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Bir gün ətrafında olan insanların hamısı səni 

tərk edəcək və sən tənha qalacaqsan. Bu mütləq 
olacaq. Ola bilsin ki, bu dünyada deyil, digər bir 
dünyada olacaq. Amma mütləq olacaq. Sən isə bu 
tənhalığınla özünü bir daha tanıyacaqsan. Mütləq 
tanıyacaqsan. Və əmin ol ki, bu dünyadasansa indiki 
ağlınla, digər bir dünyadasansa vaxtı ilə öz ağlınla 
etdiklərinin qarşılığını mütləq alacaqsan. Əmin ol ki, 
sən heç vaxt həmişə tənha qalmayacaqsan. Çünki sən 
damarlarında müqəddəs bir qan axan Türk 
Canavarısan. Diqqətlə bax! Dayandığın kifayət qədər 
yüksək təpənin zirvəsindən sənin üçün işıqlı yol 
görünür. O yol bizim yolumuzdur! 

 
 

M.XAN 
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PROLOQ 
 
 
 

Təyyarə eniş xəttinə yaxınlaşırdı. Bayaqdan bəri 
uçuşun bitməsini səbirsizliklə gözləyən sərnişinlər artıq yavaş-
yavaş canlanmağa başladılar. Bir-birinin ardınca eşidilən mobil 
telefonların səsi qarmaqarışıq bir mühit yaratmışdı. Nəhayət 
stüardessanın nərmə-nazik səsi eşidildi: “Xanımlar və cənablar! 
Uçuş başa çatdı. Bakıya xoş gəlmişsiniz. Havanın hərarəti 
müsbət on doqquz dərəcədir. Bizimlə uçduğunuza görə sizə 
təşəkkür edirik. Gələn uçuşlara qədər”. 

Birinci salonda sol cərgədə üçnəfərlik yerdə tək oturan 
gənc xanım uçuş müddətində, demək olar ki, salonda əyləşən 
sərnişinlərdən onu görənlərin hər birinin diqqətini cəlb etmişdi. 
Bir neçə dəqiqədən sonra stüardessanın uçuş müddətində 
sonuncu dəfə səsi eşidildi: “Xanımlar və cənablar! Xahiş olunur, 
təyyarə tam dayanana qədər təhlükəsizlik kəmərlərini 
açmayasınız. İlk olaraq çıxışa birinci salondakı sərnişinlər dəvət 
olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik”. Bu sözlərdən bir neçə 
saniyə sonra sağ tərəfdə ən sonda oturan cavan oğlan tələsirmiş 
kimi ayağa qalxdı. Onun, həqiqətən də, hansısa vacib işdən ötrü 
tələsik ayağa qalxdığını asanlıqla başa düşmək olurdu. Sol 
tərəfində “C” və “D” yerlərinin sərnişinləri hətta onun tələm-
tələsik kobud bir tərzdə ayağa qalxmasını görüb deyinməyə 
başladılar. Ayaq üstə dayanaraq ətrafa diqqətlə tamaşa edirdi. 
Sanki kimdənsə şübhələnirmiş kimi nədənsə ehtiyat edirdi. 
Əynində səliqə ilə ütülənmiş ağ rəngli köynək olan bu adam elə 
köynəyinin rəngi ilə həmahənglik təşkil edən bozumtul rəngli 
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pencək geyinmişdi. Diqqətlə baxanda, əlbəttə ki, onun kiminsə 
cangüdəni olduğunu bilmək olardı. Bir anlıq dayanıb nə 
barəsindəsə düşündü. Sonra telefonunu çıxarıb kiməsə zəng 
vurdu: 
- Tamerlan, sən indi haradasan? 
- Aeroportun qarşısındayam, nə isə olub? 
- Yox, heç nə olmayıb. Sən hazır ol, biz artıq düşürük. 
“İlqar, mən gecikəcəyəm deyəsən, bir az cəld olmaq lazımdır, 
bu gün işlərim çoxdur. Həm də çəkilişdə olmalıyam. Axşam isə 
yeni bir layihə ilə bağlı təqdimatım olacaq. İşləri təxirə sala 
bilmərəm” – bu sözləri bayaqdan bəri salondakıların diqqətini 
özünə cəlb etməkdə olan həmin gənc xanım dedi. Onun 
gözəlliyi, həqiqətən də, göz qamaşdırırdı. Əynində mütənasib 
bədən quruluşuna xüsusi gözəllik verən çox da qısa olmayan 
qara yubka onu daha da gözəl göstərirdi. İlqar adlı bu cangüdən 
oğlan artıq bir neçə dəqiqə ərzində insanlarda ikrah hissi 
yaratmışdı. Onun kobud hərəkətlərindən narazı olan yaxın 
cərgələrdə oturan sərnişinlər öz aralarında sanki səmimiləşib 
söhbət etməyə başladılar. “Keç, ay oğul keç, dayan bir dəqiqə 
mən qalxım, sənə yol verim, rahat keç!” Bunu bir az əvvəl 
deyinən qoca qadın canıyananlıqla deməyə başladı. 
- Əşi, otur görək, ay  xala! Görürsən tələsirəm, sən də yolumu 
kəsmə! – İlqar kobudluğu ilə fəxr edirmiş kimi növbəti dəfə 
səsləndi, hətta ona  yol vermək istəyən bu qadının çiynindən 
aşağı basıb onu oturmağa məcbur etdi və istəyinə nail olub 
sahibinə tərəf yönəldi. 
- A bala, qəribəsən, vallah... – qoca qadın küskün tərzdə 
dilləndi. 
Təxminən altı dəqiqədən sonra Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanı artıq birinci salonda əyləşən sərnişinləri qəbul 
edirdi. Hava limanının xidməti avtobusu bir az əvvəl mühərriki 
söndürülmüş təyyarənin yanında quraşdırılmış trapın 
yaxınlığında gözləyirdi. Avtobusa ilk olaraq iki cavan qadın, 
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bunların ardınca isə üç nəfərdən ibarət ailə daxil oldu. Bu ailəyə 
baxanda ilk baxışdan aralarında soyuqluq olan ər-arvad və 
onların bu mövqeyinin acı nəticəsini hal-hazırda bir narahatçılıq 
olaraq özündə hiss edən balaca uşaq tipi yaranırdı. Bəlkə də, bu, 
belə deyildi. Amma uşaq bayaqdan bəri nə isə soruşub inad 
edirdi. 
- Kəs bunun səsini, başım ağrıyır! -  ər dilləndi. 
- Mən nə edim axı?! Uşaqdır da... - qadın naümid halda dilləndi. 

