəlinin sənədləri qaydasında olmadığı üçün 

aeroportun içərisinə daxil ola bilmirdi. Odur ki, Rayanı 

onun arxasınca göndərdim. Özüm də Allanın qoluna 

girdim. O biri qız Svetlana isə gözləmə zalına qayıtdı. 

Alla ilə aeroportdan çıxıb əvvəlki yerə qayıdırdıq 

ki, birdən arxadan ucaboylu, sağlam, qolu qırmızı sarğılı 

iki əsgər məni səslədi. 

Patrullar idi. 

Çönüb arxaya baxanda patrullardan biri ayrılıb 

mən tərəfə gəldi. Alla qoluma girib mənə sığınmışdı. 

Ucaboylu oğlan yaxınlaşıb, çox nəzakətlə: 

- Bağışlayın, ora getmək olmaz. Böyüklərdən 

gələn var, sizi görməsin, – dedi. 

İlk dəfəydi ki, bu qədər nəzakətli, bu qədər sadə, 

səmimi patrul görürdüm. 

Bu lap möcüzə idi! 
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Pervomayski olsaydı, ehtiyyatda olan 

podpolkovnik Kapno kimi çoxdan Allanı əlimdən alıb 

Vəlini də uvolnitelnisi olmadığı üçün qubbağa 

basmışdılar. 

Bu qədər nəzakət, səmimiyyət mədəniyyət... 

Deyəsən, hələ sovet ordusunda hər şey itirilməyib! 

Heç bizdən pul da istəmədilər...  

Vaxt ötürdü. Alla ilə özümüzə başqa yer 

axtarmağa başladıq. Patrullar getmişdi. 

Biz əvvəlki yerimizə yenidən qayıda bilərdik. 

Ancaq patrulların özlərini son dərəcə səviyyəli, mədəni 

aparması məni bu yoldan çəkindirdi. 

Başqa yer axtara-axtara aeroportun 

mehmanxanasının arxasına gəlib çıxdıq. 

Mehmanxananın arxasından da meşəyə yol 

gedirdi... 

Şokolad yeyə-yeyə meşəyə tərəf yollandıq. 

Yenidən münasib bir yer seçib başladıq. 

Onun nəfəsi məni vuran kimi yenə ehtiraslandım...  

Diktorun növbəti dəfə məlahətli səsi eşidildi: 
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- Odessadan Omska uçan 7385 nömrəli reysə 

minik başlanır. 

Bu sözlər bir neçə dəfə təkrarlandı. 

Mən qarşısıalınmaz bir çılğınliqla yenidən onun 

üstünə qalxdım... 

Alla artıq bihuş olub, qışdan çıxıb saralmış quru 

otların üstündə qıvrılır, yanırdı... O, bakirəliyini təslim 

eləmək fikrinə düşmüşdü. Bir neçə dəfə cəhd də elədi... 

Düzü, qorxdum! 

Həm də tələsirdik... başqa yol yox idi... 

... “Sakitləşən” kimi bir neçə dəqiqə onun 

üstündən durmadım. 

Pıçıltıyla danışırdıq: Məktublaşarıq, bir-birimizə 

fotoşəkil göndərərik. Hətta qərara aldıq ki, əsgərliyi 

bitirəndən sonra birbaşa Bakıya yox, elə bu reyslə Omska 

uçam və bir həftə onlarda qalıb doyunca görüşək... 

Sonra ayağa qalxıb yenə özümüzü səliqəyə saldıq 

və aeroportun binasına doğru tövşüyə-tövşüyə qaçdıq. Və 

elə qaçdığımız yerdə qəflətən dayanıb, son dəfə ehtirasla 

öpüşdük. 

7385 nömrəli reysin minik bölməsinə buraxılan 

yerə çatanda artıq qızlar bizi haraylayırdı. 
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İşıqda son dəfə onun sifətinə baxdım. Dodaqları 

qıpqırmızı qan kimi olmuşdu. Dodaqlarını göstərib:  

- Gör nə günə qoymusan, – dedi, – yaman incidir.  

Qızlarla da görüşdük.  

- Məktublaşarıq! – deyib, beləcə ayrıldıq.  

Onların arxasınca xeyli əl elədim. Təyyarə 

səmada görünməz olanda qayıdıb Vəlini tapdım və 

avtobusa oturduq. 

Saat 23:10 dəqiqədə dəmiryol vağzalında düşdük. 

Avtobus dayanacağında  bir arıq, gözəl qız dayanmışdı.  

- Tanış olaq? – soruşdum.  

- Hə, – deyib, gülümsündü. 

Tanış olduq: Lyudmila Kovalenko. 

Dedim: 

- Olar, bir az gəzək? 

- Gecdir, evə tələsirəm, – dedi.  

Aprelin on altısına axşam saat 18:00-a elə 

dayandığımız yerə görüş təyin elədik. O, avtobusa minib 

əl elədi və əliylə öpüş göndərib: 
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- Bazar gününə qədər... – dedi. 

Biz beş nömrəli trolleybusa mindik. Trolleybusda 

cəmi yeddi nəfər adam vardı. Boş yer seçib oturdum. 

Qara Vəli elə ayaq üstə dayandı... 

Hələ də Allanın ətirli, isti nəfəsini duyurdum. Onun 

qoxusu əllərimdən də gəlirdi... 

Vəlidən soruşdum ki: qız xoşuna gəldi? O, irişə-

irişə: 

- Öpdüm onu, – dedi.  

Vaqon-kazarmaya qayıtmağımız barədə Boykoya 

məruzə elədim. 

Hələ də məst idim... 

Allanın gözəl ətri üzümə, saçlarıma, paltarıma da 

hopmuşdu. Vaqon-otağa girib işığı yandırdım. Dolabın 

üstündəki balaca yumru güzgünü götürüb baxdım. 

Bənizim avazımış, gözlərimin altı torbalanmış, 

dişlərim ağappaq, dodaqlarım qan rəngində - qıpqırmızı 

idi. 

Həddən artıq məst idim. Soyunub yerimə 

uzandım. Bir az əvvəl olan xoş anları xatırlayırdım... 
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Mürşüd yuxulu-yuxulu yanı üstə çevrilib: 

kommunist Xoxlev səni axtarırdı, - dedi, - səni görmək 

üçün üç-dörd dəfə gəlib. Dedi ki: hökmən sabah məni 

görsün.  

- Yaxşı, – deyib, Allanın tamını ağzımda dada-

dada yatdım. 
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15.04.1972-ci il, Vl gön. 

 

Kaşeyev axşam yoxlamasında Vəlinin olmadığını 

bilib, ancaq heç kəsə heç nə bildirməyib. Səhər Vəlinin 

özündən soruşub ki: niyə icazəsiz gedirsən? 

Kaşeyev mərdlik eləyib! Ürəyimdə çox sevindim... 

Siyasi məşğələdən əvvəl Xoxlevlə görüşdük. 

- Bu gün vaxt elə, səninlə bir söhbət eləyək, – 

dedi. 

Axşama vaxt təyin elədik. 

Siyasi məşğələdən sonra uşaqların işini bölüb 

verdim. Bir qədər keçmiş dedilər ki, çöldə kimsə səni 

çağırır. Fikirləşdim ki, yəqin yevlaxlı Əli Rəsulovdu. 

Çıxdım, gələn qonşuluqda yaşayan qaynaqçı rus 

oğlan Arxireyev idi. 

Onun dediklərini güclə başa düşdüm. O gün, o 

kefli olanda, demişəm ki, sənin ünvanına bağlama 

göndərtdirəcəyəm. O isə elə anlayıb ki, narkotik nəzərdə 
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tuturam. Dedi ki: bizim evi güdürlər, nəzarətə götürüblər, 

bağlama gəlsə, açıb yoxlayacaqlar... o bir az danışığına 

ara verib: 

- Əgər təşkil eləyə bilsən, Bakıdakı ünvanı ver, 

gedim, bir kiloqram gətirsəm, ikimizə on dörd qat pul 

qazanarıq. Hal-hazırda Odessada narkotik tapılmır. Yüz 

qramı iki yüz manatdır... 

Mat qalmışdım, bu nə danışır? – Yaxşı deyiblər: 

kar könlündəkini anlar. 

- Sənə o sözü deyəndə narkotik yox, nar, konyak 

nəzərdə tutmuşdum, mən sən fikirləşdiyin adamlardan 

deyiləm, - deyib, ondan aralandım... 

Nədənsə, Alik Rəsulov gəlmədi. 

Tahirdən məktub aldım. Иki ədəd “1 May bayramı” 

ilə bağlı ağ otkrıtka göndərmişdi. "Mayda hökmən yanına 

gələcəyəm qardaş, gələndə sənə nə gətirim?" – 

yazmışdı. 

Gəlsən, görüşsək, bu mənə bəsdir! Bütün Bərdə 

bunu biləcək. Aydına, Baharın oğlu Vaqifə Məşədi İbadın 

hambalına oxşayan Qanboyun oğlu Ələsgərə dərs olacaq 

ki, dostluq necə olur, – fikirləşdim. 

Hamama növbətçi təyin olundum. 
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O ki, var çimdim. Rota çimib qurtarandan sonra 

dörd nəfər saxlayıb, hamamı təmizlətdim. 

Turist Nadyanı gördüm. 

- Bu gün gedirəm, – dedi. 
- Gözlərim aydın! 
Hər ikimiz gülüşdük. 

Biz söhbət eləyəndə Bandısiklə, Kaşeyev 

uzaqdan gördü, yoxsa xeyli söhbət eləyəcəkdik. Axşam 

saat 20:00-a görüş təyin elədik. 

Axşam kino-kluba getmədim. Kinodan əvvəl 

yoxlama olub, məni tapmayıblar. Klimenko ilə Kaşeyev 

məni axtarıb... 

Saat 20:00-dan 20:18 dəqiqəyə qədər Nadyanı 

gözlədim. Əclaf qız yenə məni aldatdı. 

Vaqon-kazarmaya qayıdanda Kaşeyev məni 

gördü. Bir söz demədi... 

Sabah da Lyuda gəlməsə heç nə... 

Omsklu Allaya, qrammatik səhv buraxmamaq 

üçün, milliyətcə rus olan əsgər Blaqorazumovun köməkliyi 

ilə ilk məktubu yazdım... 

Tahirin göndərdiyi otkrıtkanın birini bacım 

Yeganəyə, iyirmidən çox otkrıtkanın da içini yazıb hazır 
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saxladım. Allanın məktubu ilə onları da yola salaram. 

Allanın məktubunu və bacım Yeganənin otkrıtkasını 

aviasifarişlə göndərmək istəyirəm. 

Yerimə uzanıb ona yazdığım məktubu təkrar-

təkrar oxuyur, onun isti, ətirli nəfəsini hiss edir, “gərək 

qorxmayaydım”, fikirləşdim... 

Kommunist Xoxlevin içəri girməyi məni Alladan 

ayırdı. Çarpayıdan qalxdım, ona yer göstərdim, oturdu. 

Eynəyini çıxardıb silə-silə: 

- İşlərin necədir? – təmkinlə soruşdu. 

- Yaxşıdır, – əminliklə dedim. 

- Bir otağın divarını suvamağın haqqında mənə 

danışıblar, əla, keyfiyyətli, səliqəli iş görmüsən, – dedi. 

- Hə, suvaq vurmağı tam öyrənmişəm... 

O, mənə diqqətlə baxa-baxa: 

- Səndən yaxşı kommunist olacaq, – dedi. 

- Atamın da ən böyük arzusu elə mənim 

kommunist olmağımdı, - dedim. 

O, bir qədər qayğılı halda: 
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- Respublikanız, doğulub boya-başa çatdığın 

şəhər haqqında tarixi məlumatın varmı? – soruşdu. 

- Əlbəttə var... 

- Məlumat verə bilərsən? 

Bir qədər özümü toplayıb fərəhlə danışmağa 

başladım: 

- Mənim doğulduğum rayon mərkəzi olan Bərdə 

şəhəri düz üç dəfə indiki Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının paytaxtı olub. 

Ərəblər oranı işğal edib Arran dövləti yaradanda, 

Albaniya dövləti olanda və sonra da Azərbaycan 

adlananda... 

Bərdə şəhəri paytaxt olub. 

Dahi Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" 

əsərində, dünyanın fatehi İsgəndərin Bərdədə Nüşabə 

xanımla görüşünün geniş təsviri verilib. 

Nüşabənin böyük İşgəndərə verdiyi təmtəraqlı 

ziyafət barədə bu gün də danışılır. 

İpək süfrələrə qızıl, gümüş, almaz, yaqut dolu 

piyalələr, nimçələr, çəngəl və qaşıqlar düzülür. 

Yemək-içmək isə qoyulmur. 
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İsgəndər oturanda, süfrəni görüb mat qalır. 

- Bəs, yemək-içmək hanı? – soruşur.  

Nüşabə xanım bildirir: 

- Ey böyük İsgəndər, sənin istədiyin bu  
var-dövlətdən bir qarın çörək yemək daha faydalıdı, 

neyləyirsən bu qədər torpağı, var-dövləti?.. Bu qədər var-

dövlət, bu qədər cah-cəlal insanın gözünü tutur... 

Görürsən, bu qızıl, gümüş, almaz və yaqutların, bir qarın 

yeməksiz heç bir mənası yoxdu... Boş yerə sən bu qədər 

günahsız milləti, xalqı qırma! 

Böyük İsgəndər Nüşabə xanımın qarşısında bu 

həqiqəti dərk edir, Bərdəni işğal etmədən, qoşununu 

çəkib qayıdır.  

Nüşabə xanım öz ağlının gücü ilə qələbə çalır, 

böyük İsgəndərə qalib gəlir. 

Bu gün də Bərdədə Nüşabə qalası mövcuddu. 

Bərdənin tarixi hələ bu günə kimi dəqiq araşdırılmayıb. 

VII-IX əsrlərdə bütöv Azərbaycan ərəb xilafətinin 

əsarati altında olub. 

VII əsrin birinci yarısında qüdrətli Sasani 

imperiyası ərəb xilafəti tərəfindən süquta yetirilərək, 
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Azərbaycan dövləti onun tərkibinə iki əyalət - Arran və 

Azərbaycan  kimi daxil edilib. 

O vaxta kimi isə Arranın paytaxtı Bərdə şəhəri 

olub. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olub ki, 

Makedoniyalı İsgəndər, Arakilər və Roma imperatoru 

Aqustin dövrünə aid pullar məhz Bərdədə tapılıb. 

Ərəb tarixçisi Belazuri IX əsrdə Bərdənin Sasani 

hökmdarı I Qubad tərəfindən 483-531-ci illər ərzində 

salındığını yazır. 

İran tarixçisi Həmdullah Qəzvini isə XIV əsrdə 

göstərir ki, Bərdə bizim eradan əvvəl 336-323-cü illərdə 

Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən salınıb. 

Movsev Kalankatlının yazdığına görə isə Bərdə 

Alban hökmdarı II Vaqe dövründə Firuzin göstərişi ilə 

459-484-cü illər arasında salınıb. Hətta onun yazdığına 

görə o dövrdə Bərdənin əvvəlki adı Firuzabad olub. 

Kitabi-Dədə Qorqudda da Bərdənin adına rast 

gəlmək olur. 

Sasanilər dövründə Bərdə canişinliyin mərkəzi 

olmuşdur. 
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I Qubadın dövründə Bərdənin ətrafına çiy 

kərpicdən divar çəkilmişdi. Bu divarların eni iki metrdən 

də çox olmuşdu. Bu divarın qalıqları hələ bu gün də 

Nüşabə qalası adlanan yerdə saxlanılır... 

X əsrdə Albaniyanın paytaxtı Bərdə şəhəri 

sayılırdı, 552-ci ildə Alban kilsəsinin də mərkəzi Bərdəyə 

köçürülmüşdü. 

628-ci ildə Xəzərlilər, 639-cu ildə İran feodalları 

Bərdəni işğal etmişdi. Alban hökmdarı Cavanşir onları bu 

torpaqlardan qova bilmişdir. 

644-656-cı illərdə Xəlifə Osmanın dövründə ərəb 

qoşunları Bərdəni yenidən işğal etmişlər.  

VI-VII əsrlərdə Bərdədə yüz min əhali yaşamış, 

VIII əsrdə Bərdədə dəmir pul kəsilmişdi. 

752-ci ildə Arranın paytaxtı olan Bərdə yüksəliş 

dövrünü yaşamış, ticarət mərkəzinə çevrilmişdi. Vaxtilə 

məşhur "Əl-Kürkiy" bazarı Bərdə darvazasının yanında 

yerləşirmiş. 

IX əsrin doxsanıncı illərinə qədər Bərdə Sasanilər 

dövlətinin tərkibində olmuşdu. 

944-cü ildə sizin ruslar Bərdəyə hücum edir, şərt 

qoyurlar ki, əhali bir günə Bərdəni tərk etməlidi! 
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Ruslar Bərdəni tərk edən iyirmi min bərdəlini 

qılıncdan keçirib doğramışdı. Sonra Bərdədə taun 

xəstəliyi yayılmış, ruslar məcbur olub özləri oranı tərk 

etmişdilər. 

993-cü ildə Şəddadilər sülaləsindən olan Fəzlin 

Bərdəni öz dövlətinin tərkibinə daxil etmişdi. 

XI əsrdə Bərdə Səlcuqların, XII əsrdə isə 

Eldəgizlərin hakimiyyətinə tabe olmuşdu. 

Monqolların hücumu ilə Bərdə yenidən viran 

olmuş, Elxanilər dövründə yenidən bərpa olunmuş, Əmir 

Teymurun yürüşündən sonra Bərdə yenidən məhv 

edilmişdi. 

Qədim dövrlərdə Bərdə Şəhristan və Rabad adlı 

iki hissədəndə ibarət idi. Şəhərin mərkəzi qala divarları ilə 

hasarlanmış Şəhristan olub. 

1736-cı ildə İran şahı Nadir Bərdəni tamam yerlə-

yeksan etmiş, XIX əsrin ikinci yarısında Bərdədə cəmi iki 

yüz-üç yüz nəfər əhali qalmış və Bərdə kiçik bir kəndə 

çevrilmişdi. 

Xanlıqlar dövründə isə Qarabağ xanlığının 

tərkibində olmuşdu. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

İndi mənim doğulub boya-başa çatdığım Bərdə 

şəhəri isə 1930-cu illərdə Kür-Araz ovalığının şimal-qərb 

hissəsində salınıb.  

Bərdə şəhəri Qarabağ düzünün mərkəzində, Tər-

tər çayının hər iki sahilində yerləşir. Tər-tər, Xaçın çayları 

və yuxarı Qarabağ kanalı bu rayonun ərazisindən keçir. 

Sərhəd boyu isə Kür çayı axır. 

Hal-hazırda isə Bərdənin əhalisi yüz mindən 

çoxdu... 

Necə həvəs və ehtirasla danışdımsa, gümüşü 

sağanaqlı optik şüşəli eynəyinin arxasından Xoxlevin 

gözləri bərələ qaldı. 

O, məni diqqətlə süzüb: 

- Sən hökmən kommunist olacaqsan! – dedi və 

dolabın üstündə qeydlərim olan “Novıy Mir” jurnalına, 

“Literaturnaya qazeta”, “İzvestiya”, “Pravda” qəzetlərinə 

diqqətlə baxdı... 