Bu sözdən sonra kişi qadının qolundan tutub elə möhkəm 
sıxdı ki, onun gözlərindən qeyri-iradi olaraq yaş axmağa başladı. 
Kişi hələ də var gücü ilə onun qolunun aşağı hissəsindən tutub 
sıxmağı davam etdirirdi. Qadın məcbur qalıb indi daha da 
yüksək səslə ağlamağa davam edən oğlunu bir şillə ilə 
sakitləşdirdi. Həm ana, həm də 5-6 yaşlı uşaq çox pərt idilər. 
Ananın gözlərində qəribə bir təlaş  sezilirdi. Sanki elə indicə nə 
isə bədbəxt bir hadisə baş verəcək və öz sevimli oğlu ilə birgə o 
və bütün sərnişinlər məhv olacaqdılar. Uşağın atası isə bayaqdan 
bəri avtobusa minməkdə olan növbəti sərnişinlərə diqqət 
yetirirdi. Budur, növbəti sərnişinlər çox da uzaqda olmayan hava 
limanının çıxışına getmək üçün xidməti avtobusa minirlər. Daha 
qabaqda olan oğlanın 25-26 yaşları ancaq olardı. Çox səliqə ilə 
geyinmişdi. Gözündə optik eynək, əlində isə yəqin ki, yolüstü 
oxumaq üçün nəzərdə tutulmuş hansısa kitab var idi. Onun 
arxasınca isə idman stilində geyinmiş, əynində göy cins şalvar 
və qısa qara gödəkcə olan demək olar ki, cavan olan daha bir 
kişi qalxmağa başladı. Havanın kifayət qədər xoş olmasına 
baxmayaraq bu adam əynindəki kifayət qədər qalın olan 
geyimindən məmnun halda hərəkət edirdi. Onlar avtobusa 
demək olar ki,  eyni anda daxil olsalar da kənardan müşahidə 
etdikdə bu qənaətə gəlmək olardı ki, onlar bir-birlərini 
tanımırdılar. Hə, ilk baxışdan da bunu müəyyən etmək o qədər 
çətin deyildi. Avtobusa daha bir neçə nəfər mindikdən sonra 
eynəkli oğlan sanki narahat və bir az da narazı halda uzun 
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avtobusun arxasına doğru getməyə başladı. Digər adam da heç 
bir dəqiqə keçməmiş onun getdiyi istiqamətdə hərəkətə gəldi. 
Artıq avtobusa sərnişinlər doluşmağa başlamışdılar. Eynəkli 
oğlanın avtobusun arxa hissəsinə keçməsindən başlamış digər 
adamın onun arxasınca getməsinə qədər, bütün bundan əvvəlki 
və sonrakı hərəkətləri diqqətlə izləyən ata avtobusun arxa 
tərəfində olan insanlara gözucu nəzər salıb əlini cibindən çıxardı 
və pərt halda dayanmış cavan həyat yoldaşına işarə etdi ki, onun 
qoluna girsin. Özü isə sual verib, ardınca anasından sərt şillə 
cavabı alan oğlunu nəvazişlə qucağına götürdü. Bu, sanki, işarə 
idi. Eynəkli oğlan əlindəki qalın kitabı sanki oxuyub yarımçıq 
qoyduğu hissəsinə gətirdi. Amma telefonuna zəng gəldi. Sağ 
əlini cibindən çıxarmadan uşağı yenidən anasına qaytardı. 
Deyəsən telefonuna gələn zəng onu narahat etmişdi. Zəngə 
cavab vermədən telefonu söndürüb cibinə qoydu. Sonra nə 
fikirləşdisə yenidən telefonu çıxardı bayaqkı zəngə bu dəfə özü 
zəng etmək istəyirdi ki, həmin adam bir daha zəng etdi. 
Telefonu açıb narazı və acıqlı halda cavab verdi: 
- Eşidirəm! 
- Vəziyyət yaxşı deyil! 
- Sapko! Mən sənə deməmişdim ki, mənə zəng etmə?! 
- Məcbur qaldım, işlər çox pisləşib bu gün... 
- Sən işində ol və mən gələnə qədər dediklərimdən başqa 
özbaşına heç bir iş görmə! – bunu deyib telefonu yenidən 
söndürdü və cibinə qoydu. Ətrafda baş verənləri tələsik analiz 
edib uşağı növbəti dəfə qucağına götürdü. 