 

 

16.04.1972-ci il, Bazar gönö. 
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Uvolneniyaya getmək üçün altı nəfər uşağın 

adını yazıb Boykoya təqdim elədim. 

Günortadan sonra özüm də getməliydim. Həm 

Bərdə ilə danışmağa, həm Lyuda ilə görüşməyə, həm də 

özümə lazım olan əlli ədəd bir qəpiklik zərf və “крем 

после бритья”  almalıydım. 

Boyko briqadirləri yanına yığıb хeyli söhbət 

eləyəndən sonra dedi ki: içəndə mənə bildirin, ancaq 

sıravi əsgərlərin yanında kefli vəziyyətdə gəzməyin. 

Onlar bilməsinlər! 

Bu gecə yoxlama aparılıb, yaxşı ki, samovolkaya 

gedənləri tuta bilməyiblər... 

Eldarla İlyasa, köçürmə yolu ilə hərəsinə on beş 

manat pul gəlmişdi. Altı ayda bir dəfə pul alırlar, onda da 

on beş manat. O hesabla ata-anama gör nə qədər 

borcluyam... 

Komsomol iclasından sonra turbazaya işləməyə 

getdik. Yer qazırdıq. Uşaqların işini bölüb kubrikaya 

qayıtdım. Özümü səliqəyə salıb təmiz geyinərək 

uvolneniya üçün Boykonun yanına girdim. 

O: günorta yeməyindən sonra gedərsən, – dedi. 
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Saat 15:00-da vaqon-otaqdan çıxıb poçta 

tərpəndim. Teleqramı qıza verib gözləməyə başladım. 

Vəli də poçta gəlməliydi. 

Fotoşəklimi və məktubu aviasifarişlə Allaya 

göndərdim. 

Saat 18:00 idi. 

Üç saatdı ki, Bərdə ilə danışmaq üçün gözləyirdik. 

Qız yazıq əlimizdən bezmişdi. Vəliyə dedim: 

- Sən get. 

Onun uvolnitelnisi yox idi, odur ki, getməyə 

qorxdu. Birlikdə qayıtmağı qərara alıb yenidən gözləməyə 

başladıq. 

Bekarçılıqdan poçtdan "Loto-sport" lotoreyası 

aldım. 

Altı rəqəm pozmaq lazım idi. Dörd gündən sonra 

oynayırdı. Bəxtimi sınamağı qərara aldım. 4, 9, 14, 16, 

30, 46 rəqəmlərini pozdum. Görək necə olacaq? 

Qız elan elədi: Барда, первая кабина! 

Özümü sevincək kabinaya atdım. 

Ata-anamla xeyli danışdım. 
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Şad xəbərlər dedilər: Atam yağın içində təptəzə 

Qaz-21 markalı 74-44 AZS nömrə nişanlı Volqa maşını 

alıb. Yadımdan çıxdı rəngini soruşmadım, əvvəlki QAZ-21 

markalı 69-70 AZL nömrə nişanlı Volqamızın necə 

olduğunu da heç soruşa bilmədim. 

Qartalburun qardaşım Vaqif ali məktəbə qəbul 

olmaq üçün - atam müəllimlər tutub, - möhkəm hazırlaşır, 

– dedilər. 

Atam dedi ki, Zəhra uzaq qohumumuz olan Azad 

adlı dul  kişiyə ərə gedib, qızı Zeynəb bizdə qalır. 

Anam dedi ki, Zeynəbi Vaqifə almaq istəyirik, 

ancaq Vaqif bəyənmir. 

Sabah içərisində konyak, əlli manat pul, çimərlik 

plavkisi olan bağlama göndərəcəklər. 

Yeni xəbərlər çox idi. 

Telefonda eşitdiyim bu xəbərlərdən  darıxdırmağa 

başladım, yenə içimdə Bərdəyə getmək arzusu baş 

qaldırıb məni rahat buraxmadı. Atam sonda bərk-bərk 

tapşırdı: 

- Partiya işinin üstündə möhkəm dayan! 

Saat 18:30 radələrində telefon danışıq 

məntəqəsindən çıxdıq. Sevincdən göylərdə uçurdum. 
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Lyudanın görüşünə getmək üçün təzə bir taksi 

Volqa saxlatdım. 

Qafqaz kişilərinə xas olmayaraq, görüşə düz 

yarım saat gecikmişdik. 

Lyuda yox idi. 

Gözləməyə dəyməzdi. Odur ki, onun verdiyi – 

Radostnaya yeddi, ünvana getməyi qərara aldıq. Taksi bir 

yataqxananın qarşısında saxladı. Burada yalnız oğlanlar 

yaşayırdı. Sən demə, əclaf qız, məni aldadıbmış! 

Kor-peşiman geri qayıtdıq. 

Bir xeyli vağzalda gəzib avaralandıq. Gözüm bir 

gözəl qıza sataşdı. Bir qədər diqqətlə ona baxıb 

yaxınlaşmaq istəyəndə o, bir nömrəli trolleybusa mindi. 

Biz də yubanmadan trolleybusa mindik. O, bizim 

mindiyimizi görüb gülümsündü. Bir-birimizlə xeyli 

baxışdıq. Gözünü məndən çəkmir, uşaq ədasıyla üzümə 

baxırdı. 

Ona yaxınlaşıb tanış olmaq istədiyimi bildirdim. 

Məni ucuz ətir iyi vurdu. Göy gözləri o qədər təmiz, işıqlı 

idi ki, adamı valeh edirdi. Təbəssüm dolu çöhrəsinə 

hərarət yayıldı, sifəti qızardı. 
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Uşaq səmimiyyəti ilə növbəti dayanacaqda 

düşəcəyini bildirdi. 

Üçümüz də troleybusdan birlikdə düşdük. Mən 

binanın üstündəki ünvanı oxudum: "Tolstoy 21" 

yazılmışdı. Yenidən tanış olduq: 

- Sveta! - gülə-gülə dedi. 

Bildirdi ki: yeddinci sinifdə oxuyur, orta məktəb 

şagirdidi, cəmi də on dörd yaşı var. 

Sadəlövhlüklə evlərini, eyvanlarını göstərdi. Çox 

açıq, utanmadan, hətta təkidlə sabah elə bura, saat 

16:30-a görüş təyin elədi. 

Razılaşdıq... 

Əl uzadıb sağollaşmaq istəyirdik ki: anam gəldi 

deyib, qaça-qaça bloka girdi. 

Mən getmək istəmirdim. Vəli ilə küçədə var-gəl 

edərək onların eyvanına baxırdıq. Birdən Sveta eyvana 

çıxıb bizə əl elədi və otağa qayıtdı. 

Bir az keçmiş, Sveta otağın işığını yandırıb anası 

və başqa bir qadınla eyvana çıxdı. Sveta qadınların 

yanında bizə əl eləyə bilmədi. Onlar eyvandan otağa 

qayıdana kimi Vəliylə küçədə dayandıq... 

Hava qaralmışdı, onlar otaqda televizora baxırdı. 
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Daha gözləməyin mənası yox idi. 

Qastronoma girib, silotka balıq aldım. Trolleybusa 

minib Arkadiya mehmanxanasına qayıtdıq. 

Uvolneniyamın vaxtından düz yarım saat 

keçmişdi. Boykoya məruzə elədim, bir söz demədi... 

 

 

 

 

17.04.1972-ci il, I gön. 

 

Bütün dünya bu səhəri şok bir xəbərlə açdı. 

Dünən, istirahət günü... 1968-ci ildə ədəbiyyat 

üzrə Nobel mükafatı laureatı adı almış ilk yapon yazıçısı 

Yasunari Kababata yetmiş üç yaşında mənzilində özünü 

qazla zəhərləyərək intihar edib!? 

Ölümü haqqında heç nə yazıb qoymamışdı. 

Yazıçının bu hərəkəti bütün dünyanı heyrətə saldı. 
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Onun “Qarlı ölkə” romanında yazdığı  bir kəlam 

yadıma düşdü: “İnsanlar fəlakəti qucaqlayaraq yanğın baş 

verən yerdən qaçırlar. Göydən isə süd yolu həvəssiz 

onları seyr edirdi...” 

Heyf ona! 

Görəsən, niyə Yasunari Kababata məhz bu yolu 

seçdi? 

Axı Nobel mükafatı alanda o öz nitqində demişdi 

ki: “İnsanın dünyadan məyusluq dərəcəsi hansı həddə 

olursa-olsun, intihar etiraz əlaməti sayıla bilməz. İnsan nə 

qədər ideal olsa belə, intihar edərsə, o, möminlikdən çox 

uzaqdır”. 

Bəs nə oldu, ay Yasunari Kababata? 

İki yaşında atanı, üç yaşında ananı itirib, baba 

himayəsində böyümüşdün. Bəs niyə özün baba olanda bu 

yolu tutdun? 

Dünyanın bütün işləri müəmmadı... 

O Nobel nitqi söyləyəndə çox ciddi bir Yapon 

vətəndaşı kimi, təmkinlə üzünü Nobel Komitəsinin 

üzvlərinə tutub demişdi: “Mən başa düşmürəm bu 

mükafatı verməkdə niyə məhz məni seçdiniz?” 
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Bugünkü qəzetlərin hamısında onun şəkli 

verilmişdi... 

Əsərlərindən sitat gətirib yazmışdılar... 

Allah rəhmət eləsin! 

“Правда” və «Литературная газета» qəzetlərini 

alıb onun haqqında xeyli məlumat oxudum. Niyə axı bu 

adam özünü öldürüb?   

Bu gün uşaqlar ikinci mərtəbədə çox yaxşı suvaq 

işi gördü. Kran kiçik çəlləkdə su, qum və sement 

qatışığını işlədiyimiz otağın eyvanına qoyduğuna görə, 

uşaqlar gücü suvaq işinə verdi... 

Verdiyevə qırx altı ədəd zərf və on ədəd də 

otkrıtka aldırdım. Artıq otuz ədəd də “1 May bayramı” 

münasibətilə otkrıtka yazıb hazırlamışam. 

Tahirdən məktub aldım. 

Elə bir yenilik yox idi... 

Günortadan sonra Sahib Əkbərovun təzə dar 

"XB"-sini geyinib, saatını da sol qoluma taxdım. Heç kimi 

duyuq salmamaq üçün üstündən də köhnə paltar 

geyindim. 

Saat 15:45 dəqiqədə İlyasla Arkadiyanın qabağına 

gəldik. Yaxınlıqdakı kiçik bağda köhnə paltarlarımı 
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soyundum. İlyas köhnə paltarları götürüb geri qayıtdı. 

Özüm isə uvolnitelnim olmadığına görə "Tolstoy 21"-ə 

trolleybusla yox, təzə bir Volqa taksi maşını saxladıb 

getdim. 

Artıq saat 16:05-də görüş yerində idim. Özümü 

səliqəyə salıb yenicə o üz-bu üzə boylanırdım ki, 

Svetanın bir qızla gəldiyini gördüm. Ürəyim sevincdən 

çırpındı. 

Onlar yaxınlaşanda yanındakı qız başı ilə mənə 

salam verib, Sveta ilə sağollaşaraq, ayrıldı. 

Sveta əlini mənə uzatdı. Kiçik ağ əllərini ovcuma 

aldım. Əlləri pambıq kimi yumşaq idi... 

Onun sifəti birdən ciddiləşdi. Üstümə, tozlu, 

uzunboğaz əsgər çəkmələrimə diqqətlə baxıb: 

- Bu gün səninlə gəzə bilməyəcəyəm, – uşaq 

sadəlövhlüyü ilə dedi. 

Narazı baxışlarla, uşaq ədasıyla əlavə də elədi ki, 

gəl biryolluq ayrılaq. 

Pərt oldum: 

- Niyə? – soruşdum. 

- Mənim başqa oğlanım var, – dedi və gözlərini 

üzümə zillədi... 
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Onu dilə tutandan, xeyli söz-söhbətdən sonra 

qəflətən üzünə razılıq əlaməti çöküb, sifəti açıldı və: 

- Sən bu paltarını çıxarıb mülki paltar geyinə 

bilərsən? – soruşdu. 

- Axı əsgərəm, mənim mülki paltarım yoxdu, – 

dedim.  

- Al dəəə! – dedi. 

Ağappaq, sapsağlam dişləri göründü. Elə bil 

gözlərindən işıq saçdı. 

- Ala bilməzsən? – təkrar soruşdu. 

Mən onun qıyılmış göy gözlərinə, alınmamış təbii 

qaşlarına, büzülmüş dodaqlarına heyrətlə baxıb: 

- Alaram! – dedim. 

Bir az tərəddüd edəndən sonra: təzə mülki 

paltarlar və çamadan alaram, amma bir şərtlə, onları sizin 

evinizdə saxlayaq. Ananla da məni tanış edərsən ki, biz 

istədiyimiz vaxt şəhərə çıxıb rahat gəzə bilək. 

Onun rəngi açıldı. 

- Договорились? – soruşdu... 
- Договорились! 
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Altıncı gün saat 16:00-a görüş təyin eləyib çox 

mehribanlıqla ayrıldıq. O, arxaya çevrilib: gələn dəfə 

görüşə gələndə mülki paltarda bir fotoşəklini də gətir... 

Taksiyə minib saat 17:15-də mehmanxananın 

qarşısında düşdüm. Özümü səliqəyə salıb, taxta hasarın 

arasından hərbi hissəmizə keçdim. 

- İlyasla Vəli xəbər verdilər ki, hər şey 

qaydasındadı.  

Vaqon-otağımızda paltarımı dəyişdim. 

Əsas məsələ yenə pul dərdi idi... 

Eldar altı manat, İiyas isə ona köçürmə yoluyla 

göndərilən hələ almadığı on beş manat pulu boyun oldu. 

Deməli, iyirmi beş manat düzəldi. 

Əsədovdan, Vəlidən və başqa kimdən istədimsə 

pulu olan tapılmadı. Yaxşı ki vaxt vardı, dörd-beş günə 

nəsə bir şey fikirləşib, mütləq özümə paltar almalıydım... 

İvanyuşenko və praporşik gəldi ki, gecə növbəsi 

üçün poddonlara gipsoplitə yığıb kranla dördüncü 

mərtəbəyə vermək lazımdı... 

Gecə Klimenkonun briqadası işləməliydi. 
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Uşaqlara tapşırdım ki, əlinizi ağdan-qaraya da 

vurmayın, zəhmət çəkib özləri zaqotovka eləsin. 

Axşam yeməyindən sonra uşaqlarla yığışaraq, 

domino oynadıq, deyib-güldük, İlyasla şən bir mahnı da 

oxuduq. 

Yatmaq əmrindən sonra otağımıza girəni "Leyli" 

deyib döyürdük. Gülməkdən uğunur, səs-küyümüz baş 

götürüb gedirdi. 

Elə bəxtəvər, şən görünürdük! 

Çox maraqlı oldu... 
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18.04.1972-ci il, II gön. 
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Bu gün Vəli ilə çox fikirləşib başqa çıxış yolu 

tapa bilmədik. Gizlincə İlyasla poçta gedərək onun adına 

gələn on beş manatı aldıq. Eldar da cibində olan altı 

manat pulu verdi. Özümdə də dörd manat vardı. Cəmi 

iyirmi beş manat oldu, ancaq bu olduqca az idi. Şalvar, 

jaket və ayaqqabı mütləq alımalıydım... 

Poçtu gətirdilər. 

Tez özümü yetirdim. Məktubların içərisində qəbz 

gördüm. Cəld üzərini oxudum və sevinc məni bürüdü. 

Vahidə on beş manat pul gəlmişdi, bəxtim gətirdi, demək 

olar ki, mülki paltarım hazır oldu! 

Svetanın alışıb yanan gözlərini yadıma sala-sala 

Vahidin arxasınca götürüldüm. O, turbazada yer qazırdı. 

Sanki pul ona yox, elə mənim özümə gəlmişdi. Bu xəbəri 

ona necə sevincək dedimsə, heyrətdən yazığın ağzı açıla 

qaldı. Əlindən lomu yerə ataraq, lopatkasını da uşaqlara 

tapşırıb poçta yollandıq. 

Poçtda tələsdiyimdən Vahidin yerinə də özüm qol 

çəkdim. Qızdan on beş manatı alanda uçmağa qanad 

tapmırdım. On manatı özümə götürüb Vahidə beş manat 

verdim. 

Artıq otuz beş manatım vardı. 
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Vəli özü Kaşeyevdən, mən də ona Nazim 

Əsədovdan icazə aldım. 

Vəli idman paltarını geyinəndən sonra, vaqon-

otağımızın  pəncərəsindən pərçimlənib güclə çıxdı. 

O getdi! 

Görək məni yarıda biləcəkmi? 

Bu gün əhəng yox idi. Uşaqlar dağılışıb hərə öz 

yarımçıq işini görürdü. Heç onların yanına da getmədim. 

Birdən yadıma düşdü ki, Vahidin pul qəbzini alanda 

qardaşım Vidadidən də məktub almışdım. Məktubu 

cibimdən çıxarıb oxudum. Məktub maraqlı olsa da 

Komsomolum haqqında bir kəlmə də olsun 

yazılmamışdı... 

Bu gün üçüncü dəfə poçta gedib “1 May bayramı” 

münasibətilə yazdığım otkrıtkaları yola saldım. Təkcə 

bacım Yeganənin təbrik açıqcasını aviasifarişlə 

göndərdim. Qalanını Katerinaya verdim ki, adi qaydada 

ünvanlarına göndərsin. 

Yaxın qohumlardan başqa hamıya -Tbilisiyə 

Tahirə, Dağıstana Ruslana, Omsk şəhərinə Allaya, 

Pervomayskiyə Alik Oqanesyana, Nadirə, Hüsənə, çənə 

Telmana, mesxeti Şükürə, Sabirə, Akifə, Bərdəyə 

Əlövsətə, Arifə, Zabilə, qarmonçalan Məmiliyə, 
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klarnetçalan Savalana, Tariyel Muradova...  düz otuz üç 

nəfərə “1 May” açıqcası göndərdim... 

Poçdan qayıdanda kefim kök idi... 

Bekar qalıb darıxdığımdan ağlıma gəldi ki, 

gipsoplitədən bir heykəl düzəldim. 

Çəkic və bıçaqla yonub bir qadın heykəli 

düzəltdim. Saçlarım, üst-başım ağappaq toza bulaşdı. 

Gipsoplitənin tozu qaşlarıma, ağzıma kimi dolmuşdu. 

Axşamtərəfi heykəl tam hazır oldu. Bütün əsgərlər yorğun 

olsalar da, heykəlin başına yığışıb ona ad qoyduq: 

Leyli! 

Heykəl Svetanın eşqilə yaransa da, adı Leyli oldu. 

Məcnun da bizim kubrik idi. Leylini aparıb Məcnunun 

evinə qoyduq. 

Hamıda xoş əhval-ruhiyyə yaranmışdı. 

Kubrikə girənlər tökülüşüb Leyli deyə-deyə, bir-

birini vurur, səs-küyümüz bütün ətrafı bürüyürdü... 

Sanki xoşbəxt idik! 

Heç elə bil dərdimiz-sərimiz yox idi: 

Yarımçıq qalmış təhsilim, qonşuluqda qoyub 

gəldiyim Komsomolum... sanki bunlar yaddan çıxmışdı. 
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Mən necə bəxtəvərcəsinə "Leyli" deyib sevinirdim! 

Qışqırırdım! 

Nadyalarım, Lyudalarım, Svetalarım, omsklu 

Allam bir-birinə qarışmışdı! 

Mən mülki paltar hayındaydım... 

Axşam Əsədov xəbər göndərib məni öz 

kubriklərinə çağırırdı. Yəqin Vəli qayıdıb. Tez mərəkəni 

buraxıb onların yanına tərpəndim. 

Bəli, Vəli gəlmişdi. 

İyirmi manata bir çarliston şalvar və on iki manata 

da bir ayaqqabı almışdı. Jaket almağa isə pul çatmayıb. 

Bir az dilxor oldum. Şalvar da əynimə böyük oldu. Onu 

özüm düzəldə bilərdim, ancaq Vəlini bərk danladım ki, 

gərək ayaqqabı əvəzinə jaket alaydın. Əgər jaket 

alsaydın paradnı əsgər ayaqqabımla da geyinə bilərdim. 

Ayaqqabı ayağıma böyük olsa da, üst-üstə iki-üç 

corab geyinib, bunu birtəhər ört-basdır eləmək olardı. 

Vəli məni yarıtmadı, başqa heç nə eləmək 

olmazdı. Odur ki, mülki paltarı kubrikamıza gətirib öz 

şkafımda gizlətdim. 

Rəhbərlikdən görən olsa, heç nə... 
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Gecə televizorda intihar edən Nobel mükafatı 

almış yapon yazıçısı Yasunari Kababata haqqında veriliş 

verdilər. 

Mükafatı əsərlərində “Yazıçılıq ustalığı ilə yapon 

şüurunun mahiyyətini açıqlamasına” görə alıbmış... 
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19.04.1972-ci il, III gön. 
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Gecə hərbi hissəmizin həyətində sülənən balaca 

bir iti tutub, hərbi köynəyimə bükərək Əsədovgilin 

kubrikasında pəncərədən Nazimin düz üstünə tullayıb 

qaçdım. 

Uşaqlar dərdi-səri olmayan biveclər kimi elə 

gülüşürdü ki! 

Ancaq bilirdim ki, onların kubrikası da mütləq 

bunun əvəzini çıxacaq. Odur ki, gecə Eldarın və Vahidin 

çarpayısını dartıb qapının ağzına yığdıq ki, gəlsələr 

qapını aça bilməsinlər. 

Onlar gecə saat 03:29 və 05:02-də gəldi, ancaq 

qapını açıb içəri girə bilmədilər. Hər dəfə yavaşca, səssiz 

qapını itələyib içəri keçmək istədilər, amma qapını aça 

bilməyib geri qayıtdılar. 

Qisas qiyamata qaldı! 

Gecə gözümü yumub jaket almaq barədə  

fikirləşirdim. Yadıma düşdü ki, xeyli borcum var. 

Hesabladım: yetmiş rubl taytax Nadirə, on beş 

rubl yefreytor İlyasa, on rubl şamxorlu Vahidə, beş rubl 

göygöz Eldara, cəmi yüz rubl. 
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Briqadamın on dörd nəfər uşağını kərpic 

daşımağa apardılar. Mən üç nəfərlə qaldım. Onlara da 

yeməkxananın divarlarını əhəngləyib ağartmağı, suvağı 

tökülmüş yerlərin təmiri ilə məşğul olmağı tapşırıb 

Nazimin yanına getdim. 

Bu gün də gipsolitdən bir qız heykəli yonub 

düzəltdim. Bugünkü Leyli daha gözəl alındı... 

Günorta poçt gələndə heç kimə pul qəbzi gəlmədi. 

Atamdan bir məktub aldım. Elə bir yenilik 

yazmamışdı... 

Bu gün əsgər Arxireyevi görüb xeyli söhbət elədik. 

Soruşdum ki: altıncı gün saat 16:00-a kimi mənə bir ədəd 

mülki şalvar və bir ədəd də jaket gətirə bilərsən? O, mənə 

diqqətlə qulaq asıb: 

-  Yüz faiz gətirərəm, – dedi. 

- Arxayın olum? – təkrar soruşdum.  

Əlini çiynimə qoyub: 

-  Bu nə sözdü? – əminliklə dedi. 

Gecə pis bir yuxu görmüşdüm. Tam yadıma 

salmağa çalışdım... 
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Gördüm ki: “Atam direktor olduğu Yevlax Taxta-

şalban zavodundan bir maşın taxta satdırdığına görə 

həbs olunub və bir il iş veriblər. Məhkəmə zalında ürəyim 

sıxılır və ağlamağa başlayıram”. 

Yuxudan öz hıcqırtılarımın səsinə ayıldım. O 

qədər çətinliklə nəfəs alırdım ki... bu işin yuxuda olmasına 

sevindim. Əlimi gözlərimə, yanaqlarıma sürtəndə gördüm 

ki, yuxuda olsa da, elə doğrudan ağlamışam, yanaqlarım, 

gözlərim nəm idi. Fikirləşdim ki, xeyir olsun, bu nə 

yuxudu? 

Əhəng, alebastr, kərpic, sement qurtardığı üçün 

neçə gündür işlər yaxşı getmir... 

Uşaqlarla axşam kubrikaya yığışıb, ağlımıza 

hardan gəlmişdisə, mərsiyə deyirdik. 

Mən: Şah Hüseyn, Vay Hüseyn... dedikcə, 

Mürşüd, Nazı, Arif, İlyas, Əhliman, Vahid, Ədalət, Çingiz 

də – hamısı birağızdan: Şaxxseyy, vaxxseyy... deyib, sinə 

vururdular. 

Beləcə, deyib gülür, zarafatlaşırdıq. 

Sonra tikdiyimiz hündür mərtəbəli binanın 

arxasına keçib milli "Dirədöymə" oyunu oynamağa 

başladıq. Çoxlu səs-küy qaldırmışdıq. Oyun vaxtı 

ağcabədili Nazı ayaqlarımıza yaxşı "toqqa" vururdu... 
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Klimenko gəlib məni kənara çəkdi və məsləhətlə 

bildirdi ki, ayıbdır, bura Pervomayski deyil, bütün millət 

eşidir, bu nə səs-küydü? Mülki vətəndaşlar bizdən şikayət 

edə bilər... 

Kənardan durub oyuna tamaşa edən artıq uşaqları 

qovdum. Əsasən səsi onlar yaradırdı. Bircə oynayan – 

altı nəfər qaldıq. Necə çılğınlıqla oynayırdıqsa, yenə səs-

küyümüz hər yanı bürümüşdü. 

Dirədöyməni sakit oynamaq qeyri-mümkündü. Bu 

oyunun dadı-duzu da bax elə bu səs-küydə idi! 

Yaxşı ki, İvanyuşenko xəbər gətirdi ki, kinoya 

gedirik, dəstə düzülüb sizi gözləyir. Məcbur olub 

dağılışdıq. 

Rota cərgəyə düzülüb dəstə ilə kino-kluba getdi, 

mən isə getmədim. 

Tərləmişdim... 

Vaqon-otağımızda alt paltarlarımı dəyişib, Vəlinin 

mənə aldığı mülki şalvarı düzəltməyə başladım. 

Üskük və iynə-sapdan çox məharətlə istifadə 

elədim. Şalvarın balağını içəri qatlayıb səliqə ilə tikdim... 

Qurtarıb əynimə geyindim və çox gözəl yaraşdığını görüb 

sevindim. Sonra şalvarı səliqə ilə büküb yenə şkafda 

gizlətdim. 
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Sakitçilik idi. 

Atama və qardaşım Vidadiyə məktub yazmağa 

başladım. Atama yazdım ki: “May ayına on gün qalıb. 

Əgər imkan varsa, qardaşım Rafiqi göndər yanıma gəlsin. 

Həm Odessanı görər, gəzər, həm də görüşərik, çox 

darıxıram”. 

Amma məktubu yola salmadım, səhərə qədər 

fikirləşim, bir az da düzəliş eləyib sonra göndərərəm. Elə 

paltarlı-zadlı yatağıma uzanıb nə vaxt yuxuya getdiyimi 

bilməmişəm. 

Uşaqların səs-küylə kino-klubdan qayıtmağı məni 

yuxudan oyatdı. 

Yaxşı yuxu görürdüm. Gördüm ki: “Bir QAZ-21 

markalı Volqa sürətlə gəlir və qəflətən maşının qapısı 

açıldı, bir cavan oğlan maşının altına yıxıldı. Tez maşını 

saxlayıb oğlanı maşının altından çıxartdılar. Ölməmişdi, 

ancaq üz-gözü sıyrıq-sıyrıq idi. Bu vaxt maşının arxa 

oturacağından bir qız düşdü. Svetaya bənzəyirdi və sonra 

gördüm ki, elə Svetadır. Balağını yenicə düzəltdiyim 

şalvara baxıb gülürdü. Əl-ələ verib gəzməyə çıxdıq. Dörd 

tərəfimiz göy dəniz idi...” 

Yuxunun ardını unutmuşdum, nə qədər elədim, 

yadıma sala bilmədim. Amma onu bilirəm ki, bu yeni 

balağı düzəlmiş şalvarda çətin ki, ona nəsə eləməyim... 
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Düzü, gözlərimin qarşısında canlandırdım, ancaq o 

hissəni heç cür xatırlaya bilmədim... 

Gecə yoxlamasına getmədim. 

Yenidən gözümü yumub yatmışam. 

 

 

 

 

 

 

20.04.1972-ci il, IV gön. 

 

Səhərin açılması ilə qara xəbərlərin məni 

bürüməsi bir oldu. 

Gecə yoxlamada söhbət yalnız məndən gedib. İş 

icraçısı Tarasyuk deyib ki: Babayev bütün günü əli 

cibində ortada gəzir, briqadasının harada işlədiyinə, nə iş 

gördüyünə heç fikir də vermir, anarxiya yaradıb... Bütün 
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iş-gücü məktub, otkrıtka yazmaqdı... Əsədov da ona 

qoşulub... İş vaxtı Babayev yatır, istirahətdədi. Axşamlar 

da uşaqlarının səs-küyü bütün aləmi bürüyür... Baxın, indi 

hamı dəstədədi, bəs Babayev hanı? Yatır... Elə bil 

nazirdi. Nəyimə gərəkdi? Mayor Deqtyara deyəcəyəm, 

onun briqadasını Pervomayskiyə qaytarsın. Axşamlar 

uşaqları yığır başına... qırr-vırr... səs-küydən qulaq 

tutulur... Bütün məhəllənin mülki vətəndaşları pəncərədən 

bunlara tamaşa eləyir, artıq onlar da bezikib Şəhər 

Sovetinə şikayət ərizəsi yazıblar... Axşam demişik ki, 

təmizlik işləri görün polkovnik Arnaut gələcək. Əllərini 

ağdan-qaraya da vurmayıblar. Yığışıb oyun oynayır, dəli 

kimi çığır-bağır salırlar. 

Sonda Kaşeyev də mənim əleyhimə döşəyib. 

Hətta gecəni Tarasyukgilin kubrikasında yatıb və deyib ki, 

Babayevi çıxardıb yerinə başqa adam qoymaq lazımdı. 

İstədiyi vaxt briqadanın uşaqlarını şəhərə buraxır və heç 

kimi də satmır. 

Dünən gecə beləcə biabırçılıq olub. Ürəyimdə 

eşitdiklərimə pis olsam da üzdə pərtliyimi heç kimə 

bildirmədim. 

Nə edəcəyimi çox götür-qoy eləyib, çıxış yolu 

axtarırdım: 

İntiqam! 
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Bəli, içimdə intiqam hissi baş qaldırmışdı.  

Nə etməliydim? 

Əsədovu yanıma çağırdım,  oturub plan qurduq: 

“Əgər axşam yoxlamasında mayor Deqtyar bizi danlasa, 

ikimiz də irəli çıxıb bir ağızdan deyərik ki: komandirlikdən 

imtina edirik. Biz daha işləməyi bacarmırıq. 

Sonra mən davam edib deyərəm: Yerimizə də 

İvanyuşenko ilə Artyomenkonu qoyun. Onlar rusdu. 

İşləməmək ancaq onlara yaraşar! 

Bizi eşşək kimi işlədirsiniz, rus əsgərləri isə bütün 

günü araqdan içib, siqaretdən tüstülədib, gecələrdə 

şəhərdə qızlarla kef çəkirlər. Heç ruslara söz deyən də 

olmur. Bəsdirin daha! Bu ayrıseçkiliyə son qoyun! Həmişə 

bizə ikinci dərəcəli adamlar kimi baxmısınız..." 

Xülasə, uşaqlarımızdan beşi sement daşımağa 

getdi. Yeməkxananın döşəməsini də bizim uşaqlar yumalı 

oldu. Polkovnik Arnaut gəlməli idi... 

Poçt gələndən sonra məktubda yazılan növbəti 

qara xəbər başımın üstünü aldı. Pervomayskidən taytax 

Nadir yazırdı ki: Əhlimana əlli manat pul ver. Elə bil mənə 

verirsən. 

Bəli, o, borcunu istəyirdi! 
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Yenidən dilxorçuluq məni bürüdü... 

Nazimi çağırtdırdım, xeyli götür-qoy edəndən 

sonra belə qərara gəldik ki, məktubu Əhlimandan 

gizlədək. 

Ancaq mənə hər pul gələndə üstündən on manat 

verib əlli manatı bağlayaram... 

Axşamtərəfi bəxtim gətirdi. Mənim hərəkətlərim 

barədə mayora heç nə deyən olmadı. Tarasyukla, 

Kaşeyev nədən susdu? - bilmədim. Axşam heç planyorka 

da olmadı... 

Amma hər an səbirsizliklə və ürək döyüntüsüylə 

mayor Deqtyarın məni yanına çağıracağını gözləyirdim. 

Sakitlik oldu. Hamı susmuşdu. Bütün günü məni 

narahat edən fikir, qayğı deyəsən, yaxşı sonluqla 

qurtarırdı... 

Axşam beş uşaqla turbazaya getdim. Suvaq işi 

var idi. İş az olduğundan Mürşüd boynuna götürdü ki, tək 

işləyəcəyəm, siz gedin gəzin. Eldarla bir az ağızlaşıb onu 

da Mürşüdə kömək eləmək üçün saxladım. 

Əhlimanla birlikdə turbazanın lap qabağına gəlib 

çatdıq. Sakitçilik idi. Hərbi zabitlər, komendatura işçiləri 

heç biri gözə dəymirdi. 
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Qarşıdakı oturacaqda dörd qızın oturub gülə-gülə 

laqqırtı vurduğunu gördüm. Onlara yaxınlaşıb söz atanda  

mənə maraqla baxmağa başladılar. Ləhcəmdən qafqazlı 

olduğumu görüb ürəklə zarafatlaşdılar. 

Əhliman utandığından kənarda durub bizə baxır, 

yaxınlaşmırdı. Mən qızların arasından xoşuma gələnini 

seçib ayağımla ayağına toxunaraq dedim ki: sizinlə işim 

var, bir dəqiqə olar? 

Əvvəlcə o, qızlardan ayrılmaq istəmədi, ancaq 

təkidlə onun əllərindən tutub ayağa qaldırdım. 

Deyəsən, lap sırtılmışam... 

Qızlardan bir az aralanıb söhbətə başladıq. Tanış 

olub, saat 22:00-a görüş təyin elədik. Söz verdi ki, gecə 

mütləq çıxacaq. Tanya qəşəng qız idi. Gecə çıxsa, yaxşı 

olacaq. Qızı rəfiqələrinin yanına ötürüb, kənardan lal-

dinməz bizə baxan Əhlimanı da götürüb hərbi hissəmizə 

qayıtdım. 

Axşam yoxlaması saat 21:58 dəqiqədə qurtardı. 

Gözlərim saatda idi: artıq cəmi iki dəqiqə vaxtım qalmışdı. 

Praporşik Bandısikdən tutmuş polkovnik Arnauta 

qədər hamı burada idi. Saatın əqrəblərinə baxdıqca 

əsəblərim gərilirdi... 
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Necə olur-olsun getməyi qərara aldım. Vaqon-

otağımızın işığını söndürüb mülki formanı əynimə 

geyindim. Göygöz Eldarla Əhliman da mənimlə getmək 

istəyirdi, onları   qoymadım.   

Vaqonun   ensiz   kiçik  pəncərəsindən çölə zorla 

çıxıb götürüldüm. 

Saat 22:10-da görüş yerində Tanyanı gözləyən 

görəndə gözlərimə inanmadım. Az qalırdım sevincimdən 

qarşısında baş əyəm... 

-  Niyə on dəqiqə gecikdin? – soruşdu. 

- Bağışla! – dedim, - əsgər həyatı belədi, yoxlama 

uzun çəkdi, heç cür mümkün olmurdu, birtəhər... 

- Yaxşı, yaxşı, – dedi, - siz əsgərlərə gecikməyi 

bağışlamaq savabdı... 

Sonra qol-qola girib qayğısız-qayğısız, dünyanın 

bəxtəvərləri kimi bulvara qədər yersiz söhbətlər edə-edə 

qoşa addımladıq. 

Turbazada odboy gecə saat 23:00-da olurdu. 

Odur ki, tez qayıtdıq. Qolumu onun boynuna salıb bütün 

dünyanın dərd-sərini unutmuşdum. Əsgər olduğum 

tamam yadımdan çıxmışdı. 
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Turbazanın qabağına çatmağa az qalmış 

qaranlıqda ağacların arasında, sabah axşam saat 20:30-a 

görüş təyin elədik, o söz verdi ki, hökmən gələcək. 

Ayrılanda onu bir dəfə yüngülcə öpdüm. 

Dodaqlarından bərk öpməyə nədənsə utandım... 

Kefim kök idi. Qayıdanda gördüm ki, parkda taxta 

oturacağın bir tərəfində iki qız, bir tərəfində isə Vəli tək 

oturub. Vəlinin əynində ucuz, yuyulmaqdan rəngi qaçmış 

nazik idman forması vardı.  Salam verib onların arasında 

oturdum. 

Baxdım ki, qızlar yaşlı qadınlardı. Təklif elədim ki, 

bəlkə gəzə-gəzə bulvara tərəf gedək? 

Qadınlar yorğun olduqlarını bildirib durmaq 

istəmədilər. 

Ağlıma nə gəldisə qəflətən yanımdakı qadının 

çılpaq baldırından bir çimdik qoparıb: 

- Yorğunluğun çıxdı? – soruşdum. 

Qadınlar gülüşdü. 

Vəli də onlara qoşulmuşdu... 

Az sonra Ulyanovskdan olan Rima adlı yaşlı 

qadını Vəlinin payına düşən qoca qadından ayırıb 

apardım. 
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Bir az əvvəl Tanya ilə elədiklərimi Rima xala ilə də 

təkrarlamağa başladım. Onunla da qol-boyun olub 

qaranlıqda asta-asta gəzirdik. 

Rima xalanın Tanyadan fərqi ətli, yaşlı olmasında, 

bir də vurduğu bahalı ətrinin qoxusunda idi. 

Hərdən əlimlə onun yoğun belindən də tuturdum. 

Rima xala hardansa xeyli Azərbaycan sözləri bilirdi. 