Bir an içərisində avtobusa əlində tapança olan mülki 
geyimli şəxslər daxil oldular. Onlar avtobusun arxa qapısından 
girmişdilər və görünürdü ki, həmləyə tam hazır idilər. 
Avtobusdakı sərnişinlər arasında çaşqınlıq yaranmağa başladı. 
Belə məsələlərdə vəziyyəti tam olaraq dəyərləndirmək mümkün 
olmur. İçəridəki adamlar nə baş verdiyini, bu silahlıların kimlər 
olduğunu bir an içərisində bilmək istəyirdilər. Yaxınlıqdakı 
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sərnişinlərdən biri, deyəsən, bu işlərdən başı çıxan adam idi. 
Çünki yaranmış vəziyyətə çox soyuqqanlılıqla tamaşa edirdi. 
Sanki hər şeyi tək olaraq qısa zaman ərzində analiz edib qərar 
çıxara biləcəyinə əmin idi. İnsanlar sanki yerlərində donub 
qalmışdılar. Dünyanın müxtəlif ölkələrini bürüyən terror 
dalğasının bir gün özlərini də bürüyə biləcəyi fikrini qəbul edə 
bilmirdilər. Özü də Azərbaycanda, özü də paytaxt Bakıda. 
Məsələnin əsl tərəfini və həqiqəti isə hər kəs bilmək istəyirdi. 
Elə bu an uzun avtobusun orta və ön qapılarına doğru sürətlə 
irəliləyən mülki geyimli daha 8 nəfər avtobusa çatan kimi 
pencəklərinin içəri sol tərəfində görünməz olan tapançalarını 
hazır vəziyyətə gətirdilər. Camaat ağzına su alıb dayanmışdı. 
Yaxın ətrafda olan bəzi sərnişinlərin isə sanki qorxudan 
qulaqları küyə düşmüşdü. Orta yaşlı qadın sərnişinlərdən biri 
qarmaqarışıq səsləri duysa da mülki geyimli bu silahlıların 
kimlər olduğunu və bayaqdan bəri yüksək səslə nə dediklərini 
ayırd edə bilmirdi. Hələ indi-indi özünə gəlib hiss etdi ki, içəri 
girən silahlılar hava limanının təhlükəsizlik işçiləridir. Amma 
yenə də hamı kimi narahat və təlaşlı idi. Nəhayət, avtobusda 
olan ailəlilər, qadınlar və uşaqlar avtobusdan düşürüldü. Əlində 
kitab olan eynəkli oğlan nə hadisə baş verdiyini anlamaq üçün 
əlindəki yarıaçıq vəziyyətdə olan qalın kitabı bağladı. Sanki 
hansısa həmləyə başlayacaqdı. Amma tez də aydın oldu ki, 
avtobusu tərk edən adamlara qoşulub aşağı düşmək istəyindədir. 
Avtobusun hər üç qapısında sıxlıq olduğu üçün bir az ləngidi və 
düşə bilmədi. Çünki artıq gec idi. Mülki geyimli tapança ilə 
silahlanmış şəxslərdən biri onun yerə yatızdırıb qolunu arxadan 
qandallamışdı. Axtarış zamanı onun üstündən Makarov tipli 
tapança və daha bir ehtiyat patrondaş tapıldı. Avtobus, demək 
olar ki, boşaldılmışdı. Vahiməyə düşən sərnişinlər əslində bu 
yerdən qaçaraq özləri canlarını qurtarmağa çalışırdılar. İçəridə 
mülki geyimli silahlılardan başqa üst-başlarının yoxlanılması 
üçün tapançaların müşayiəti ilə saxlanılan 10-a yaxın sərnişin 



T Ə N H A   C A N A V A R 
 

___________________________________________________ 
12

var idi. Qara gödəkcəli göy cins şalvarlı adam bayaqdan bəri 
seyr etdiyi hadisələrdən daha narazı halda əlini belinə uzatdı. 
Bunu gözlənilmədən və çox sürətlə etdi. Ətrafdakı insanlar bir-
birinin ardınca əvvəlcə iki daha sonra isə üç güllə səsi eşitdilər. 
Qara gödəkcəli adamın hədəfi yerdə ağzı üstə uzadılaraq 
zərərsizləşdirilmiş eynəkli oğlan imiş. O, yaxın məsafədən 
sərrast atılan iki güllə nəticəsində artıq ölmüşdü. Mülki geyimli 
təhlükəsizlik işçilərinin atdığı güllələrin təsirindən al-qan içində 
yerdə xırıldayan qara gödəkcəli adamın üstünə dərhal baxış 
keçirildi. Amma təhlükəsizlik işçilərinin axtardıqları onun da 
üstündə deyildi. Onlardan biri həyəcanla qışqıraraq soruşdu: 
- Haradadır o? Pult haradadır? Yerdə xırıldayan yalnız 
“satqınlara lənət olsun!” sözlərini deyə bildi. Təşvişə düşmüş 
təhlükəsizlik qrupunun rəhbəri dərhal əlaqəyə keçib yaxın 
ərazilərin tam boşaldılması əmrini verdi. Öz təcrübəsinə əsasən 
avtobusda ən azı daha bir nəfər cinayətkarın olduğunu 
düşünürdü. Axtarışı səylə davam etdirdilər. Amma qalan 
adamların üstündə təhlükəli və qeyri-qanuni heç nə yox idi. 
Onları nəzarətə götürüb avtobusdan çıxardılar. Qrup rəhbərinin 
diqqətini bir az əvvəl güllələnmiş optik eynəkli cinayətkarın 
yerə düşmüş kitabı çəkdi. Elə bil, arasında nə isə var idi, çətin 
bağlanmışdı. Kitabı yerdən götürdü. Üzərində “Siyasi fəlsəfə və 
kütlənin idarə olunması” yazılan bu kitab ona tanış gəldi. Səhv 
etmirdisə kursant olduğu vaxt bu kitabı oxumuşdu. Doğrusu, 
qalın kitab olmalı idi. Amma bu daha qalın idi. Kitabı açıb ilk 
səhifələri vərəqləyən təcrübəli mayor gözlərinə inanmadı. 
Kitabın ilk 10-15 səhifəsindən sonra onun içərisində kip bir 
oyuq kəsilmiş və pult oraya yerləşdirilmişdi. Bu, çox ustalıqla 
icra olunmuş bir iş idi. O hələ də gözlərinə inanmırdı. Bir az 
əvvəl hava limanına enmiş təyyarədə yerləşdirilmiş partlayıcının 
uzaq məsafədən idarə olunan pultu indi onun əlində idi. Mayor 
hiss etdi ki, o səhv etməyib, bu həmin kitabın üzü olsa da içərisi 
dəxili olmayan bədii ədəbiyyatla dəyişdirilib. O, vaxt itirmədən 
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mərkəzə məlumat verib təcrübəli istehkamçı qrup lazım 
olduğunu bildirdi. Onlar artıq hava limanında gözləyirdilər. 
Mayor digər əməkdaşlara meyitləri ekspertiza üçün 
göndərilməsi əmrini verib avtobusdan çıxdı. On dəqiqə 
keçməmiş təcrübəli istehkamçı qrup artıq təyyarənin ehtiyat yük 
baqajında idman çantasının içərisində yerləşdirilmiş partlayıcı 
qurğunun zərərsizləşdirilməsi haqqında raport verirdilər. İdman 
çantasının içərisində ən son tipli elektron şəffaflaşdırıcılar 
quraşdırılmışdı. İstehkamçı qrupun rəhbəri qısaca bildirdi ki, 
çantadakı partlayıcı maddə bu tip təyyarələri tamamilə havaya 
uçurmaq üçün artıqlaması ilə kifayət edir. Mayor əməliyyatı 
uğurla başa vurduqları barəsində məlumatı baş idarəyə ötürdü. 