Görünür, o, gözəl qadın olduğundan bizim azərbaycanlı 

əsgər və alverçilərinin diqqətindən kənarda qalmayıb... 

onlarla mütəmadi görüşüb, hətta Kirovabaddan, 

Ağdamdan, Mingəçevirdən kişi tanışlarının adlarını da 

söylədi. 

Ağcəbədili Gülmalının oğlu Mameddən, Sabirdən 

elə hey danışır, dil ağıza qoymurdu. Hamısını da tərifləyir, 

çox əliaçıq, qonaqpərvər olduqlarını bildirirdi. 

Mənim fikrimsə onun yumşaq əndamında 

qalmışdı... Bir zaman baxdıq ki, dənizin kənarına gəlib 

çıxmışıq. Heç kim gözə dəymirdi. 

Qucaqlaşıb elə ayaq üstə öpüşməyə başladıq. 

Hava soyuq olsa da, onun canı isti idi. 

Paltarının açıq sinəsindən əlimi salıb, döşlərini 

növbəylə çıxardaraq öpüb, oynatmağa başlayanda o, 

yumşaq qumun üstünə uzanıb dedi: 
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- Hərbi biletini ver saxlayım, sonra nə istəyirsən 

elə! 

Mat qalmışdım, Alla məsələsində peşman 

olduğum üçün istədim nəsə eləyəm... 

Fəqət, üstümdə sənədim yox idi! 

Gecə dördün yarısına kimi öpüşdük və sənəd 

məsələsinə görə başqa iş tuta bilmədik. Ayrılanda: 

- Sabah sənədlə gəl, – dedi... 

Və bu vaxt işıqda onun sifətini açıq-aydın gördüm. 

Vaxseeyyy... 

İlahi, o, lap iyrənc idi! 
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21.04.1972-ci il, V gön. 

 

Səhər razvoddan sonra yenicə dağılışmışdıq ki, 

polkovnik Arnaut məni çağırtdırdı. Onun yanına çatanda 

əsgəri qaydada məruzə elədim. O, mənimlə əl verib 

görüşdü. Mayor Deqtyar və baş leytenant Boyko hamısı 

orada idi. 

Kənardan uşaqlar da diqqətlə bizə baxırdı. 

Kaşeyev, praporşik Bandısik də təəccüblərini gizlədə 

bilmədi. Polkovnik Arnaut mənimlə tet-a-tet xeyli söhbət 

elədi. 

- Belə olmaz, – dedi.  

Məsləhətlər də verdi: 

-  İyirmi gündən sonra yenə gələcəyəm, – dedi, - 

gərək üçüncü mərtəbənin suvaq işini qurtarasınız... 
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Xülasə, Boykonu, Deqtyarı mənim yanımda xeyli 

danladı. Onlar hərbi qaydada fərəqət formasında 

dayanmış, sifətlərinin rəngi qaçmışdı. Mayor Deqtyarın 

gözləri ölü gözləri kimi sönmüşdü... 

Mən qıpqırmızı olmuşdum. Heç utandığımdan 

deyə bilmədim ki, çox vaxt material çatışmır... 

Heç yaxşı ki, demədim, həm də bu satqınçılıq 

sayılardı, odur ki, hamımız susduq... 

Polkovnik Arnaut mənə uğurlar dilədi. 

İyirmi gündən sonra yenə gələcəyini bir də təkrar 

eləyib məni azad buraxdı... 

Yenicə uşaqların suvaq işlərini planlaşdırmışdım, 

xəbər verdilər ki, Babayevin briqadası suvaq işini 

saxlasın, bir vaqon kərpic gəlib, boşaltmaq lazımdı. 

On iki nəfəri kərpic boşaltmağa yolladım. 

Zamorayev, Çingiz və Elman qaldı. 

Polkovnik Arnautun mənimlə əllə görüşməsi, 

mehriban davranışı və məsləhətləri bizə ruh yüksəkliyi 

vermişdi. 

Bir maşın hazır rastvor gətirdilər. 

Həvəsə gəlmişdik, kranla hazır rastvoru üçüncü 

mərtəbənin balkonlarından içəri verdirdim. 
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Zamorayev işləmək istəmirdi, paxmel idi, mənə 

yalvarıb icazə aldı. Üçümüz qaldıq. 

Yenə üç azərbaycanlı! 

Hər gün ruslar bir şey bəhanə eləyib aradan çıxır, 

vodka vurmağa gedirdi... 

Bu gün Çingiz və Elmanla söz verdik ki, üçümüz 

birlikdə, yüz kvadrat metr divarı suvayıb qurtaraq. 

Sonsuz bir həvəslə işə girişdik. 

Geniş divarlar seçib işə başladıq. 

Turbazadan Mürşüdlə Əhlimanı da gətizdirdim ki, 

zatırkaya və palçıq daşımağa kömək eləsinlər. 

Bəli, axşam saat 17:00-da artıq doxsan kvadrat 

metr divarı suvayıb hazırladıq. 

Onlar yerdə qalan on kvadrat metri də suvamağa 

başlayanda mən turbazaya gedib Vovkanı tapdım. 

O, mülki paltar gətirmişdi! 

Tez açıb baxdım. Şalvar əynimə idi, köynək isə 

yox... 

O, gətirdiyi çirkli, yuyulub-ütülənməmiş, qırış-qırış 

köynəyə necə kədərlə baxdığımı görüb, çox pis oldu. 
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Yarım saatdan sonra arxamca gəldi ki, köynəyi 

ver aparım, ütüləyim. 

Nə qədər elədi razılıq vermədim. 

Ona minnətdarlıq eləyib yola saldım. 

Mülki paltarları Vəliyə verdim ki, gizlətsin. 

Gecə Vəli xəbər gətirdi ki, paltarları Toma adlı bir 

qadının evinə qoyub: 

- Etibarlı qadındır, – dedi. 

Sabah bu paltarları geyinib getməliydik... 

Axşamtərəfi Vovka geyinib-gecinib kiçik oğlu ilə 

arxamca gəlmişdi. 

Mənə xəbər elədi ki, bizə qonaq gəl, ya sabah, ya 

da biri gün gözləyəcəm. 

Razılaşdıq: 

-  Bazar günü gələrəm, – dedim.  

Bu günkü əsgər həyatımız uğurla başa çatırdı... 

Vətən, bu gecə arxayın ol! 
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22.04.1972-ci il, Vl gön. 

 

Günortaya qədər suvaq vurduq. Günortadan 

sonra təmizlik işləri ilə məşğul olmalıydıq, çünki sabah 
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general Qordiyenko gəlməliydi. Odur ki, iş yerində və 

kubrikalarda təmizlik işləri eləməyə başladıq. 

Saat 16:00-da Sveta ilə görüşüm vardı. Nə qədər 

elədim Vəli mənimlə getmədi: 

- Qorxuram, – dedi. 

O biri uşaqlar da Qordiyenkonun gələcəyini eşidib 

ehtiyat elədi. Nazim Əsədovdan soruşdum ki, əgər məni 

axtarsalar, arxamca taksi tutub gələ bilərsən? 

- Yox, yox, qaydaş – dedi, qoyxuyam... 

Bu ağcabədili Nazının da heç bərkdə əli yox idi. 

Pervomayskidə stadion davasında da qaçıb gizlənmişdi. 

Gülmalı kişinin yetim-yesiri! 

Çox çalışdım, bir çıxış yolu tapa bilmədim. 

Pokovnik Arnaut, praporşik Bandısik, baş leytenant 

Boyko, hamısı iş başındaydı. Bəs nə edim? 

Balaca, ədalı, nazlı, təkəbbürlü Svetanın məni 

necə səbirsizliklə, maraqla gözləyəcəyini dönə-dönə 

gözlərimin önündə canlandırıb son qərara gəldim. 

Getməliyəm! 

Taksi tutub, tez gedib-qayıdaram. Çox olsa bir 

saat vaxt aparardı. Lazım olsam, onlar  məni axtarar. 
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Onsuzda bina böyükdü, burada adamı bir saata axtarıb 

tapmaq elə də asan olmur... 

Sonda Mürşüdü dilə tutub, onunla getməyə qərar 

verdik. 

Saat 15:30 idi. 

Vaxta yarım saat qalırdı. Ayaqqabı və şalvarı 

qəzetə büküb Arkadiya mehmanxanası tərəfdən çıxdıq. 

Dərhal da taksi dayanacağındakı Volqaya oturub, 

Tolstoy küçəsi 21-ə sürməsini xahiş etdik. 

Bağın arxasında taksidən düşüb hündür mərtəbəli 

bir binanın blokuna girdik. İçəri çox qaranlıq idi. Mürşüd 

kömək elədi, cəld soyunub əsgər paltarlarımı ona verdim. 

O, hərbi paltarları qəzetə bükənə qədər mən mülki paltarı 

geyindim. Ayaqqabım, şalvarım mülki olsa da, köynəyim 

əsgər köynəyi idi. 

Ütüsüz köynəyi  götürməmişdim... 

Saat 15:55 dəqiqədə görüş yerinə çatdıq. 

Saat 16:00-da Sveta həddindən artıq gözəl bir 

qızla döngədən çıxdı. Qənrisiz gözəl sayılan bu qızın 

əynində çarliston şalvar, ayağında vilvet ayaqqabı vardı. 

Məni görən kimi Sveta o qızdan ayrıldı. Çox səmimi 

görüşdük: 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

- Bu gün vaxtım çoxdu, – dedi, - çoxlu gəzək... 

Kinoya gedək. 

Və qəflətən mənə dedi ki: yerinə yetirəcəksənsə, 

səndən bir xahişim də var. 

- Əlbəttə, – dedim, - nə xahişdi o elə? 

O, boynunu büküb bir uşaq ədasıyla gəldiyi 

rəfiqəsinə tərəf barmağını tuşlayıb: 

- O da bizimlə getsə olar? – soruşdu. 

Mən quruyub qaldım, təəccüblü idi. O, təkidlə on 

altı, on yeddi yaşında olan qənirsiz gözəl qızı da 

özümüzlə aparmağımızı rica edirdi... 

Mən sanki yuxuda idim və hardansa qəflətən 

yadıma düşdü ki, corab götürmədiyim üçün ayaqqabını 

elə yalın ayağıma geyinmişdim. Onlar bunu görsələr, 

biabırçılıq olacaqdı... həm də vaxtım azıydı, bəlkə bilirlər 

ki, tələsirəm, hələ Mürşüd də vardı... 

İstəmirdim bu gözəl qızlar Mürşüd kimi əntəri 

görsünlər, əgər onlar bu sifəti tüklü meymunu görsələr, 

qorxub qaçacaqlar. 

Balacaboy, kök, dolu sifət, bədəni qıllı Mürşüdün 

bircə gözləri alışıb yanırdı. Onun gözləri hədsiz dərəcədə 
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qalın, cod, qara qıllı qaşlarının içində batıp gedirdi. Bircə 

gözlərinin bəbəyi parıldayırdı. 

Sveta nəsə danışırdı... 

Fikrim yalın, corabsız ayaqlarımdaydı ki, birdən 

əyilərəm ayaqqabının üst hissəsindən çılpaq ayaqlarım 

görünər... 

Cibimdə də cəmi bir manat pulum vardı, kinoya 

getsək, çatmayacaqdı. 

Bəlkə də artıq rotada məni axtarırdılar. Axı 

polkovnik Arnaut hələ getməmişdi, hər yerdə təmizlik 

işləri aparılırdı. Praporşik və ya ağayi Boyko hər an məni 

axtara bilərdi. İş-işə qarışmışdı... 

Sveta: yatmısan? - deyəndə elə bil yuxudan 

ayıldım. Tez düşünmədən: 

- Yox... yox... yaxşı, gedəyin amma... mənim cəmi 

bir saat vaxtım var, - dedim, - həm hərbi hissəmizə 

qayıtmalıyam, həm də bir nəfərə pul vermişəm, mənə 

mülki jaket alsın, o gəlməlidi... Mənə belə soyuqdu... 

Kino qalsın növbəti dəfəyə, bağda saat 17:00-a 

kimi piyada gəzərik. 

Razılaşdıq. 
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Qızlar evə qayıtdı ki, paltarlarını dəyişsin, elə bu 

vaxt özümü Mürşüdə yetirdim: 

- Mənim hərbi paltarlarımı podyezdin qaranlıq bir 

yerində gizlət, özün də cəld taksi tut, hərbi hissəyə qayıt. 

Əhlimandan üç manat pul al gətir, həm də gör məni 

axtarıb-eləyən olmayıb ki? 

Qızlarla kinoya getməyimə üç manat bəs idi. 

Cibimdəki son bir manatı da Mürşüdə verdim ki, taksiylə 

getsin. 

- Taksini buraxma, get və qayıt. Bir manat 

verəndə sürücü narazı qalsa, başa sal ki, əsgərsən, 

üzürlü hesab eləsin. Çox dirənsə, boyun ol ki, aylıq 

pullumuzu alan kimi gəlib onu tapacaqsan. 

Mürşüd bərk qorxuya düşdü: 

-  Mən elə söz deyə bilmərəm, – dedi,  taksidən 

düşüb qaçaram, tuta bilməz! Laçın dağlarında mal-

heyvan dalınca o qədər qaçmışam ki... 

Heç vaxt olub canavar məni tuta bilməyib. 

-  Lap yaxşı, – dedim, özün bilərsən, di tərpən... 

Onu birtəhər başa sala bildim. Ondan ayrılan kimi 

qızlar gəldi. Cibimdə qəpiyim də qalmamışdı. 

Nə etməli? 
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Hardasan, ay Çernişevski?! 

Piyada yavaş-yavaş gəzməyə başladıq. Bir də 

baxdım ki, Mürşüd hərbi paltarda yolu keçib gic hinduşka 

kimi səki boyu döyükə-döyükə gedir... 

Belə də taksi axtararlar? 

Hirsimdən dişlərimi bir-birinə qıcıyıb, qızlara 

dedim ki, siz məni bir dəqiqə bağışlayın, deyəsən, o qara 

qıllı əsgər taksi axtarır, görünür, tapa bilmir. Qafqazlıdı, 

başa salıb qayıdıram. 

Özümü Mürşüdə yetirib, öz ana dilimizdə onu 

söyməyə başladım. O, mənə bildirdi ki, nə buranı, nə də 

hərbi hissənin yerləşdiyi yeri tapa bilməyəcək. 

Tez yoldan keçənin birindən qələm alıb, qəzet 

parçasına ünvanları yazdım: 

- Tez elə, adam az olan yerdə hərlənmə, ay Laçın 

eşşəyi! Əsgər paltarlarım keçiddə qalıb, aparsalar, 

neyləyərəm? 

Sonra yadıma düşdü ki, bura Odessadı, Laçın 

deyil ki, aparsınlar... 

Bir az rahatlaşıb geriyə qayıtdım. 

Mürşüdü taksiyə oturan görüb stressdən bir az da 

çıxdım... 
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Qızlarla gəzməyə başladıq. 

Sveta uşaq idi. 

Rəfiqəsi ondan üç-dörd yaş böyük olardı. O, gözəl 

olmağından əlavə həm də həddən artıq ağıllı qız idi. 

Bir sözlə, o dəymişdi! 

Məndən soruşdu ki, Moskvada olmusan? Əlbəttə, 

– dedim və ilk Moskva sərgüzəştimi onlara danışmağa 

başladım. 

1960-cı illərin ya ortaları, ya da axırları olardı. Orta 

və ali məktəb dostum Aydın İbrahimovla Moskvaya 

məşhur qapıçı Lev Yaşinin sonuncu vida görüşünə 

getməyimizdən danışdım. 

O vaxt uzun saçlı irlandiyalı futbolçu məşhur Corc 

Bestə də azarkeşlik edirdim. Dünya yığma komandasının 

tərkibində o da oynayası idi. 

Moskva haqqında nə mənim, nə də Aydının 

təsəvvürü belə yox idi. Orada nə qohumumuz, nə də bir 

tanışımız vardı. 

Bilet alıb Binə aeroportuna getdik. İlk dəfəydi ki, 

təyyarə görürdüm. 

İlahi, burada hər şey nağıla bənzəyirdi. 
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Təsadüfən aeroportun gözləmə zalında orta 

məktəb yoldaşımız Hafiz Hətəmovla qarşılaşdıq. 

- Hara gedirsiniz? - Hafiz bizi görüb heyrətlə 

soruşdu.  

O, kimisə yola salırdı. 

-  Moskvaya gedirik, Kremlə, – dedik, sözün var 

Lenin yoldaşa çatdıraq! 

Gülüşdük... 

- Bəs harda qalacaqsınız? – soruşdu. 

Heç bu barədə fikirləşməmişdik də. 

Birdən heyrətlə Aydınla bir-birimizin üzünə baxdıq. 

Doğrudan da... Bəs biz harda qalacağıq? 

Son qərarımız belə oldu. 

- Mehmanxanada yer olmasa, lap küçədə 

gecələyərik... 

Hafiz Moskvada təhsil alıb yataqxanada qalan bir 

qohumunun ünvanını bizə verdi. 

-  Lazım olsa, çətinə düşsəniz, mənim adımdan 

ona zəng vurun,  – dedi. 
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Hər ehtimala qarşı ünvanı götürdük. 

Moskvanın ağlagəlməz dərəcədə böyük olan 

aeroportunda gecə təyyarədən düşdük. 

Hava çox soyuq idi. Aeroport binasının üstündə iri 

hərflərlə yazılmış: Домододево sözünü oxudum... 

Bir avtobus gəldi, arxasında qoşqu da vardı. Hamı 

avtobusa doluşdu. Biz də özümüzü basabasda ora saldıq. 

Ayaq üstə duranlar oturanlardan çox idi. Yerimi düz-əməlli 

heç rahatlamamışdım ki... avtobus dayandı. Heç üç-beş 

dəqiqə keçməmişdi ki, gördük hamı avtobusdan 

tökülüşdü. 

-  Bura Moskvadır? – birindən soruşduq. 

Orta yaşlı bir rus qadın bizə baxıb güldü və 

bərkdən dedi: 

- Siz qafqazlılarda pul çox olur, baqajınız yoxdusa, 

oturun taksiyə, gedin Moskvaya, bura aeroportun 

binasıdı. 

Soruşduq ki, "baqaj" nədir? 

Başa saldılar: 

- Yox, heç nəyimiz yoxdu, – dedik. 
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Aeroportdan çıxan bir neçə azərbaycanlının 

arxasınca düşüb taksi dayanacağına getdik. 

Hafizin qohumunun ünvanını sürücüyə göstərib 

taksiyə oturduq. Gecə zülmət qaranlıqda, yağış və 

soyuqda hər yanı meşəylə əhatələnmiş geniş asfalt yolla 

xeyli yol gedəndən sonra gəlib ünvana yetişdik. Taksi 

sürücüsü yataqxananı göstərib: 

-  Düşün, – dedi, axtardığınız ünvan buradı... 

Yataqxananın pilləkənləri ilə üçüncü mərtəbəyə 

qalxıb 302-ci otağın qapı zəngini basdıq. 

Səs-səmir gəlmədi... 

Yarım saat ara verə-verə zəngi vurandan sonra 

iyirmi iki-iyirmi beş yaşlı cavan bir oğlan içəridən qapını 

açdı. 

Əynində təkcə alt paltarı vardı. Gözlərini qıyıb 

təəccüblə üzümüzə baxdı. 