Təxminən bir saat sonra mayor Turabov ətraflı raport 
vermək üçün baş idarədə idi. Adəti üzrə, qapını üç dəfə aramla 
döyüb içəri daxil olmaq üçün icazə istədi. Sonra qapını açıb içəri 
daxil oldu. Özlərinə məxsus tərzdə hərbi salamı verib kreslonun 
arxasında oturmuş yaşı 50-55 arası olan, saçlarının əksər hissəsi 
çallaşmış təcrübəli polkovnikə tərəf əyildi və ona uzanmış iri 
əlləri ürəklə sıxıb salamlaşdı.  
- Səni təbrik edirəm, Turabov! Hər şey gözlənildiyindən də 
uğurlu alındı. Əsas odur ki, hər hansı bir sərnişin və 
əməkdaşımız xəsarət almayıb. Elədirmi? 
- Bəli, cənab polkovnik, tam olaraq siz deyən kimidir. Amma 
cinayətkar qrupun izinə düşmək bir az çətinləşdi. Onlardan ikisi 
məlum olduğu kimi, hadisə yerində öldürüldü. Mən güman 
edirəm ki, qrupun bu əməliyyatı yerinə yetirən daha bir üzvü 
həmin an avtobusda olub. Bəlkə də, o daha səlahiyyətli 
nümayəndə olub və onun vəzifəsi bu halda tapşırığın necə icra 
olunmasına diqqət yetirmək olub. Görünür, qabaqcadan bütün 
ehtimalları götür-qoy etmiş bu adam yaxşı maskalanaraq aradan 
çıxa bilib. 
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- Avtobusda həmin an olan sərnişinlərdən bir-neçəsini nəzarətdə 
saxladığınızı dedin, onlardan hər hansı qaneedici cavab ala 
bilməyibsiniz? 
- Hələ ki, ilkin dindirmələr olub, cənab polkovnik. Məncə, 
onlardan heç birinin bu cinayətlə əlaqəsi yoxdur. Hadisə yerində 
öldürülən cinayətkarların hər ikisi silahlı olub. Partlayıcını işə 
salacaq qrup üzvünün 27 yaşı var imiş, C* rayonunun Papı 
kəndində doğulub, Əliyev Ənvər Nazim oğludur. Biz onun 
üzərindəki sənədlərinə əsasən bu fikirdəyik. Bizim tərəfimizdən 
zərərsizləşdirilən digər cinayətkar isə Dağıstan vətəndaşıdır, 34 
yaşı var imiş, Kizilərindəndir. Fikrimcə, bunlar bir-birini 
tanımırlarmış. Məncə, onun funksiyası partlayıcını işə salacaq 
bu oğlana nəzarət etmək imiş. Odur ki, tapşırığın uğursuzluğa 
düçar olduğunu görən kimi onu güllələdi. O, çox sərrast atırdı. 
Biz C*-dan çox şey öyrənə bilərdik. Amma indi kələfin bir ucu 
bağlanıb. 
- Sənə elə gəlmirmi ki, Əliyev Ənvəri gülləyən adam onu 
tanıyırmış? Axı, sənin fikrincə, o, partlayıcı qurğunu işə salacaq 
şəxsə nəzarət üçün göndərilmişdi. 
- Bəli, məsələnin bu tərəfini mən də sizin kimi düşünürəm. Hə, 
əlbəttə, Dağıstan vətəndaşı Ənvəri ən pis halda üzdən 
tanıyırmış. 
- Aydındır, qalan məsələlərlə bağlı sabah ciddi tədqiqata ehtiyac 
var. Eybi yox. Əsas tapşırıq uğurla bitib. İndi məqsədimiz 
qrupun üçüncü üzvünü tapmaqdır. Sizcə, bu cinayətkar qrup 
kimlərin mənafeyinə xidmət edir?  
- Cənab polkovnik, biz, hələ ki, qəti fikir söyləyə bilmirik. 
Amma ilkin araşdırmalar sayəsində deyə bilərəm ki, bu qrupun 
əsas üzvlərindən biri Azərbaycanda yaşayır. Ola bilsin ki, bu 
işin də arxasından erməni terroru çıxdı. Amma kifayət qədər 
dolaşıq məsələdir və biz bütün mümkün nüansları nəzərə almağa 
çalışacağıq. Mən getmək üçün icazənizi istəyərdim.  
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- Yaxşı, Turabov, gedə bilərsən. Sənə uğurlar, hər hansı 
köməkliyə ehtiyac olsa, dərhal mənə məlumat ver. Mərkəz bu 
işin tezliklə həllini gözləyir. Hə, bir də ki, yadımdan çıxmamış 
deyim, əgər araşdırmalarınızın bir ucu yenə bağlanmış 
məsələlərə gəlib çıxsa mənim bir nəfər yaxşı təklifim var. 
- Kim? Turabov maraqla soruşdu. 
- Sən onu yaxşı tanıyırsan, bizim arxivlərdə tez-tez olur.  
Mayor Turabov sualına verilən müəmmalı cavabdan sonra 
beynini işə salmağa çalışdı. Deyəsən, çox yorulmuşdu, gələcək 
yardımçısının kim olacağını müəyyən edə bilmədi. Qısa 
tutulmadan sonra “oldu, cənab polkovnik!” deyib otaqdan 
çıxmağa yönəldi.  
Fikirli halda qapının astanasına yaxınlaşmaqda olan mayor 
Turabovu təcrübəli polkovnikin ona yönələn müraciəti geri 
dönməyə məcbur etdi. Polkovnik az sezilən təbəssümlə: 
- Cənab mayor, görürəm, çox yorulubsan, get bir az dincəl. Mən 
kapitan Qüdrətovu nəzərdə tuturdum, sən onu yaxşı tanıyırsan 
axı.  
- Bəs o rayonda deyil? 
- Lazım olsa buraya gələcək, narahat olma. 
- Oldu, cənab polkovnik, çox sağ olun!  
Mayor Turabovun sevincli səsi eşidildi və otaqdan çıxdı. 

O kapitan Qüdrətovu yaxşı tanıyırdı. Onunla bir dəfə 
əməliyyatda da olmuşdu. Bu düz altı il əvvəl baş vermiş uğurlu 
əməliyyatlardan biri idi. Onun təcrübəsinə çox inanırdı və buna 
görə də sevinci başa düşülən idi. Turabov üçün bu cinayətkar 
qrupu yaxalamaq indi çox vacib idi. Pilləkənləri fikirli halda 
düşüb arxa çıxışa yaxınlaşdı. O, məhz həmişə buradan gəlib-
gedirdi. Xidməti maşının sürücüsü onu görcək mühərriki işə 
salıb maşından düşdü. Onu qarşılayıb, yenidən sükana oturdu. 
Mayor Turabov isə çox fikirli idi. Qeyri-ixtiyari olaraq altı il 
əvvəl kapitan Qüdrətovla birgə iştirak etdiyi uğurlu əməliyyat 
haqqında düşünürdü... 
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Həmin əməliyyatda kapitan Qüdrətov ərazini yaxşı 
tanıdığı üçün əməliyyat rəhbəri idi. Həmin dövrdə hər ikisi eyni 
rütbədə idi. Çiyinlərində üç ulduz gəzdirirdilər. Onların öz 
peşəsinə olan sonsuz məhəbbəti bir-birinə çox yaxınlaşdırmışdı. 
İndi Turabov yol boyu həmin günü xatırlayırdı... 
Əməliyyata “Tüstü” şərti adı verilmişdi. 18 mart 2006-cı il... 
Novruz bayramı ərəfəsi idi. Mərkəz tərəfindən tapşırıq alan 
kapitan Qüdrətovun başçılığı ilə baş leytenant Turabov və daha 
iki nəfər gənc əməliyyatçı leytenant Y* rayonunun Çayüzü 
kəndinə ezam olunmuşdular. Perimbel kəndindəki inanılmış 
şəxsin məlumatına görə martın 17-19-u arası “N” saylı sərhəd 
zastavası ərazisində Azərbaycana külli miqdarda qanunsuz 
papiros və bayramlarda uşaqların istifadə etdiyi xüsusi partlayıcı 
paketlər və fişənglər keçiriləcəkdi. Amma bu məsələnin görünən 
tərəfi idi. Əslində isə qanunsuz olan tamam başqa bir keçid 
olunacağının söhbəti gedirdi. Əməliyyatçıların qərarına görə bu 
narkotik olmalı idi. Amma hələ ki, mal barəsində heç kim qəti 
fikir söyləyə bilmirdi. 

Kapitan Qüdrətovun şəxsi araşdırmalarına əsasən 
müəyyən olunmuşdu ki, məhz bu aylarda papiros adı ilə ölkə 
ərazisinə xüsusi bağlamalarda xam tiryək gətirilir. Digər 
məlumatları da nəzərə alan Qüdrətov mərkəzdən xahiş edərək 
əməliyyat qrupu yaratmaqlarını istəmişdi. Əgər o 
mülahizələrində yanılmırdısa, onda ölkə ərazisinə qanunsuz 
yolla daxil olan külli miqdarda narkotik maddə gətirən 
qaçaqmalçıları yaxalaya biləcəkdilər. Qanunsuz keçid olacaq 
ərazi Alçabulaq kəndi ilə həmsərhəd idi. Elə ilk gündən 
Qüdrətov komendaturanın özündə qalacağı qənaətində idi. 
Güman edirdi ki, keçid buradan da ola bilər. Əgər inanılmış 
şəxsin özünü şübhəli aparmasını nəzərə alsaq onda bu təbii ki, 
mümkün idi. Çünki komendatura ərazisindən keçib getmək 
nisbətən çətin olmasına baxmayaraq buradakı azsaylı heyətin 
əksəriyyəti gücləndirmə üçün N saylı zastavaya göndərilmişdi. 
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Hərbi hissənin özündən də əlliyə qədər əsgər ətraf ərazilərə 
göndərilmişdi. Qonşu zastava rəisləri də məlumatlı idilər. Onlar 
şəxsi heyətə hər an “silaha” komandasına hazır olmaq tapşırığını 
vermişdilər. Amma qaçaqmalçılar hər şeyi düşünülmüş şəkildə 
etmişdilər. Məlumata görə keçid səhərə yaxın – hava hələ 
işıqlanmamış olacaqdı. Ayın 17-si və 18-i artıq geridə qalmışdı. 
Bu son gün olmalı idi. Amma məlumat dəqiq olmaya da bilərdi. 
Baş leytenant hər gün bir-neçə dəfə inanılmış şəxslə əlaqə 
saxlayırdı. İnanılmış şəxs isə öz növbəsində hər zəngdə demək 
olar ki, eyni məlumatı – qaçaqmalçıların səfər vaxtını tam dəqiq 
bilmədiyini, amma gələcəklərinə əmin olduğunu deyirdi. 
İnanılmış şəxs bildirmişdi ki, qaçaqmalın əsas sahibi onun 
qonşusu Əlövsətdir. Qüdrətov inanılmış şəxslə sonuncu dəfə 
təxminən 5 saat əvvəl danışmışdı. İndi isə axşam saat 10-a 
qalırdı. Telefonu götürüb ona bir daha zəng vurdu. Telefon axıra 
qədər çağırdısa da heç kim cavab vermədi. Təkrar zəngdən 
sonra da telefon xeyli çağırdı və nəhayət orta yaşlı bir qadının 
səsi eşidildi.  
- Bəli... 
- Axşamınız xeyir xanım. Faiqi çağırın zəhmət olmazsa. 
- Qardaş, Faiq indi evdə deyil axı. Qonşu kəndə gedib, bacısı 
xəstədir ona dəyəcəkdi. Amma telefonu yadından çıxıb evdə 
qalıb.  
- Mən onunla necə əlaqə saxlaya bilərəm? 
- Bilmirəm vallah... Bacısıgilin evində də telefon yoxdur.  
- Bəs nə vaxt qayıdacağını demədi? – Qüdrətov fəndlə soruşdu.  
- Yox dəqiq demədi. Dedi ki, “məni gözləməyin yatarsız, mən 
gec gələcəyəm.” 
- Yaxşı sağ olun xanım, bağışlayın axşam vaxtı narahat elədim. 
Telefon danışığını bitirən kimi Qüdrətov dərhal Turabova zəng 
vurub bildirdi ki, leytenantları da götürüb diqqət çəkmədən 
komendaturaya gəlsinlər. Qüdrətov artıq hər şeyin o düşündüyü 
kimi olduğuna çox inanırdı. Təxminən yarım saat sonra Turabov 
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və gənc leytenantlar Qüdrətovla birlikdə pusquda dayanmışdılar. 
Turabov bu müəmmalı əməliyyatın nə ilə nəticələnəcəyini 
düşünürdü. 
- Qüdrətov sən nə fikirləşirsən axı? Bizi buraya niyə çağırdın? - 
hövsələsi tükənən Turabov Qüdrətovdan onsuz da cavab ala 
bilməyəcəyini düşünərək məyus və yarınarazı halda soruşdu. 
- Səbirli ol Turabov, səbirli ol ki, səninlə buraya gəldiyimizə 
peşman olmayım. 
Bu söz deyəsən Turabovu bərk tutdu: 
- Sənin xəbərin var ki, bir azdan zastava ərazisində qanunsuz 
keçid olacaq?! 
- Turabov, sənə səbirli olmağı tövsiyə edirəm. Bir halda ki, 
danışacaqsan onda uğurlu əməliyyatdan əlimizi üzək. Mən isə 
əməliyyat rəhbəri olaraq bununla razılaşa bilmərəm. Onda belə 
çıxır ki, sən şübhəli danışıqlarına davam edəcəksənsə deməli 
mən nə etməliyəm? 
Turabov onun bu sözünü dərhal başa düşdü: 
- Yəni məni əməliyyatdan uzaqlaşdırarsan? 
- Bəli, sənsiz çətin olsa da bunu edərəm! Odur ki, səbirli ol. Biz 
buraya konkret olaraq hansısa “kiçik” qaçaqmalçını yaxalamaq 
üçün gəlməmişik ki! Bunu əsgərlər onsuz da yaxşı bacarırlar. 
Qısaca deyim ki, bu tapşırıq üçün xüsusi təlimatımız var və 
məlumata görə gözlənilmədən çoxlu miqdarda narkotik maddə 
keçidi gözlənilir. 