Gecəyarı idi. Öz doğma ana dilimizdə: bərdəli 

Hətəmov Əkbərin oğlu Hafizin adını çəkəndə, o, duruxub: 

- Gözləyin, – dedi, - yanımda qonaq var, getsin 

gələrsiniz... – deyib, hirslə qapını çırpdı və içəridən də 

hikkəylə bağladı. 

Dəhlizlə qayıdıb pilləkənlər olan yerdə dayandıq. 
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Gedəcək yerimiz yox idi. 

Bura nağıllarda adı olan, dünyaya meydan 

oxuyan, az qala yer kürəsinin yarısını tutan Sovet 

Sosialist Respublikalar İttifaqının paytaxtı Moskva şəhəri 

olsa da, dəhlizi, pilləkənləri elə də gözəl deyildi. Elə bura 

da Bakı yataqxanaları kimi natəmiz və təmirsiz bir yer idi. 

Aydınla bir saata qədər dəhlizdə gözlədik. 

Oğlandan bir xəbər-ətər çıxmadı. 

Onların qapılarının yanındakı pilləkənin daş 

pillələrində oturub bir-birimizə söykəndik. O qədər yorğun 

idik... göz qapaqlarımız bizə güc gəlib qapanırdı... Yuxuya 

nə vaxt keçdiyimizi heç bilməmişik... 

Həmin o oğlanla iyirmi-iyirmi iki yaşlı gözəl bir qız 

yanımızdan keçəndə, bizi silkələyib oyatdılar və oğlan 

Azərbaycan dilində dedi ki: keçin otağa, gəlirəm. 

Oğlan qayıdanda görüb ki, çarpayıda baş-ayaq 

necə mışıl-mışıl yatmışıqsa, heç oyatmağa da qıymayıb... 

qapını arxadan bağlayaraq, qonşu otaqdakı dostlarının 

yanına gedib... 

Sveta ilə Lyudmila mənim söhbətimə diqqətlə 

qulaq asır, hərdən də ürəkdən  elə şaqqanaq çəkib 

gülürdülər ki, sanki dünyada başqa dərdləri yoxuydu. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Arada... getdiyimiz yerdə qarşımıza iki sərxoş 

oğlan çıxdı, mən yaşda olardılar. 

Qızlar qorxub yollarını dəyişmək istədi, mən isə 

qoymadım. 

Onları sərxoş oglanlardan qorudum. 

Kefli ruslardan biri məndən saatı soruşdu. Heç 

ona cavab vermədən, keçib getdik. 

Lyudmila təklif elədi ki, gəlin, bir az oturacaqda 

əyləşək. 

Birdən yadıma düşdü ki, otursam, ayağımda corab 

olmadığı bilinəcək. Odur ki: 

- Siz oturun, mən ayaq üstə dayananda yaxşı 

danışıram, – dedim. 

Onlar oturdu... 

Mən isə elə hey Moskvadakı əhvalatlardan 

danışdım: Metronun "Красная площадь" stansiyasından 

çıxıb əsrarəngiz Kremli gəzməyimizdən, V.İ.Leninin 

mavzoleyinin qarşısındakı izdihamlı növbədən... 

Möhtəşəm Lujniki stadionundakı maraqlı futbol 

oyunundan, o vaxt SSRİ-nin dünyanın yığma 

komandasına 3:1 hesabı ilə qalib gəlməsindən, 

İrlandiyada kəskin duman olduğundan, uzun saçlı Corc 
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Bestin təyyarə ilə Lev Yaşinin vida görüşünə gələ 

bilməməsindən, diktor stadionda bunu elan edəndə, 

izdihamdan qopan səs-küydən, təlatümdən, bizim necə 

məyus olmağımızdan... 

Çox zəvzədim ki, bəlkə Mürşüd gəlib çıxa...  

Sonra Lyudmila bizim Azərbaycan futbolu ilə 

maraqlandı. “Neftçi” Bakı Futbol Klubu haqqında 

ürəkdolusu danışandan sonra Svetayla Lyudmila hər ikisi 

söz verdi ki, onlar SSRİ birinciliyində “Çernomorets”lə 

bərabər “Neftçi”yə də azarkeşlik edəcəklər. 

Bir zaman saata baxdıq ki, saat 16:50-di, cəmi on 

dəqiqə vaxtım qalıb. Qızlar dərhal ayağa qalxdı. Lyudmila 

Svetadan yaşca böyük, həm gözəl, həm də ağıllı idi. 

O, canıyananlıqla: trolleybusla getsən gecikərsən, 

taksi tutmaq lazımdı və əsgərlərdə pul olmadığını dəqiq 

bildiyindən cibindən bir sarı manatlıq çıxardıb mənə 

uzatdı ki, taksiyə verərsən. 

Qıpqırmızı oldum, utandığımdan pörtdüm və 

yalandan özümdə pul olduğunu bildirib, onları evlərinə 

qədər ötürdüm. 

Sabah saat 15:00-a görüş təyin eləyəndə 

Lyudmila bildirdi: ola bilər ki, mən sabah gələ bilməyim, 

elə olsa, altıncı gün görüşərik... 
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Qızlarla əl tutub çox mehriban görüşdük və mən 

ayrılıb hərbi paltarımı gizlətdiyim keçidə doğru getdim. 

Mürşüddən xəbər çıxmadı... 

Vaxt isə dayanmadan uçurdu. 

Tələsik əynimdəki mülki paltarı soyunub hərbi 

formanı geyindim. Ağlıma gəldi ki, mülki paltarı özümlə 

aparmaqdansa elə buradaca hər hansı bir qapını döyüb, 

xahiş edim, verim saxlasınlar, sonra gəlib apararam. Belə 

də elədim. 

Qarşıma çıxan ilk qapının zəngini basdım. Qapını 

qalın linza eynəkli qoca bir qarı açdı. Ukrayna ləhcəsində 

nə istədiyimi soruşdu. 

Məsələni ona başa saldım. 

- Yaxşı, – dedi, ancaq mən axşam səkkizə qədər 

evdə olmayacağam: Выгодно тебе? 

Sabah götürmək şərtilə razılaşaraq,  şalvar və 

ayaqqabımı ona verib, trolleybus dayanacağına tərəf 

qaçdım. 

“Arkadiya”nın qarşısında trolleybusdan düşdüm. 

Turbaza tərəfdən keçib  hasarın aşağıdan iki qoşa 

taxtasını aralayıb vaqonların arxasından hərbi hissəmizin 

ərazisinə girdim.  
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Rota hamama getməyə hazırlaşırdı, onlara 

qoşuldum. 

Xəbər verdilər ki, səhərdən praporşik səni axtarır, 

hər dəfə də bir bəhanə gətirib onu aldatmışıq, tez get 

gözünə görsən. Dəstədən çıxıb kubrikaya tərəf gedirdim 

ki, yolda praporşiklə qarşılaşdıq. 

- ...твою мать, где ты шляешся? – qışqırdı. 

-  Bərbərxanadaydım, – dedim.  

Öz dilində yenə bir ana söyüşü işlədib: 

- Briqadanın uşaqlarını təcili yığ, kartof 

soyacaqlar, – dedi. 

Salamatçılıqla qurtardım. 

Mürşüdü tapdım: 

- Niyə gəlmədin, ay qoyun? – soruşdum. 

- Necə gələydim? – dedi, Əhlimandan üç manat 

istədim, vermədi... 

-  Bəs görürsən ki, məni axtarırlar, bir yol tapıb 

xəbər eləmək olmazdı? Başqa birindən pul tapa 

bilməzdin? 

O, maddım-maddım üzümə baxıb dillənmədi... 
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Rota hamama getdi, uşaqları yığıb kartof 

soymağa göndərdim, özüm gec getdim... 

Tanya ilə xeyli söhbət elədik, ona dedim: 

- Gecə saat 22:00-dan sonra səni gözləyəcəm. 

- Bu gün son gecədir, – dedi, - banket düzəltmişik, 

kefli olmasam, gələrəm. 

Yeməkxanada ondan ayrılıb uşaqların yanına 

qayıtdım. Praporşik məni görən kimi: 

- Bu gün növbətçisən, rotadan özünə üç nəfər 

dnevalnı götür, – dedi. 

Mürşüdü, Çingizi və Hüseyn Mehdiyevi özümə 

dnevalnı götürdüm. 

Yeməkxanadakı qızlarla bir az da çənə vurdum. 

Uşaqlar kartofu orda soyurdu. 

Dəyişəklərimi götürüb hamama getdim... 

Gecə rota kinoya getdi. 

Arifidə beş manat pul var idi. Onu da özümlə 

götürüb taksiylə Tolstoy küçəsinə tərpəndim. Qoca 

arvadın evindən şalvar və ayaqqabımı götürüb taksiylə də 

geri qayıtdım. 
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Saat 22:00-da Tanya görüşə gəlmədi, özü də son 

günü idi, sabah yola düşürdü... 

Qəhbə! 

23.04.72-ci il, Bazar gönö. 

 

Gecə dnevalnı Hüseynlə Çingizi vaqon-otaqların 

arasına, Mürşüdü isə kubrikaların qarşısındakı geniş 

ərazidə elə yerə qoydum ki, bir nəfər də olsun 

samovolkaya qaça bilməsin. 

Sklyar dəli olmuşdu. 

Axırda ona yazığım gəldi, yanıma çağırıb: 

- Yaxşı, qorxma get, - dedim. 
Sonra “yumurtlayan” Vəlini də buraxdım. 

Sabah saat 10:00-da general Qordiyenko gələməli 

idi. 

Gecədən yıxılıb yatmışdım, səhər tezdən qalxın 

əmri vermək üçün dnevalnı Hüseyn məni oyatdı. 

Mürşüdlə Hüseyn səhərə kimi yatmayıb domino 

oynayıblar. Çingiz də görüb yatmışam, o da elə paltarlı-

zadlı uzanıb yatıb. 
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Xülasə, saat 10:00-da general Qordiyenko gəldi. 

"Строевой осмотр" keçirildi. Hər şey qaydasında 

oldu, heç bir ciddi problem yaranmadı. 

General Qordiyenko gedən kimi istirahət günü 

olduğundan rota dincəlmək üçün dağılışdı... 

İman Musayevə, Cavanşirə “1 May bayramı” 

münasibəti ilə açıqcalar yazıb poçtdan yola saldım. 

Günorta yeməyindən sonra bütün işləri Mürşüdlə, 

Hüseynə həvalə edib Əhlimanla aradan çıxdım... 

Mülki tikinti gedən bir əraziyə girdik, gözətçini 

axtarıb tapdıq. Yaşlı bir qadın idi. Ondan xahiş elədim ki, 

hərbi paltarlarımızı bura qoyaq, üç-dörd saatdan sonra 

qayıdıb götürərik. 

Arvad bizimlə razılaşdı: Dəyişə bilərsiniz, ради 

бога - deyib, üzünü yana çevirdi. 

Biz cəld paltarlarımızı soyunub dəyişdik. Hərbi 

paltarları o qadına verib mülki paltarda tikintinin taxta 

hasarının arasından çıxdıq. Bu ərazi bizə yaxın 

olduğundan çox əlverişli idi. 

Artıq saat 15:00-da Əhlimanla Tolstoy küçəsində 

idik. Sveta ilə Lyudmila gəlib çıxmadı. Cəmi beş dəqiqə 

onları gözləyib univermağa getdik. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Hava soyuq olduğundan köynəkdə üşüyürdüm. 

Odur ki, özümə bir jaket almaq hülyasına düşdüm. 

Univermaqda xeyli gəzib-dolaşandan sonra isti 

jaket əvəzinə bir dama-dama, yun pencək tapdım. 

Pencəyi əynimə geyinəndə şax durduğunu görüb, 

güzgünün qarşısına keçdim. 

Dönə-dönə pencəyə baxıb, Əhlimanla götür-qoy 

edərək, yaraşdığına tam əmin olandan sonra Əhlimandan 

borc aldığım pulun iyirmi beş manatını sayıb saymazyana 

kassaya tulladım. 

Elə dama-dama, yun pencək əynimdə 

univermaqdan çıxdıq. 

Əla idi! 

Pencək yun və qalın olduğundan canıma bir istilik, 

rahatlıq yayıldı. 

Mülki paltarda küçədə özümdən asılı olmadan 

şəstlə yeriməyə başladım. 

Yeni dama-dama pencəkdə xeyli gəzib  heç kəsin 

mənə xüsusi diqqət yetirmədiyini görəndə, çox 

təəccübləndim: bu it uşaqları niyə təzə, şax pencəyimə 

baxmır!? 
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Əsəbiləşib hərbi hissəyə qayıtmaq qərarına 

gəldim. 

Əvvəl Əhlimanı göndərdim ki, vəziyyəti öyrənib 

mənə xəbər gətirsin. 

Bir qədər sonra Əhliman gəldi ki, tam sakitçilikdi. 

Təzə aldığım şahmatnı pencək məni yaman 

dingildədirdi... 

Yenidən şəhərə qayıdası olduq. 

Əhliman əl quzusu kimi, dərhal arxamca düşdü. 

Qaydar küçəsi 39 ünvanına gəldik. 

Vovanın mənzil nömrəsi yadımdan çıxmışdı. 

Döyükə-döyükə çox fırlanandıqdan sonra axır ki, bir yaşlı 

kişidən onun evinin yerini öyrənə bildik. 

Zəngi basdım... 

Qapını Vovka özü açdı. 

Əynində tək bir çimərlik paltarı vardı. Bizi görən 

kimi üzündə sevinc, gözləri parlayıb, səs-küylə içəri dəvət 

elədi. 

Əhlimana səkkiz manat pul verib iki araq və 

kolbasa almaq üçün mağazaya göndərdim. 
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Vovka evdə tək idi. Televizorda basketbol oyunu 

gedirdi. Həvəskar SSRİ yığma komandası ilə peşəkar 

amerikalılar oynayırdı. 

Çox maraqla baxıb azarkeşlik elədik və bizimkilər 

100:78 hesabı ilə qələbə çaldı.  

Zəhmətimiz hədər getmədi. 

Əhliman gecikirdi... 

Darıxmamaq üçün Vovka fotoalbom gətirdi. Ailə 

şəkillərini bir-bir mənə göstərib məlumat verirdi. 

Özü demiş, qəşəng arvadı vardı. Onların toy 

şəkilləri məni çox duyğulandırdı. Vovkanın əynində qara 

kostyum, arvadı isə dümağ gəlinlik paltarında... əllərində, 

ayaqlarının altında gül dəstələri vardı, ağ və qırmızı 

qızılgüllər adamı valeh edirdi. 

Fotoşəkillərin içərisində ən yaxşısı elə bu şəkiliydi. 

Deyəsən, həyatın əsl mənası ailə qurmaqdan başlayır... 

Axır ki, Əhliman çörək, kolbasa və araq alıb 

gətirdi. Vovka elə çimərlik paltarında mətbəxə keçib 

kolbasanı qızartdı. Mən süfrəni səhmana saldım. 

Vovkanın arvadı işdə idi - o, turbazanın kafesində 

işləyirdi. Kiçik yaşlı oğlu şirin bir uşaq idi. Onu Əhlimanın 
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belinə mindirdim ki, uşaq ağlamasın. Vovka kolbasanı 

qızardıb gətirdi. 

Və oturub iştahla yeyib-içməyə başladıq. 

Arağı içib qurtardıq, kefimiz kökəlmişdi... 

Bizi yola salmazdan əvvəl Vovka əyninə kostyum 

geyindi. Ayrılanda onun oğlunu öpdüm. Vovka bizə dönə-

dönə tapşırdı ki, tez-tez qonaq gəlin, gözləyəcəm. 

Artıq əsgər olduğumu unutmuşdum. 

Araq dilimə dəyən kimi göylərdə uçuram, üstəgəl 

də yeni aldığım mülki dama-dama pencək... 

Taksi saxladıb, özümdən müştəbeh sürücüyə: 

- Maliyyə Texnikumunun yataqxanasının qabağına 

sür, - əmr etdim. 

Sürücü məni kinayə ilə süzsə də çörəyinin xətrinə 

dillənməyib, maşını yerindən güllə kimi götürəndə 

anladım ki, acığını maşının qazından və təkərlərindən 

çıxdı. 

Taksidən düşəndə on beş qəpik qalığı 

götürmədim. O, açıq pəncərədən mis rəngli beş, üç və 

birqəpiklikləri yola vızıldatdı və öz ukrain dilində ana 

söyüşü söyərək deyinə-deyinə maşına qaz verib 

uzaqlaşdı. 
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Yataqxanada qarşıma çıxan qızların birindən 

xahiş etdim ki, Nadya ilə Qalyanı çağırsın. Qız diqqətlə 

məni süzüb, işvəylə: 

- Sifarişinizi çatdıraram, – dedi və ... burcudub 

getdi. 

Bir qədər keçmiş Nadya ilə Qalya yataqxanadan 

çıxdı, məni görən kimi təəccübləndilər. 

Bunu üzlərindəki ifadədən, təbəssüm dolu 

çöhrələrindən və həm də bərəlmiş göz bəbəklərindən 

açıq görmək olurdu. Nadya qəflətən şaqqanaq çəkib 

güldü və: 

- Sən hardan qrajdanski oldun? 
Nəysə, köhnə, lap yüz ilin dostları kimi çox 

mehriban görüşdük.  

- Məktubumu aldın? – soruşdum.  
O, gülə-gülə qoluma girdi: 

- Hə! – dedi və bildirdi ki, saat 23:00-a qədər 

vaxtları var, bizimlə gəzə bilərlər. 

Əhlimana göz vurub işarə elədim ki, Qalyanın 

qoluna gir. 

Əhliman da uzun arıq donqar belinə yaraşmayan 

bir cevikliklə Qalyanın qoluna girdi. 
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Xeyli deyib-güldük. 

Sonra Nadyanı Qalyadan ayırıb gizlincə qulağına 

pıçıldadım: 

- Özümüz təklikdə nə vaxt görüşək?  
O, nazla: 

- İstəyirsən heç görüşməyək...  
Çox təəccüblü alındı, nədənsə dilim dinc durmadı: 

- Özün bilərsən! – deyib, gözlənilmədən onlardan 

ayrıldım.  

Yenicə uzaqlaşmışdım ki, arxadan Əhlimanın 

çığıra-çığıra məni səsləməsini eşitdim. 

Taksi saxlatdım. Əhliman özünü yetirdi, qızlar da 

qol-qola girib qayıtdılar. 

Saat 21:00 idi. 

Taksini sürən sarı saçlı, gözlərinin altı şişkin, 

dərisi gündən yanıb nis rəngi almış orta yaşlı bir qadın: 

- Niyə qızların xətrinə dəydiniz? – soruşdu.  

Hirsimdən ona cavab da vermədim...  

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında taksidən 

düşdük. 
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Əhlimanı yenə xəbər gətirmək üçün yolladım. Bir 

qədər keçmiş gəldi ki: 

Günortadan sonra səni axtarıblar. Turabxanı 

arxanca yeməkxanaya göndəriblər, o da qayıdıb 

yalandan deyib ki, uşaqlara içməli su gətirməyə gedib. 

Sonra Serikovdan soruşublar, o da yalandan: elə indicə 

yeməkxanada idi, - deyib. 

Bu işə lap mat qaldım. Nə yaxşı Serikov belə 

kişilik edib? 