Onun xəbərdarlığından sonra Turabov artıq susmuşdu. 
Qüdrətov telefonunu kitelin altında işıqlandırıb saatına baxdı. 
11-ə qalırdı. Ehtiyatda hələ bir neçə saat var idi. Hər halda əgər 
onun düşündüyü  kimi idisə, bu belə olmalı idi. Ay buludların 
arasında qalmışdı. Hava çox təmiz idi. Adətən dağ yerlərində 
bütün mövsümlərin sərin keçməsinə baxmayaraq bir neçə gün 
idi ki, havalar xoş keçirdi. Bu paytaxtdan gələn qonaqların 
ürəyincə idi. Ətrafda isə qaranlıq hökm sürürdü. Ağaclarda 
hansısa quşun cəh-cəh səsləri eşidilirdi. Qüdrətov canlıları yaxşı 
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tanıyırdı. Səhv etmirdisə, bu arıquşu olmalı idi. Birdən 
yaxınlıqdakı hündür şam ağaclarından birindən nə isə şappıltı ilə 
yerə düşdü. Turabov dərhal silaha əl atdı. 
- Lazım deyil, bu porsuq balasıdır. Qaranlıqda yola yaxşı bələd 
olmadığı üçün ağacdan yıxılıb. İndi anası gəlib onun çıxmasına 
kömək edəcək -Qüdrətov təmkinlə bildirdi. O, leytenant olduğu 
vaxtlarda burada iki aya yaxın olmuşdu. Təxminən iki il əvvəl. 
Əsgərlərin onu porsuq kababına qonaq etməsini xatırladı. O vaxt 
bir-neçə ay zastavanın ərzağı gecikdiyinə görə əsgərlər çox aclıq 
çəkmişdilər. Nə tapdılarsa onu yeyirdilər. Bunları bir anlıq 
yadına salıb sanki həmin günlərə qayıdırmış kimi düşünməyə 
başladısa da sonra bu fikirlərindən ayrılaraq özünə gəlməyə 
çalışdı. İlk xidməti illərini xatırlayanda həmişə o qız yadına 
düşürdü və hər dəfə də bütün qızlara qarşı nifrət hissi yaranırdı 
bircə anın içərisində. Sonra da peşmanlayıb düşünürdü ki, axı 
Sevda yalnız onlardan biridir və bütün qızlar onun kimi ola 
bilməz. Hə, ola bilməz, həm elə gözəl, həm də elə vəfasız. Ən 
sonda fikirləşdiyini sanki qeyri-ixtiyari olaraq dodaqaltı 
pıçıldadı. Qəribə sual dolu baxışlarını ona üzünə zilləyib durmuş 
baş leytenant Turabovun gecənin qaranlığında gözləri işarırdı.  
- Nədən danışırsan Qüdrətov? 
- Hə yaxşı əti var, amma yaman şit olur bu porsuqların, ani 
tərəddüddən sonra Qüdrətov dilləndi. Onun bu an nə haqqındasa 
fikirləşdiyini asanlıqla müəyyən etmək mümkün idi. 

Turabovun gözlərində qəribə həyəcan duyulurdu. 
Qüdrətov hiss etdi ki, yoldaşı onun nədən danışdığını hiss 
etməyib. Odur ki, iki il əvvələ qayıdıb burada keçirdiyi 
günlərdən, porsuq kababından ona xeyli pıçıldadı. Bəlkə də 
danışmayacaqdı, amma hiss etdi ki, buna ehtiyac var. Çünki, bir 
az əvvəl dediyi “səbirli ol ki, səninlə buraya gəldiyimizə peşman 
olmayım” sözləri doğrudan da onun xətrinə dəymişdi. Hələ 
vaxta qalırdı...Turabov bayaqdan bəri soruşduğu sualı bu dəfə 
tamam başqa formada və xüsusi ahənglə soruşdu: 
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- Qüdrətov, bəs biz burada nə gözləyirik axı?! Bir azdan zastava 
ərazisindən keçid olmalıdır. Biz isə boş-boşuna burada vaxt 
itiririk.  
- Səbirli ol Turabov, səbirli ol! Əsas məsələ buradır. Bizim 
tapşırığın mövzusu fikrimcə burada olacaq. Zastavada isə 
kifayət qədər heyət var. Rəis özü də oradadır. Hər hansı təhlükə 
olsa qarşısını almaq iqtidarındadırlar. Turabov nəhayət ki, bir az 
sakitləşib yenidən səbir etmək qərarına gəldi. Bu iş həqiqətən də 
hər şeydən əvvəl böyük səbir tələb edirdi. Qüdrətov bunu büruzə 
verməsə də o da çox gərgin və səbirsiz idi. Çünki əməliyyata 
birbaşa cavabdeh olan o idi... Üç günlük yorğunluq yavaş-yavaş 
öz sözünü deyirdi. Gənc leytenantlar artıq mürgüləməyə 
başlamışdılar. Qüdrətov bunu görsə də onlara irad tutmurdu. 
Çünki gənclər çox yuxusuz idilər. Özü isə kifayət qədər ayıq-
sayıq olmağa çalışırdı. Turabov isə gözləməkdən bezmişdi. 
Onun simasında gecənin qaranlığına qərq olmuş yorğunluq və 
dilxorluq müşahidə olunurdu. Qüdrətov hər şeyə əmin olsa da 
bu işdə yüz faizli heç nə ola bilməyəcəyini də çox yaxşı bilirdi. 
Əgər onun fərziyyələri səhv çıxarsa onda bütün əziyyətləri 
səmərəsiz olacaqdı. 
Bu dəfə yaranan sükutu özü pozdu: 
- Turabov, sən nə düşünürsən? Səncə bura keçid etmək üçün 
əlverişli yer deyil? 
Bu sualdan sonra Turabov sanki uşaq ehtiyatı ilə bir az 
ürəklənib cavab verdi: 
- Əlbəttə ki, başqa vaxtlar olsaydı bəlkə də yox deyərdim, 
baxmayaraq ki, bu işlərdə “mümkün olmayan” variant yoxdur. 
Amma indi həqiqətən də bura qanunsuz keçid üçün ən 
ümidverici yerdir. 
Turabov bu fikirlərini lap əsl sərhəd pozucuları kimi dedi, sanki 
özünün şübhəli izahına gülməyi gəldi. Bunu həmin an onun 
simasından da oxumaq olardı. Hətta Qüdrətov da maraqlı 
izahatdan sonra özünü saxlaya bilməyib gülümsədi. Həm də 
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Turabovun sözlərindən əslində o da ürəklənmişdi və tutduqları 
mövqenin həqiqətən də doğru olduğunu getdikcə daha çox 
ümidlənirdi. Qəfildən soruşdu: 
- Bəs sən hansını seçərdin? 
Turabov sualı başa düşmədi. 
- Yəni ki, qaçaqmalçı sən özün olsaydın hansı istiqaməti 
seçərdin bu anda? Zastavanı yoxsa komendaturanı? 
Bu dəfə hər ikisi bir-birinə baxıb güldülər. Turabovun bayaqkı 
incikliyindən əsər-əlamət qalmamışdı. 
- Yox, həqiqətən, mən qaçaqmalçı olsaydım və indi burada 
nəzarətin az olduğunu bilsəydim buranı seçərdim – Turabov 
nəhayət ki, cavab verdi. 
- Bax, bizim Faiq də belə fikirləşir məncə. 
Turabov artıq onun planını anladığına görə rahat və sakit idi. 
Bayaqkı kimi sükutu pozan yalnız quşların səsi idi. Amma 
deyəsən xəfif cənub küləyi də əsməyə başlamışdı. Ağacların 
yarpaqları asta-asta əsməyə başlayır və özünəməxsus zəif xışıltı 
yaradırdı. Qüdrətov birdən ondan 12-15 metr aralıda yerləşən 
qaranlıq çuxurdan şam qozasının xışıltısını eşitdi. Dərhal 
Turabova leytenantların ayıq-sayıq olmasını işarə edib, özü də 
mövqeyini möhkəmləndirdi. Ərazini yaxşı tanıyan Qüdrətov 
əvvəlcədən çox yaxşı mövqe seçmişdi. Belə ki, onları yalnız 
yuxarıdan baxdıqda görmək mümkün idi. Onların burada 
olmasını yalnız komendant bilirdi. Yəqin ki, o da öz əsgərlərinə 
zəruri təlimatı vermişdi. Qüdrətov bunu gecənin qaranlığında 
özlərinin təhlükəsizliyi üçün demişdi. Əks halda komendatura 
ərazisində atışma olarsa əsgərlər onu tanımayıb atəş aça 
bilərdilər. Qüdrətov ehmalca bir az irəliyə gəlib xışıltı gələn 
istiqamətə baxmağa başladı. O hələ gündüz vaxtı şam qozalarını 
ayrı-ayrı sahələrdən toplayaraq gecə təhlükəli ola biləcək keçid 
zonalarına düzmüşdü. Bu onun düşündüyü tələ idi. Belə ki, 
qaranlıqda kimsə yetişib açılmış şam qozalarının üzərinə 
bilmədən ayaq basarsa kifayət qədər yaxşı eşidilən xışıltı yarada 
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biləcəkdi. Qüdrətov bu üsulu artıq bir dəfə uğurla sınaqdan 
keçirmişdi. Məhz insan ayağının təsir qüvvəsindən şam qozaları 
belə bir xarakterik xışıltı yarada bilərdi. Əks halda hər hansı bir 
heyvanın ayaq zərbəsi eyni effekti yarada bilməzdi. O 
komendanta tapşırmışdı ki, atışma səsi eşidilməyənə qədər 
onların pusquda durduğu əraziyə heç kim gəlməsin. İndi artıq 
Qüdrətov bütün bunları bir an içərisində nəzərdən keçirib əmin 
oldu ki, onların “qonağı” var. Öz fərziyyəsinin doğruluğuna 
inandığı üçün bir az da ürəklənib səsboğucu ilə təchiz olunmuş 
tapançasını hazır vəziyyətə gətirdi. Turabova tapşırdı ki, 
diqqətlə gözləsinlər, özü isə arxa yolla gedib gələnləri 
mühasirəyə almaq qərarına gəldi. Turabov belə bir əməliyyatı 
çoxdan gözləyirdi. O, qızmış pələng kimi gözlərini işıldadırdı. 
Onun və digər leytenantların da silahları səs boğucu ilə təchiz 
olunmuşdu. Turabov artıq Qüdrətovun peşəkarlığına əmin 
olmuşdu. Qüdrətov arxa yolla keçib pusquda dayandı. Təxminən 
20-22 metr məsafədə əli avtomatlı dörd nəfəri görmək mümkün 
idi. Qüdrətov sevimli gecəgörmə cihazını çıxarıb ətrafa baxdı. 
Ağacların çətirləri arasında daha iki nəfər yekəpər silahlı adam 
dayanmışdı. Onların kimisə qoruduğu açıq aydın sezilirdi. Məhz 
kimi?! Bu sual Qüdrətov üçün çox maraqlı idi. Bəlkə o 
yanılırdı?! Hər şey bu qədər təsadüfi ola bilərdimi?! Bir az da 
tələsməsəydi bu sualın cavabını biləcəkdi. Odur ki, səbirli olub 
yekəpər cangüdənlərin məhz kimi qorumasını gözləməyə 
başladı. Bu tanış adam olmalı idi. Bəli, bu inanılmış şəxs Faiq 
olmalı idi. Öndə gedən dörd nəfər silahlı isə Turabovgilin 
pusquda dayandığı istiqamətdə səpələnərək irəliləyirdilər. Hər 
şeyin bitməsinə çox az qalırdı. Çox az... Qüdrətov Turabova 
müstəqil ani qərar çıxarıb ilk atəş edib-etməməsi səlahiyyətini 
vermişdi. Belə situasiyalarda hər şey bir an içərisində dəyişə 
bilər. Bunu Qüdrətov çox yaxşı bilirdi. Nəhayət ki, gözlədiyi an! 
Budur! O özüdür! Faiq! Satqın! O iki cangüdəni ilə gizləndiyi 
ağaclıqdan çıxıb irəliyə doğru ehmalca hərəkətə başladı. 
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Qüdrətov düşünürdü ki, Faiq və bu altı nəfərdən başqa daha bir 
nəfər olmalıdır. Çünki təxminən 5-6 dəqiqə əvvəl bir nəfər onun 
şam qozalarından hazırladığı tələyə “düşüb”. Görünür o xəbər 
gətirmək üçün yollanmış adam imiş. Ətrafda sakitlik olduğunu 
xəbər verdikdən sonra bunlar hərəkətə gəliblər. Yox, bəlkə elə o 
bir nəfər bu altı nəfərdən biri – daha doğrusu qabaqda olan dörd 
nəfərdən biridir. Bu da ola bilər. Deməli onlar cəmi 7-8 
nəfərdirlər. Belə halda Faiqin özünü yaxalamaq ən əlverişli 
üsuldur. Amma bu çox da asan olmayacaq. 