Xülasə, bir-bir Mürşüd, Çingiz, Hüseyn, Eldar 

praporşiki aldadıb: İndicə tualetdə, yeməkxanada idi, 

məktub yazırdı, beləcə uydurmalarla məni  müdafiə edib 

axırda da deyiblər ki, kluba getdi. 

Axşam yoxlamasında Kaşeyev mənim olmadığımı 

bilsə də üstünü vurmayıb. 

Sağ olsun! 

İçdiyim araq məni indi tutmuşdu. Gözlərim axır, az 

qala yıxılırdım. Yaxşı ki qaranlıq idi. Hüseyn mənə bir 

dəst “XB” forma gətirdi. Getdikcə halım pisləşirdi, uşaqlar 

kömək edib məni soyundurdu. 

Əynimdən çıxan mülki paltarları vaqonun altında 

gizlətdilər. Birdən necə oldusa təzə dama-dama pencək 
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yadıma düşdü və Əhlimana dedim: get pencəyi elə qoy ki, 

əzilməsin, toza batmasın, heyifdi... 

Uşaqlar uzunbogaz əsgər çəkməsini ayağıma 

geyindirdi və sonra da qoluma girib vaqon kubrikaya 

apardılar. 

Artıq təhlükə sovuşmuşdu! 

Paltarlı-zadlı çarpayıya uzanan kimi bir az özümə 

gəldim. 

Çingiz dedi ki, praporşik səni gözləyir, dur get 

məruzə elə. Ayağa qalxıb güzgünün qabağında özümə 

baxdım. Rəngim avazımış, gözlərim axırdı. 

İstədim özümü qusduram, bacarmadım. 

Bir qədər sonra üzümə bir qızartı çökdü. 

Praporşikin yanına gedəsi halda deyildim. Zorla əsgər 

çəkmələrini ayağımdan çıxardıb elə paltardaca Arifin 

yerinə girdim...  

- Starşinaya deyərsiniz ki, xəstələnib kubrikada 

yatır, – dedim. 

Sahib Əkbərov uzandığı yerdən: sənin olmadığını 

Boyko da bilir... – dedi. 

Bu kəlbəcərli Sahib arvad kimi həmişə pis xəbərlər 

verir, onun sözü məni tamam hövsələdən çıxartdı: 
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- Qələtini elə, cəhənnəmə ki! - Qoy bilsin, sən 

arvad kimi az danış, bir dəfə də olsun bir əsgərin yaxşı 

sözünü danışmazsan, – dedim.  

Qalxıb öz yerimə uzandım. 

Başım daha fırlanmırdı. Paltarlı olsam da üstümü 

örtüb gözlərimi yumdum: Sabah bu iş salamatçılıqla 

qurtarsa yaxşı olar, – fikirləşdim. 

Artıq bütün rota araq içib samovolkada olduğumu 

bilirdi. Görünür, starşina da duyuq düşüb, Boyko da bilsə, 

lap zibili çıxacaq. Məni pis tanıyıb, daim nəzarətdə 

saxlayacaqlar, bu isə yaxşı hal deyildi. 

Eh, nəysə, olan olmuşdu. 

Uşaqlar praporşikə deyib ki, Babayev xəstələnib, 

yerində yatırmış... 

Mən yuxuya keçəndən sonra praporşik Bandsik 

arxayın olmaq üçün bizim kubrikaya gəlib, adyalı 

qaldıraraq üzümə də baxıb. Əmin olandakı yerimdəyəm, 

yaxşı ki, məni oyatmayıb, yoxsa içkili olduğumu hiss 

edərdi.  
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24.04.1972-ci il, I gön. 

 

Qarşımda bu gün bir neçə məsələnin həlli 

dururdu: 

* Qarovulçu arvadın yanından  “XB” formamı 

götürmək. 

* Səhər-səhər mənə verilən qəbzi poçta aparıb 

dünəndən gələn bağlamanı almaq. 

* Mülki paltarlarımı vaqonun altından çıxarıb 

Vovkagilə qoymaq. 

* Bağlamadan çıxacaq pulları borclu olduğum 

uşaqların arasında bölmək. 

Səhər qalxın əmri veriləndə quş kimi sıçradım. 
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Özümü çox rahat hiss edirdim. 

Nə pilotkam, nə uzunboğaz əsgər çəkməm nə də 

remenim vardı. Dünən uşaqlar ayağıma geyindirdikləri 

çəkməni də yatandan sonra gəlib aparmışdılar. 

Köhnə “XB”-mi geyindim. 

Mamedi göndərdim ki, tikdiyimiz binanın 

zirzəmisindən köhnə bir rezin sapoq tapıb gətirsin. Bu 

gün kubrikanı təmizləmək növbəsi olan Hüseynin də 

remenini və pilotkasını götürdüm. 

Rotaya hərbi  baxış keçirildi. 

Başı tüklü, varatniçoksuz, rezin palçıqlı sapoqlarla 

və remenimin dəmiri paslı, iynə-sapsız sırada 

dayanmışdım. 

Yaxşı ki mənə fikin verən olmadı. 

O biri uşaqların nöqsanlarını isə yoxlayıb 

yazırdılar... 

Osmotrdan sonra praporşik Bandısik məni yanına 

çağırtdırdı: 

- Dünən harada idin? – soruşdu, bu nə rezin 

sapoqdu? Dünən niyə növbətçiliyi təhvil verməmisən?  
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Sualları üstümə dalbadal, yağış kimi yağdırsa da 

özümü itirmədim.  

- Burda olmuşam, növbətçiliyi təhvil vermədiyim 

də ilk dəfədi - o da xəstəliyimlə əlaqədar olub, - 

sapoqlarımı isə mazlayıb quruduram...  

Boyko içəri girdi. 

Dünən istirahət günü olduğundan rus əsgərlərinin 

çoxu sərxoş imiş. Hərbi qayda-qanunu pozanları içəri 

yığdılar. Mən onların yanında muştuluq oldum, ancaq 

çölə çıxmaq istəyəndə Boyko heç bir sorğu-sual etmədən: 

- Üç həftə uvolneniyaya getməyəcəksən! – dedi.  

Cəriməm ağır olsa da ürəyimə yağ kimi yayıldı... 

yaxşı qurtardığıma sevindim. Deməli, içkili və növbətçi 

ola-ola samovolkada olduğumu mayor Deqtyara 

deməyəcəklər. 

Hərbi xidmətdə olduğum müddətdən üzü bəri bu 

ilk böyük səhvim idi! 

Naryadda ola-ola samovolkaya getmişəm, özü də 

açıq-aşkar kefli vəziyyətdə qayıtmışam. 

Podpolkovnik Majarov bilsə ki... serjant, özü də 

komandir otdeleniya, naryadı buraxıb, şəhərdə mülki 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

paltarda kefli vəziyyətdə gəzib... birbaşa məni dizbata 

göndərərdi! 

Yaxşı qurtardım. 

Hamısını içdiyim araq və təzə aldığım dama-dama 

pencək elədi...  

Qarovulçu arvadın yanından “XB” formamı və 

digər mülki paltarlarımı götürüb Vovkanın emalatxanasına 

qoymağı Əhlimana tapşırdım... 

Günortadan sonra özüm də Vovkanın yanına 

getdim. O, məni iki cavan oğlanla tanış elədi: 

- Sən bağlamanı al, ver bu uşaqlara, onlar özləri 

mənə gətirəcəklər, – dedi.  

Uşaqları poçta göndərdim. 

Özüm isə Arkadiya mehmanxanası tərəfdən 

çıxdım. Ar yox, abır yox... dünənki “İmam Hüseyn 

müsibəti”ndən sonra yenə samovolkaya gedirdim. 

Mənə göndərdikləri bağlama mehmanxananın 

poçtunda olmadı, beşinci fontanın yanındakı poçta 

yollandım. 

Ordan bağlamanı alıb o iki rus oğlana verdim. 

Onlar emalatxanaya apardı. 
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Mən vaqon-kazarmaya qayıtdım. 

Axşam saat 17:00-da aradan çıxıb emalatxanaya 

getdim. 

Vovka və iki rus oğlan da orada idi. Əgər 

baglamanı açsaydım, onlar dağıdacaqdılar, ona görə də 

Vovkaya dedim: indi işim çoxdu, vaxtım az... gəl 

bağlamanı aparıb sənin dostunun evinə qoyaq, sabah 

gələrəm elə onlarda da açarıq. 

Vovka razılaşdı. 

Sən demə, Vovkanın dostu - azərbaycanlıya 

oxşayan o bığlı kişi də elə Tomanın evində olurmuş. 

O rus oğlanlardan biri – Seryoja, emalatxanada 

olan mülki pal-paltarım, məktublarım, yazılarım olan 

bağlamanı da gətirmişdi. 

Nəysə, hər nə vardısa hamısını Tomagildə yan-

yön eləyib, hərbi hissəyə qayıtdım... 

Yatmaq əmrindən sonra gedib yeni gələn 

bağlamanı açmağı qərara aldım. 

Bu gün Əsədovla əməlli-başlı giley-güzar elədim:  

- Nə günün dostlarıyıq? – dedim, nə sən mənə 

kömək edirsən, nə də mən sənə. Ya dost olaq, ya da 

düşmən.  
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Çox söz-söhbətdən sonra qərara aldıq ki, nə iş 

görsək birlikdə məsləhətləşib, bir yerdə də addım ataq...  

Serikovla Smirnov axşam kefli idi. 

Artyomenko ilə bir rus mağazadan dörd butulka 

çaxır aldıqları yerdə Boyko onları “cinayət başında” 

yaxalamışdı. 

Axşam biabırçılıq oldu. 

Kaşeyev dəstənin qabağında kefli rusların və çaxır 

alanların boynuna öz aldıqları butulkadan silkələyə-

silkələyə çaxır əndərdi. 

Qəflətən Artyomenko Kaşeyevin əlindən çaxır 

butulkasını vurub yerə saldı. 

Bu gün Orduda Sovet İttifaqının əsgər və 

zabitlərinin əsl siması bu idi! 

Uzun sürən mübahisədən, çək-çevirdən sonra 

elan olundu ki, naruşitellər səhərə qədər yer qazıb 

cəzalarını çəkəcəklər. 

Əgər qazacaqlarsa! 

Onsuz da onlar yatmaq əmrindən sonra onlar 

yenə içəcəklər. 
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Bizimlə Odessada xidmət edən rus əsgərlərinin də 

əksəriyyəti Pervomayskidəki kimi alkaş və türemşiklər idi. 

Ağ və elitar ruslar tikinti batalyonlarında fəhlə 

işləmir! 

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının Tikinti 

batalyonlarında əsas tərkib hissə müsəlmanlardan ibarət 

idi. 

Görünür, bu böyük, qüdrətli ittifaqın strategiyası 

belə imiş. 

Əsl ruslar, ukraynalılar, ermənilər, beloruslar tank 

sürür, qırıcı-bombardımançı təyyarələr idarə edir, 

pulemyotlar, toplar atır, qrad yağdırmağı öyrənir, hətta 

kəşfiyyatın sirrlərini mənimsəyirdilər. 

Biz müsəlmanlar isə qışda ayaqlarımızı don vura-

vura, yaxşı halda əsl adını heç vaxt bilməyəcəyimiz hərbi 

bazalarda yer qazır, lom vurur, kərpic, kubik, beton 

daşıyardıq... 

Yatmaq əmri verilən kimi idman paltarında aradan 

çıxıb Tomagilə yollandım. 

Evdə Toliklə ikisi idi. 

Bağlamanı açdıq. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

İçindən əlli beş manat pul – kağızda qeyd 

edilmişdi ki, otuz manatını Sabir dayım göndərib - Əlfi 

Qasımovun yazdığı “Adilənin taleyi” və “Futbol 1972” 

kitabları, üç məktub, konyak, araq, gül suyu, alma, fındıq, 

limon çıxdı. 

Tapşırdıqlarımdan bircə çimərlik paltarı 

göndərməmişdilər. Yəqin Bərdədən yaxşısını tapa 

bilməyiblər. 

Bərdədə plavki geyinib çimən var ki! 

Hamı Tər-tər və Kür çaylarında pambıq çit 

parçadan tikilmiş, ayağı uzun, qara, boz və tünd göy 

rəngli alt paltarında çimirdi. 

Bir dəfə kənddəki Zümürxan adlanan enli hövzəli 

dərin göldən on altı yaşlı oğlan uşağının meyidini düz üç 

gün, üç gecə axtarandan sonra tapmışdılar. Əynində heç 

nə yox idi, yazıq uşaq ana-lüt çimirmiş... 

Fikirləşdim ki, yəqin beş manatı da ona görə artıq 

qoyublar ki, elə özümə plavkini Odessadan alım... 

Toma arağı, konyakı görən kimi yaxşı bir süfrə 

açdı, kolbasa qızartı, üçümüz də gecə saat birə qədər 

oturub yeyib-içdik. Toliklə, Toma  siqaret də çəkirdi. Otaq 

tüstü-duman içindəydi. Arağın təsirindən yenə başım 

fırlanırdı. 
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Arada üç dəfə çölə çıxıb özümü təmiz havaya 

verdim. Üzümə, başıma soyuq su vurdum. Hava soyuq 

olsa da, sudan sinəmə də tökdüm. Deyəsən, başımın 

fırlanmağı siqaret tüstüsündən idi. 

Onlar arağı su kimi içir, nostalji hisslərə qapılır, 

həyatlarında ötən acılı-şirinli xatirələrdən kədərli-kədərli 

danışırdılar. 

Mən onlara heç qulaq da asmırdım, 

Komsomolumu, Məhbubə xalanı düşünürdüm... 

Gecəyarı getmək lazım olduğunu bildirib, ayağa 

qalxdım. Onlar mənimlə qucaqlaşıb öpüşdü. Hər gecə 

qonaq gəlməyimi dönə-dönə tapşırdılar. 

Konyak və fındıqları onlara bağışlayıb, bağlamanı 

qoltuğuma vuraraq hərbi hissəyə döndüm. 

Yol boyu fikirləşdim ki, Tomayla, Tolik hava-su 

kimi mənə lazım olacaq. Həm hərbi hissəmizə yaxın 

yerdə yaşayırlar, həm də Toma turbazada işləyirdi. 

Gəzməyə çıxanda və ya şəhərə gedəndə mülki paltarımı 

onlarda dəyişmək çox asan və tez olar, həm də turistlərə 

qarışıb bu  paltarda daha rahat gəzmək olardı. 

Bir sözlə, mülki paltarımı qoymağa burdan 

münasib yer ola bilməz, heç vaxt da ələ keçmərəm. 
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Hərbi hissəyə çatanda qapının ağzında Corciklə, 

Sklyarı gördüm. Onlar da samovolkadan qayıdırdı. Corcik 

hasardan keçib qapının cəftəsini açdı. 

Meyvədən onlara bir az pay verdim. 

Onsuz da alma çox idi... 
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25.04.1972-ci il, II gön. 

 

Səhər rotaya qalxın əmri veriləndən sonra 

oyanıb, güzgüdə özümə baxdım. Gecə içdiyim arağın və 

onların çəkdyi siqaretin tüstüsünün təsirindən gözlərim 

qızarmışdı. 

Səhər yeməyindən sonra Əhlimana qəzet aldırıb 

“Спорт лото”nu yoxlatdım. Rəqəmlərin biri də düz 

çıxmadı! 

Deyəsən, elə bu lotoreya məsələsi də ittifaqımızın 

bütün işləri kimi fırıldaqdı... hələ bu günə kimi bir 

müsəlmanın nəsə udduğunu eşitməmişəm. Amma yenə 

də nəsə udmaq eşqilə alışıb yanır, lotoreya görən kimi 

dərhal alırdım. 
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Əsgərin, özü də tikintidə hamballıq eləyən əsgərin 

ayrı nəyə ümidi ola bilərdi ki?  

Günorta mənə məktubla bərabər bir qəbz də 

verdilər, qəbz - Pervomayskidən Qəhrəmandan idi. 

Məktub isə Pervomayskidən çənə Telmandan 

gəlmişdi. Yazmışdı ki: “Telefon danışığı  üçün mənə bir 

teleqram vur, burada özümə uvolneniya alım”. 

Niyə bunu mənə yazırdı? Görəsən niyə Ağdama 

valideynlərinə, qohum-əqrabasına, dostlarına, 

qırılmışlarına yazmırdı ki?..  

İki vaqon, çəkisi ağır olan ağ kərpic gəlmişdi. 

Uşaqların on ikisini kərpic boşaltmağa yolladım. 

Kəlbəcərli Sahib Əkbərov polkovnikin ev-eşiyini 

yığışdırmağa getdi. Sahib onlarda təmizlik işlərinə baxır, 

polkovnikin arvadı evdə olmayanda onun qulluğunda 

durmağı çox xoşlayırdı. 

Çingizlə Eldara da iş tapşırıb özüm boş-bekar 

qaldım. 

Naryadda olan Əhlimanla, qəbzi də götürüb 

Qəhrəmandan gələn bağlamanı almağa getdim. 

Poçtdan qayıdıb kubrikamızda bağlamanı açanda 

mat qaldım: Qəhrəman Pervomayskidə vaxtilə 
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Rotkingildən götürüb ona verdiyim şalvarı, üstündən il 

keçsə də yuyub, ütüləyib göndərmişdi! 

Sağ olsun, çox qanacaqlı oğlan imiş! 

Şalvarı geyinib yoxladım, əynimdə çox yaxşı qaldı. 

Əhliman baxıb çox təriflədi və şalvarı yatağın içində 

gizlətdik... 

Lap yerinə düşdü! 

Evdən göndərilən bağlamanın içindən  çıxan gül 

suyunun şərbətini və kitabları özümə götürüb yerdə qalan 

yeməli ərzağı uşaqlara payladım. 

Yazıçı Əlfi Qasımovun “Adilənin taleyi” kitabının 

yaşıl üzlüyündəki qız şəklinə baxıb uşaqlıq dövründə orta 

məktəbin aşağı sinifində oxuyanda ilk sevdiyim qızı - 

Adiləni xatırladım. 

Onun çox qəşəng, aydın, mənalı gözləri və çilli, 

ağappaq gözəl, ağıllı sifət cizgiləri vardı. 

Bir dəfə Rəfiqə müəllimənin Azərbaycan dili 

dərsində bu kitabı partanın altında, xəlvət dizimin üstündə 

oxuduğuma görə müəllimə görüb az qala qulağımı dartıb 

yerindən qopartmışdı. 

İndi də yadıma düşəndə elə bil həmin qulağım 

isindi. 
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Əsədovla birlikdə gül suyunun şərbətindən içə-içə 

fındıqladıq...  

Axşam İlyasa on, Vahidə on, Eldara beş, 

Əhlimana on manat pul verdim. Otuz beş manat 

paylayandan sonra İlyasa beş, Əhlimana altımış manat 

borcum qaldı, axsaq Nadirin pulunu ona verməliydim... 

Cibimdə iki qırmızı onluq qaldı. 

Əhlimanla – “pənah pərdi qırana” deyib, adama bir 

dənə də “Sport-loto” aldıq. 

Əhliman lotoreyanı səliqə ilə qatlayıb məndən 

aldığı iki ədəd göy beşliyin arasında səhmanladı. Və “XB” 

formasının döş cibinə tikdiyi yaşıl atlaz parçalı duanın 

arxasında gizlədib: 

- Ya Allah! Ya bərdəli Xeyrulla kişinin cəddi! – 
dedi. Ürəyimə damıb ki, bu dəfə udmalıyam, – öz-özünə 
pıçıldadı. 
 O, nə hoqqa-hillə elədisə, bu dəfə QAZ-24 

markalı Volqanı udacağına heç bir şəkki-şübhəm 

qalmadı. 

Elə təzəcə Volqanın adını çəkmişdim ki,  Vovka 

arxamca gəldi. 
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Deyəsən, aldığım bağlamadan çox nigaran 

qalmışdı. Görünür, Toma ona konyak butulkasının birinin 

qaldığını xəbər verib. 

Vovkayla Tomagilə qayıtdıq. 

Tomayla Tolik evdə olmadı. Vovka cibindən açar 

çıxardıb onun qapısını açdı. 

Görünür, ərki çatırdı! 

Ya bəlkə də açarı Tomadan alıb ki, konyak 

payını içsin. 

Xülasə, konyakı içdik. 

Vovka dedi:  

- Tolikə olmasa da olar, Tomaya pay saxlayaq? 

- Əlbəttə saxlayaq, lap elə Tolikə də  

saxlayaq - dedim... 

Hərbi hissəyə qayıdanda artıq kefim yüzü 

keçmişdi... 

Elman, Əsədovun “başını yemişdi”...  

- Mən də samovolkaya gedəcəm, - Nazim dirəşib 

durdu. 
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Təəccüblə onun üzünə baxdım. 

O, qətiyyətlə: 

- Mülki paltayını mənə gətiy, - dedi, -göyüm, bu iş 

necə oluy?.. 

Mən ona diqqətlə baxıb: 

- Ay Nazı, bu gecə vaxtı hara gedəcəksən? - 
soruşdum, - içki içmirsən, siqaret çəkmirsən, qızlarla 
gəzməyi xoşlamırsan, restorana getməyə pulun yox, 
şəhərdə neyləyəcəksən? 

- Dəmiyyol vağzalında veyillənəcəm, göyüm 
bəydəli, ağcabədili biy adam tapıyammı? 

Tomagilə qayıdanda, gördüm onlarda qonaq var, 

cavan bir oğlanla cavan bir qız oturub yeyib-içirdilər. 

Onlar nə qədər elədi mən oturmadım. Mülki paltarlarımı 

götürüb çıxdım. 

Təzə dama-dama pencəyim ağcabədili pəltək 

Nazıya yaxşı ki, qısa oldu... 

Elmanla, Nazı yarı hərbi, yarı mülki geyinib 

vaqonun dar pəncərəsindən çıxıb getdilər. 

Saat 20:18 idi. Nazının ilk samovolkası belə 

reallaşdı.  

Vəli əlində tutduğu bir açıqca ilə bizim kubrikaya 

girib: 
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- Rimadandı, – dedi. 
Məəttəl qaldım. Rima mənə “1 May bayramı” 

münasibətilə təbrik yazmışdı. 

Özümə gəlməmiş Vəli: 

- Rima dedi ki, gecə bizə gəlsin, gözləyəcəm. Dur 
səni onlara aparım. 

Düzü Rimadan xoşum gəlmirdi. Burnu donqar 

kimiydi, həm də suyu şirin deyildi. O qızın səsi də nəsə 

kişi səsinə oxşayırdı.  

Bu gün Tahirdən üç məktub aldım. 

Paltarlı yerimə uzanıb oxumağa başladım. Elə 

yenicə oxuyurdum ki, yazdığı pis bir xəbər məni peşiman 

elədi. 

Onu briqadirlikdən çıxarıblar! 

Yaman pis oldum. Onun briqadasından iki starik 

gedib şəhərə, içib, qızlara sataşıblar. Deyəsən, elə 

Gürcüstanda da stroybat Ukraynadakı kimidi... 

Pervomayskidə briqadamın uşaqları Leçebni 

korpusda mənim başıma açdığı oyunları yəqin ki, 

Gürcüstanda da yazıq Tahirin başına açıblar. 

Briqadirlik eləmək həddən artıq çətin və 

məsuliyyətli işdir. Heç olmasa o da mənim kimi kiçik 

serjant rütbəsi alaydı barı... 
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Eh!..qardaş, qismət beləymiş, qəm yemə! 

Çıxardıblar, çıxardıblar, neyləmək olar? 

O, həm də yazmışdı ki: - “1 May bayramı” ilə 

əlaqədar Tbilisidən təyyarə ilə uçub Odessaya yanına 

gələcəm. Nədənsə, bu dəfə ürəyimə dammışdı ki, o, 

mütləq gələcək! Ona çox inanırdım... 

Tahirin hər üç məktubunu oxuyub ona cavab 

yazandan sonra yenicə yerimə uzanmışdım ki, göygöz 

Eldar bir məktub gətirdi. 

Qardaşım Vidadidən gəlmişdi, açıb oxudum. O, 

yazmışdı: “Qonşumuz Məhbubə xalanın oğlu Arifi həbs 

edib, bir il iş veriblər...” 

Qeyri-ixtiyari yerimdən dikəldim, dəli bir hiss məni 

bürüdü. O, hələ türmədən sonra da əsgərliyə getməliydi. 

Zavallı Məhbubə xala! 

Arifin tutduğu bu pis əməlin sonu belə də 

olmalıydı, çünki onun tərbiyəsi çox pozulmuşdu, narkotikə 

qurşanıb nəşə çəkirdi. Türmədə də yatsa, işi lap fırıq 

olacaq. 

Azərbaycanda türmədə yatanların hamısı vərəm 

xəstəliyi tapır, qaraciyər serrozu olur. Nəşə çəkib tutulsa 

da ona çox yazığım gəlirdi. 
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Biçarə Məhbubə xala... bəlkə də indi onun 

həyatda ümidi-pənahı təkcə mənəm. Bəlkə də mən 

olmasam, o, özünü öldürmüşdü... 

Ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanı xatırlayıb 

gözlərimi yumdum... 

Axşam yoxlamasında uşaqlar məni oyatdı. Elman 

xəbər gətirdi ki, Nazı saat 22:30-da dəmiryol vağzalında 

böyük saatın altında səni gözləyəcək.... 

Yoxlamadan dərhal sonra mülki paltarımı geyinib 

çıxdım. 

Saat 22:39 dəqiqədə Nazını dəmiryol vağzalında 

saatın altında tapdım. 

Onun bircə şalvarı mülki idi, çox gülməli 

görünürdü. Üzünün sızanaqları və mulat rəngi onu lap 

zilan qaraçılarına bənzədirdi. Bircə uzun, qıvrım və kirli 

saçlarıyla səbət silindri çatmırdı... 

Gecəyarıya qədər vağzalda yorğun sərnişinlərə, 

gümrah yük daşıyanlara, nisgillə bir-birindən ayrılan 

kədərli sevgililərin necə göz yaşı axıtması səhnəsinə xeyli 

tamaşa elədik. Orada bir nəfər də olsun nə ağcabədili, nə 

də bərdəli tapa bildik. 
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Sərnişinlər vağzalda nə qədər qaynaşsa da 

gecənin yorğunluğu bu soyuq daş binanın üzərində də 

hiss olunurdu. Elə bil qatarlar fit verəndə əsnəşirdilər... 

Gündüzlər yatıb dincəlməli olsa da diktor qadın 

hər dəfə səsgücləndirici qurğudan qatarların gediş-gəliş 

vaxtını elan edəndə onun kal səsində  yorğunluq, 

yuxusuzluq hiss olunurdu. Sanki onu yuxudan zorla 

oyadıb bu sözləri məcbur dedirdirdilər. 

Görünür, gündüz o, dincəlmək əvəzinə nəsə “iş 

çevirib...” 

Vağzalın işıqlı, siqaret iyi verən, tüstüylə dolu əsas 

zalından keçib çölə çıxmaq istəyəndə, üzərinə yorğunluq 

çökmüş gözləmə zalında, sərnişinlərin elə 

oturacaqlardaca özlərinə yatmaq üçün necə şərait 

yaratdığının şahidi olduq. 

Torpaqdan qazılıb atılan ilbizlər kimi öz qabağına 

büzüşüb yatan sərnişinlər... qatar gözləyənlər... özlərinə 

abırlı müştəri axtaran ucuz fahişələr... 

Bir neçə lül-qəmbər, vecsiz adamlar isə 

oturacağın üstündə fısıldaya-fısıldaya arxası üstə yatıb 

şirin-şirin vağzala yaraşan tərzdə xoruldayırdılar... kim 

necə gəldi... 

Vağzaldan çölə çıxanda bizi soyuq təmiz bir hava 

vurdu. Elə bil yuxudan ayıldıq. 
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Trolleybusa minəndə isə bizi yenidən yuxu 

tutmağa başladı - konduktorun səsi trolleybusun 

uğultusuna qarışıb soyuq havada şirin yuxu gətirirdi. 

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında düşdük... 

Qaranlıqda parkla gedirdik. 

Hava soyuq olsa da boş oturacaqlarda sevişən 

sevgililər cüt-cüt əyləşmişdi. 

Bəzi fərasəti olanlar isə ehtirasdan başını itirərək, 

işıqlandırma üçün nəzərdə tutulan fənərlərin lampalarını 

burub söndürmüş, ona görə də parkın müxtəlif yerləri qatı 

qaranlığa bürünmüşdü... 

Turbazanın həyətinə girəndə gördüm ki, Toma 

hələ yatmayıb, evinin işığı yanırdı. 

Bağın qaranlıq yerində paltarımızı dəyişmək 

istəyirdik, yaxşı oldu... gəlib onların qapısını döydüm. 

Qapını Tolik açdı. 

O, artıq lül-qəmbər idi, məni qucaqlayıb Tomanı 

çağırdı. Tomanın ardınca evdəki qonaqlar da çölə çıxdı. 

Məni buraxmayıb, zorla itələyərək içəri saldılar. 

Toma qoluma girib, üzümdən öpdü və iki stəkan 

çaxır süzüb mənimlə içdi. 
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Masanın üstündə marqarin yağında qızardılmış 

kartof, yumurta soyutması, balıq konservası vardı. 

Yeməklər yeyildiyindən lap az qalmışdı, onu da zorla 

mənə yedirtdilər. 

Hamı sərxoş olduğundan ağız deyəni qulaq 

eşitmirdi. Patefonun üzərindəki plastinkanı tez-tez 

dəyişirdilər. Nazimin çöldə olduğunu tamam 

unutmuşdum. 

İçəridəki vur-çatlasın çox maraqlı keçir, hamı bir-

birini öpüb əzizləyirdi. 

Ulu klassik rus xalqı! 

Birdən pəncərədən qulağıma Nazimin səsi gəldi: 

- Ayə, ayyəəə... səhəy açılıyy... 
Tez Tomaya paltarlarımı dəyişməyin vacib 

olduğunu bildirib əsgər formamı ondan aldım. Əynimi 

dəyişmək üçün çölə çıxmaq istəyəndə qoymadılar:  

- Elə burada da soyun dəyiş, – dedilər, 
kimdən utanırsan? 

Onlar oxumağa başladı. 

Mən tələsik paltarımı dəyişib özümü səliqəyə 

saldım. Gizlincə çölə çıxmaq istəyirdim ki, Toma arxadan 

məni tutdu.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

- Куда? – qışqırdı.  
Mənə bir stəkan da çaxır içirtdilər. Nazını tamam 

unutdum... 

Səhərə yaxın Toma bir qoluma, adını unutduğum 

qız da o biri qoluma girib səndələyə-səndələyə məni hərbi 

hissəmizin hasarına qədər ötürdülər. 

Onlar məni nədənsə çox istəyirdi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.1972-ci il, III gön. 
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Rotaya qalxın əmri veriləndə hər şey mənə 

dumanlı gəlirdi. Elə bildim nəsə dağlarda, havada qanad 

çalıb üzü aşağı dərəyə uçuram. Qulaqlarımda uşaqların 

doğma dilimizdə qır-vırı... 

Hələ nə baş verdiyini dərk eləmirdim. 

Əhliman məni silkələyib oyatdı. Yadıma düşdü ki, 

bu zəhrimara qalmış əsgərlikdəyəm. 

Sıra düzülürdü. 

Əzgin-əzgin qalxıb geyinməyə başladım. 

Güzgüyə baxanda gördüm ki, üzüm-gözüm 

Tomayla o biri qızın qırmızı pomadasına boyanıb. 

Əhlimanı tez göndərdim, su gətirdi, dəsmalı suya batarıb, 

üz-gözümün pomadasını bərk-bərk silib təmizlədim. 

Gecə Tomanın tez-tez dediyi sözlər yadıma 

düşdü: “Hər gün axşam yeməyinə bizə gələrsən, bax 

mütləq haa... Gəlməsən, səndən küsəcəyik...” 

Bu sözləri xatırladıqca məni sevinc hissi 

bürüyürdü. Yaxşı oldu ki, belə dostlaşdıq, onlarda 

geyinib-soyunmaq tam təhlükəsiz idi. 
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Birdən Nazını da xatırladım: gecə o yazıq, pəltək 

diliylə məni haraylaya-haraylaya qalmışdı. Sonra necə 

oldusa onu unutdum. 

O, yoxa çıxdı... 

Vaqonlar bizi gözləyirdi.  Uşaqları ağ kərpic 

boşaltmağa göndərdim. İş yerində üç nəfər qaldıq. 

Rastvormeşalkada rastvor hazırladıb kranla 

yuxarıya verdirdim. Yerdə qalan iki nəfərə də suvaq yeri 

ayırıb kubrikaya qayıtdım. 

Remeni açıb, pilotkanı çıxarıb, sapoqları 

soyunandan sonra bir az rahatlaşıb gündəliyimi yazmağa 

başladım. 

Bir az yazmışdım ki, Nazı gəlib çıxdı. O, çoxdan 

mənim yazdığım gündəliklərlə maraqlanırdı. 

Onun haqqında yazdığım bir neçə köhnə xatirəni 

özünə oxumağa başladım... O, alnını düyünləyib diqqətlə 

mənə qulaq asırdı. 

Oxuyurdum: “Nazim Əsədovun ən pis cəhəti 

savadsız olmağıdı! Dili pəltək olduğundan şirin Ağcabədi 

ləhcəsiylə danışırdı. Uşaqlarla yaxşı davranır, heç kimə 

pislik eləmirdi. Siqaret çəkmir, içki içmir... qız-gəlin 

səmtinə baxmazdı...” 
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Savadsız olmağı barədə yazdığım kəlmələrdən o, 

bir müddət tutuldu... 

Pis olmuşdu. 

Xeyli söhbət elədik, başa saldım ki, hələ də gec 

deyil. O da gündəlik yazmağa başlasın, hesab dərsini də 

özüm ona öyrədərəm. Kitab, qəzet və jurnal mütaliə etsin 

və beləcə maariflənməyə başlasın. 

O, mənimlə razılaşdı. Çox minnətdarlıq elədi və ilk 

dəfə olaraq mənə bir sirr açdı. 

Bir il ürəyində gəzdirdiyi lal sirri...  

- Mənim heç kimim yoxdu. Heç oyta məktəb də 
oxumamışam, – dedi, Ağcabədidə iki qaydaşım, biy də 
anam vay. Atasız böyümüşəm. Qaydaşımın biyi bütün 
günü yeməkxanada gecələyiy, xəstədiy, evlənə də 
bilməyib, tüymə yatıb, təybiyəsi tamam pozulub. Anam 
xadiməlik eləyiy, qaydaşlayımı güclə dolandıyıy. 
 Mən məzuniyyətə gedib qayıdandan sonya həy 

ay mənə kimsə otuz manat pul göndəyiy. Bilmiyəm bu nə 

işdi? Nə qaydaşlayımın, nə də anamın bu işdən xəbəyləyi 

yoxdu, məktubla soyuşmuşam. Bu nə siyydi? Nə qədəy 

fikiyləşiyəm, tapa bilmiyəm...  

- Acabədidə qız-zad sevməmisən ki əəə? – 
soruşdum.  

- Ə yox əəə, mənim nəyimə yayaşıy, savadım 
yox, evim yox, işim yox, mənə kim gələy əəə?..  
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Mən də Nazimə qoşulub bir neçə variant 

fikirləşdim və heç biri də düz gəlmədi. 

Birdən ağlıma gəldi: 

- Bəs qəbz kimin adından gəlir? –  
soruşdum.  

- Anamın adından gəliyy, – dedi.  
- Heç o qəbzlərdən  səndə durur?   
- Yox, – dedi. 
Ona tapşırdım ki, nə vaxt sənə pul gəlsə qəbzini 

mənə göstər... 

O, ayağa qalxanda: 

- Əgəy mənə yazıb-oxumağı öyyətsən, bütün 
ömyüm boyu, ölənə kimi sənə minnətday olayam. Bu 
günə kimi məni heç kim başa salmamışdı ki, hələ də gec 
deyil. Sən başa saldın!  

Çamadanımdan doxsan altı vərəqli ağ ümumi 

dəftər çıxardıb ona verdim. O, çox pis, qarmaqarışıq 

yazsa da əlifbadan başlayıb ilk dərs üçün a, b, v 

hərflərini... mükəmməl yazıb-öyrənməsini tapşırdım. 

Dəftərin ortasından ayırıb hesab dərsini də oradan 

başladım – bir, iki, üç, dörd və beş rəqəmlərinin düzgün 

yazılış qaydasını yazıb ona öyrətdim. 

Və beləcə ilk dərsimizi keçdik...  
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Qayğısız uşaqlıq çağlarımı xatırladım. 

1960-cı illər idi... 

Məhbubə xalanın oğlu Arif, Xosrov, Araz, Xanım 

xalanın oğlu Arif, qardaşım Rafiq... hamısı məndən iki 

sinif aşağı oxuyurdu. 

Həyətimizin ayağında bir tövlə vardı. Nənəm orda 

yanı balalı bir inək saxlayırdı. 

Tövlədə taxta fanerdən bir lövhə düzəltmişdim. 

Bu, lövhəni qara rəngləyib təbaşirlə yazıb-pozaraq 

uşaqlara öz müəllimlərimdən öyrəndiyim qaydada 

hesabdan dərs keçərdim. 

Onlar özləri əlifbanı bilir, yazıb-oxumağı 

bacarırdılar. Ancaq hesab dərsini yaxşı qavraya 

bilmirdilər. 

Əsl müəllimlərə xas bir ədayla tövlədə dərs 

deyirdim. 

Onda necə xoşbəxt günləriydi, İlahi! 

İnək bizə məhəl qoymadan quyruğunu yelləyə-

yelləyə, iri ala gözləriylə hərdən balasına baxa-baxa 

gövşəyərdi. 

Hərdən ona toxunan balasına, ayağının birini 

qaldırıb salmaqla süd əmmək vaxtının çatdığını bildirər, 
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hərdən də böyürərdi... balası südü əmib qurtarınca lal-

dinməz, gözləri bizdə qalardı. 

İnək tövləni batıranda uşaqlar burunlarını tutub 

çölə götürülər, beləcə hərdən dərsimiz pozulardı... 

Onda nə xoşbəxt çağlarıydı! 

Arif yazıq indi türmədədi. 

O vaxt hər iki Ariflə, Araz elə bu tövləni batıran 

ana inəyin buzovu kimi lal-dinməz üzümə baxar, 

hesabdan heç nə anlamazdılar...  

Nazını yola salıb, yenicə dəftər-qələm götürüb bir 

neçə məktub yazmışdım ki, Vəli içəri girdi: 

- Dur gedək, çaxır almışam... 
Durub onunla çıxdım. 

Çaxırları götürüb Tomagilə yollandıq. 

Qapıları bağlı oldu. 

Vəli aşağıya düşdü, mən isə çaxırları bağda 

gizlətdim. 

Gözləyirdim ki, Toma gəlsin. Bir az keçmiş darıxıb 

yenicə Vəlinin arxasınca aşağı  düşürdüm ki, gördüm 

mayor Deqtyar düz üstümə gəlir. 
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Əllərim cibimdə, remensiz və pilotkasız idim. 

Özümdən asılı olmadan tez üzümü yana çevirdim. 

Amma gecikmişdim. 

Qaçmağa da macal tapmadım. 

O, dayanıb, heyrətlə məni yanına çağırdı. 

Özümü ələ alıb, ona yaxınlaşaraq əllərimi 

yanımda cütləyib: 

- Yoldaş mayor, bir əsgər Tenistaya küçəsi 
istiqamətində hərbi hissəmizin ərazisindən çıxdı, onun 
arxasınca düşdüm ki tutam, amma tapa bilmədim... 

- O, sözümü yarımçıq kəsib: 
- Axtar! – dedi.  
Yenidən götürüldüm. 

Yalandan özümü o kol dibi, ağac gövdəsi qalmadı 

ki, vurmayım. Deqtyar dayanıb gözləyir, hərəkətlərimi 

gözləriylə izləyirdi. 

Qayıdıb: 

- Yoldaş mayor, əsgəri tapa bilmədim, yoxa çıxıb, 

- dedim... 

O, daha heç nə demədi. Birlikdə kazarmaya 

qayıtdıq. 
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Təcili построение oldu. 

Rota tökülüşüb cərgəyə düzüldü. 

Bütün əsgərləri bir-bir yoxladılar. Tərslikdən hamı 

da yerində oldu. Başqa vaxt on-on beş nəfər birdən yoxa 

çıxardı...  Vəli əclaf da özünü çatdırmışdı... 

Praporşik, Kaşeyev və mən dəftərxanaya girdik. 

Mayor Deqtyar nə qədər üstümə hücum elədisə də heç 

nəyi boynuma almadım: 

- Əsgər dalınca çıxmışdım, yəqin onu gördüyümü 
başa düşüb başqa yolla hasardan keçib geri qayıdıb, – 
dedim. 

Rəhbərlik heç nə alınmayacağına əmin olandan 

sonra mənim məsələmə sabah baxılacağını bildirdi. 

Çox pis sonluq oldu. 

Deyəsən, briqadamı Pervomayskiyə 

qaytaracaqlar... 
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27.04.1972-ci il, IV gön. 

 

Uşaqlar aylıq əmək haqqının veriləcəyini 

eşidəndə, sevindiklərindən bir-birləri ilə şit-şit zarafatlaşır, 

ağızlarına gələni danışır, qırışıqları açılırdı... 

Abunə üçün qəzetə və komsomol biletinə aylıq 

üzvlük haqqı yığıb ştamp vurdular, adama iki manatdan 

pul payladılar. Sonra da kazarmada idman eləmək üçün 

müəyyən avadanlıqlar almaq bəhanəsiylə bir manatdan 

da pul yığmağa başladılar. 

Aylıq əmək haqqımızdan bircə manat pul qaldı...  

Uşaqlar yenə kərpic boşaltmağa getdi. Qalan üç 

uşağı da işlə təmin edəndən sonra mayor Deqtyar məni 

yanına çağırtdırdı. 

Yenə sorğu-sual başlandı:  

- Həyətdə turnikdə oynayırdım. Bizim əsgərlərdən 
idi, hasarın aşağı hissəsindən iki ədəd taxtanı aralayıb 
mülki vətəndaşlar yaşayan həyət evinin bağına girdi. 
Kimliyini yoxlamaq üçün onu izlədim, əvəzində o yoxa 
çıxdı, sizinlə qarşılaşdım, – dedim, başqa heç nə... 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

Deqtyar heç nə öyrənə bilməyəcəyinə əmin 

olandan sonra əsəbiliklə əlindəki qələmi stolun üstünə 

döyəcləyə-döyəcləyə: 

- Babayev briqadanın uşaqlarından biri dalaşıb 
sən isə məni aldatmısan ki, guya çarpayıdan yıxılıb. İndi 
də özüm səni samovolkada tutmuşam... 

Mayorun verdiyi sualları heç düz əməli 

cavablandırmamışdım ki, Kaşeyev başladı: 

- Yoldaş mayor kiçik serjant Babayev yaxşı 
komandirlik eləmir, briqadasının uşaqları Pervomayskidə 
də həmişə ruslarla dalaşırdı. Briqada üzvləri bir-biriylə də 
tez-tez belə davalar salır, hamısının da arxasında 
dayanan özüdü... 
 Pervomayskidə bütün müsəlman əsgərlər onu 

eşidirdi. Özbək, türkmən, qazax, qırğız... hamısı. 

Mayor üzümə hiddətlə baxıb cavab gözləyəndə bu 

dəfə də praporşik Bandsik başladı: 

- Babayev naryadda olanda yoxa çıxmışdı. Çox 
axtardıq, tapa bilmədik... 

Başımın üstünü qara buludlar almışdı. 

Birdən telefonla mayor Deqtyarı harasa çağırdılar. 

O, cəld ayağa qalxıb, gedə-gedə Kaşeyevlə praporşikə 

göstəriş verdi: 
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- Briqasının sənədlərini hazırlayın, onları 
Pervomayskiyə qaytaracağam. O, məni hər addımbaşı 
aldadır... 

Onların kubrikasından çıxıb vaqon-otağımıza 

gəldim. 

Çox pis olmuşdum. Kədər məni bürüdü. 

Pəncərəyə yaxınlaşıb uzanan sonsuz səmaya 

baxırdım. Dərindən, nisgil dolu bir köks ötürdüm. 

Əllərimlə başımı tutub xeyli səmadakı ağappaq, tərtəmiz, 

yavaş-yavaş sürünüb gedən buludlara tamaşa elədim. 

Ağ buludlar dəstə-dəstə, xoşbəxtcəsinə, azad 

halda oynaşır, deyəsən, baş alıb biz tərəflərə gedirdi. 

Onlara elə həsəd apardım! 

Kaş dünyada hamı azad ola! Bax bu buludlar, 

göydə uçan quşlar kimi... 

Pervomayskiyə qayıtsam, biabırçılıq olardı. Dyakiv 

və bütün hərbi hissə mənə nə qiymət verər? - Necə 

baxar? 

Yazıq Çuprinenko... kommunist Xoxlevin xətrinə 

bir neçə dəfə məni mayor Deqtyara tapşırmışdı. Onun da 

etibarını heç elədim. 

Hələ qarşıda da ən azı yarım il hərbi xidmət məni 

gözləyirdi... 
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Fikirləşdikcə, dəhşət məni bürüdü. 

Atamın arzusunu hələ yerinə yetirə bilməmişdim. 

Pervomayskiyə qaytarsalar, partiya məsələmə də 

biryolluq xitam veriləcəkdi... 

Deyəsən, cəncəlli bəxtim yenə dalana 

dirənmişdi... 

Komsomolumun fotoşəklini çıxartdım. 

Onun ortadan səliqəylə ayrılmış saçlarını, aydın 

siması, həyalı baxışlarını, iri məsum gözlərini diqqətlə 

nəzərdən keçirdim. 

Çöhrəsi nə qədər ismətli, həyalı idi, ilahi! 

Mən onun fotoşəkildəki paltarlarının da nə qədər 

sadə, səliqəli, zövqlə seçilmiş olduğunu görüb 

duyğulanırdım: 

O, mələk idi! 

Tərtəmiz! 

O, bu dünyanın hiyləsindən, məkrindən 

xəbərsizdi... Onun gözlərindən bir neçə dəfə öpdüm: 

- Sən niyə məktub yazmırsan? - soruşdum, - 
küsmüsən məndən? 
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 Axı... bu mavi səmada, ağappaq o pəmbə 

buludların altında süzən azad, bəxtəvər quşların 

qanadları olduğu kimi sən də mənim qoşa 

qanadlarımsan! 

İndi mən qanadsız nə edim? 

Görürsən, dərdimi səndən başqa heç kimə aça 

bilmirəm. Bu lal ürəyimi tək sənə vermişəm. 

Niyə məktub yazmırsan, ay vəfasız!?  

Kaş bu bəladan canımı qurtara biləydim! 

Dostum Tahir, qardaşım Rafiq yanıma gəlməlidi. 

Məni geri qaytarsalar, bəs necə olacaq? 

Əsədovu çağırtdırıb məsələni ona da açdım. O 

məni diqqətlə dinləyib dedi: 

- Sən getsən, mən də buyada qala bilməyəm! 

Amma qoyxma, mayoy Deqtyayın qaydasıdıy, hamıya o 

sözü deyiy, mənə də deyib... 

Nazimin bu sözləri məni xeyli sakitləşdirdi. 

Poçt gələndə bir məktub aldım. 

Omsk şəhərindən Alladan idi! 
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Rəmişin gitarasının titrəşən sarı simləri kimi 

ürəyim titrədi... 

Niyə titrədi? - O kim idi ki? Özüm-özümdən baş 

aça bilmirdim. 

Məktubu necə açdımsa heç özüm də bilmədim. 

Onun mənə yazdığı ilk məktub idi... 

Odessa aeroportunda onu öpməyimi, onun isti 

nəfəsini, elə bil yenidən ağzımda hiss elədim. Özümə söz 

verdim ki, hərbi xidməti bitirəndən sonra  hökmən Omska 

gedib onu tapacağam. 

O, necə göz yaşları axıdırdı! 

Turbazanın həyətində ümidsiz halda o 

ağlayanda... sonra aeroportun meşəsində... 

Cavab yazmağa tələsmədim.  

Axşam yoxlamasına qədər mayor Deqtyarla 

qarşılaşmadıq. 

Şükür olsun hələ ki, sakitçilik idi. 

Nazimin növbəti dərsini keçdim. 

O, yenicə adını qoyduğum «Gəncliyin səhvi» adlı 

gündəlik yazmağa başlayacaq. 
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Ona hər gün iki-üç hərf öyrədirəm... 

Özü də bu günə kimi oxumadığına it kimi peşman 

olub, savadlanmaq üçün çox həvəslə çalışır. Vurma 

cədvəlini də ona öyrədirəm. Artıq beşə qədər vurma 

cədvəlini əzbərləyib. 

Bu gün də bir neçə dəfə onu imtahan elədim. 

Dərslər qaydasında gedirdi: 

Həm hesab, həm də əlifba... 
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28.04.1972-ci il, V gön. 

 

Bu gün razvodda mayor  Deqtyar yox  idi. 

Uşaqlar yenə ağ kərpic boşaltmağa getdi. Deqtyar 

gələndə dərhal komandir otdeleniyaları topladı. O, məni 

danışdırmadı... 

Söhbətdən sonra tapşırıqlar alıb dağılışdıq. 

Briqadamın beş nəfər uşağı ilə iki otaqlı evin yaramçıq 

qalan suvağını vurub tam qaydaya saldıq. 
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Otaqlar hazır idi... 

Başqa bir otağın divarlarını əhəngləyib ağartdıq. 

Bu gün polkovnik Arnaut gəldi, ikinci mərtəbəyə 

çıxan kimi: 

- Hanı Babayev? – əsgərlərdən soruşdu. 

Əllərim palçıqlı tez onun qabağına çıxdım. Məni 

görən kimi: 

- Neçə kvadrat metr suvaq vurmusunuz? – 

soruşub, əl uzatdı.  

Tez palçıqlı əllərimi “XB” formamın şalvarına silib 

onunla salamlaşdım və dedim ki, çox vaxt suvaq işi ilə 

məşğul olmuruq. Arakəsmələr üçün gələn qırmızı 

kərpicləri və hörgü üçün ağ kərpiclərin hamısını mənim 

briqadamın uşaqları boşaldır. 

Bizi ora-bura çox buyururlar. 

O, məni diqqətlə dinləyib mayor Deqtyara tərəf 

baxdı. Və dönüb getdilər. 

Çox pis oldum. 

Onun mənimlə mehriban danışıb əl uzatmasından 

sonra suvaq işinin az olması yaxşı çıxmadı... 
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Utandım... 

Nazimdən vurma cədvəlini soruşdum. 

Beşə qədər əzbərləmişdi. Misallar da verdim, həll 

elədi, ancaq hələlik çoxlu səhvlər buraxır...  

Axşam briqadam kartof soymağa getdi... 

Qardaşım Vidadidən təbrik teleqramı aldım. “1 

May bayramı” münasibətilə vurmuşdu.  

Dünən əmək haqqımızdan idman üçün yığdıqları 

pula, bu gün boks əlcəkləri almışdılar. 

Adam təptəzə qırmızı boks əlcəklərinə baxanda 

boksçu olmaq həvəsinə düşür. 

Əlcəkləri taxıb Çingiz, Turabxan və Danilinlə 

bokslaşdım. Çingiz və Turabxana qalib gəldim. 

Yarımmetr boyu olan Çingiz ümumiyyətlə, 

bokslaşmağı bacarmırdı. Onun həm boyu, həm də qolları 

gödək idi. 

Danilinlə xeyli bokslaşdıq və sonda heç-heçə oldu. 

Çox yoruldum... 

Vəlini göndərib özümə ket idman ayaqqabıları 

aldırdım. Deməli, günü sabahdan məşqlərə başlaya 

bilərəm. 
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Bir mayda kubriklərarası yarışlar keçiriləcək. 

Görək nə edəcəyik? Xüsusilə, ruslarla azərbaycanlılar 

arasında keçiriləcək voleybol oyunu çox maraqlı olacaq...  

Axşam uşaqları kartof soymaqdan gətirəndə 

yolüstü Tomagilə baş çəkdim. 

Yenə evdə yox idi. 

Hərbi hissəyə qayıdanda xəbər verdilər ki, bir 

mülki paltarlı rus bir dənizçi matrosla, kefli halda bizim 

rotaya girib Mürşüd və Ariflə dalaşıb. 

Bu davanı da hamı görüb. 

Praporşik və Kaşeyev məni çağırıb it kimi “əl-

ayağımı yedilər”. 

Əgər mayor Deqtyara məruzə eləsələr,  

Pervomayskiyə qayıtmaq məsələm reallaşa bilərdi, odur 

ki, Ariflə Mürşüdü çağırıb onlara ağzıma gələni dedim. 

Mürşüd dedi ki, kefli dənizçi matros ona ana söyüşü 

söyüb... 

Kaş mayor Deqtyara xəbər verən olmasın... 

Gecə yoxlaması getdiyi vaxt o kefli dənizçi matros 

başqa bir mülki paltarlı kefli rus oğlanla yenidən gəldi və 

qışqır-bağır salıb bizimkilərə ultimatum verdi ki, iki 
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gündən sonra морской флот bura töküləcək. Siz qaraları 

Qara dənizə tökəcəyik... onda payınızı alacaqsınız. 

Kefliləri hərbi hissəmizin ərazisindən zorla çıxara 

bildik... 

Günah onlarda idi. Ancaq kimiydi onlarda günah 

axtaran? 

Ruslar rusların sözünü deyirdi. Həm də hər bir 

hadisənin içindən mənim briqadamın adı çıxırdı: 

Babayev, Babayev, Babayev deyirdilər... 

Görək, iki gündən sonra морской флот nə 

qiyamət qopacaq... 
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29.04.1972-ci il, VI gön. 

 

Konetspoldan əmim qızı Həmayənin əri 

Mameddən məktub aldım. Maraqlı bir xəbər yazmışdı:  

- Yevlaxda İsa əmim onun ailəli, uşaqlı olmağıyla 

bağlı hərbi komissarlığa arayış təqdim edib, işi qaydaya 

qoymuşdu. Mamedi komissavat eləyiblər. Yazmışdı ki: 

“Artıq burdan hazırlaşıb çıxıram, cavabı Yevlağa 

yazarsan...” 

Məktubu oxuyub qurtaran kimi məni xoş bir hiss 

çulğadı. Mən də evə getmək istədim. Kaş o gün olaydı, 

Mikayıl Müşfiq demiş: 

“Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq...” 

çıxıb evimizə gedəydik! Canıma xoş bir qüssə doldu... 

Poçdan Pervomayskiyə ağdamlı çənə Telmana 

telefon danışığı üçün, atama “1 May bayramı” 

münasibətiylə iki teleqram vurdum. 

Katerina ilə xeyli söhbət elədik. Allaya cavab 

məktubu yazıb aviasifarişlə Omska göndərdim... 

Poçtdan “9 May Qələbə günü” münasibətiylə bir 

neçə açıqca aldım. 
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Hitler-alman ordusunun məğlub olması hər il 

Moskvada Kremlin qarşısında bütün dünyanı heyrətə 

salan paradla qeyd olunur. 

9 may 1945 - 9 may 1972 yazılmış açıqcalarda 

bir-bir dost-tanışın adına təbrik sözləri yazmağa 

başladım. 

Poçtdakı Katya ilə xeyli söhbətdən sonra yandakı 

bərbərxanada saçımı da qırxdırıb özümü səliqəyə 

saldım... 

Nazim, Baba ilə ağızlaşdı. 

Dalaşası oldular. 

İkinci mərtəbəyə qalxdıq. Hamı kənarda durdu, 

Nazimə göz elədim ki, qorxmasın... 

Dava başladı və sonda Nazı onu döydü... 

Axşam hamamdan qayıdandan sonra yeni alınan 

qırmızı əlcəklərlə bokslaşmağa başladıq. 

Mən Silyanı, Qamalı və sonda Turabxanı, Nazı isə 

Vəlini və İvanyuşenkonu döydü. 

Hamamda çiməndən sonra idman paltarında 

özümü çox güclü hiss edirdim. Heç kim mənə yumruq 

vura bilmirdi. Zərbələrdən quş kimi yayınırdım. 
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Hər şey əla oldu... 

Boksdan sonra voleybol da oynadıq. 

Bu gün formada idim... 

 

 

 

Altıncı kitabın sonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VI cild 

MÖNDƏRICAT 

 

 

1. Beynəlxalq Qadınlar 
Bayramı “8 Mart”_______________ 

 

2. Azərbaycanda yaz fəsli__________ 
 

3. Odessa______________________ 
 

 

4. Omskdan olan Alla_____________ 
 

 

 

 

Tofiq Xəzər 
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(Tofiq Əli oğlu Babayev ) 

 

Tofiq Əli oğlu Babayev 1951-ci ildə Bərdə şəhərində 

anadan olub. 1967-ci ildə Bərdə şəhər 1 saylı orta 

məktəbini bitirib. 

1974-cü ildə Çingiz İldırım adına Azərbaycan 

Politexnik İnstitutunu bitirib. 

“Qızıl qələm” və “”Vətən media mükafatı 

laureatıdır. 

2010-cu ildə “Azərbaycanın vətənpərvər ziyalısı” 

diplomuna layiq görülüb. 

Ailəlidir, 3 övladı var 

 

 

 

 

Tofiq Xəzər 
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“Bərdədən görünən dünya...” 

(Azərbaycan dilində) 

On altı cilddə. VI cild 
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