Bayaqdan bəri narahatçılıq içərisində pusquda dayanıb 
səbirsizliklə gözləyən Turabov isə get-gedə gələn adamların 
addımlarının qurumuş xəzan üzərində yaratdığı xışıltının daha 
da yaxınlaşdığını hiss edirdi. Diqqətlə baxıb düz onlarla eyni 
istiqamətdə dayanmış silahlı şəxsi gördü. O ətrafı müşahidə 
edirdi. Turabov onun bir az da yaxınlaşmasına şərait yaradıb 
nəhayət ki, atəş açdı. Gecənin qaranlığında atılan güllə sərhəd 
pozucusunun boyun nahiyəsindən dəymişdi. Növbəti güllə 
hədəfə çatmasa da sərhəd pozucusu ilk güllənin təsirindən yaralı 
halda yerə yıxıldı. Belə anlarda sərhəddə hər hansı buraxılış – 
parol və yaxud “dayan” xəbərdarlığı lüzumsuz olur. Hər şey 
onsuz da aydındır. Qaçaqmalçılar silah tətbiq etmək əmrini 
alıblar və onları sahibindən başqa heç kim saxlaya bilməz. 
Növbəti atəşin səsləri isə bütün yaxın ərazilərə yayıldı. Sərhəd 
pozucuları Turabovgilin pusquda dayandığı istiqamətdə 
dayanmadan atəş edirdilər. 
- Ehtiyatlı olun! Yerə yatın! – Turabov gənc leytenantlara əmr 
etdi. 
Amma gənc leytenantlardan biri artıq çiynindən yaralanmışdı. 
Bu Qurbanov idi. Yerə uzanaraq özünü itirməyib səssiz atəşlə 
qarşı tərəfə cavab verdi. Kifayət qədər sərrast atəş idi və 
qaçaqmalçı bu atəşdən sonra yerdə səssiz qaldı. Turabov da 
əyilərək Qurbanovun yanına gəldi. 
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- Ağamirov, sən Qurbanova yardım göstər, mən onların 
diqqətini çəkməyə çalışacağam. Məncə bunlar çoxdurlar. Arxa 
yolla gedib Qüdrətovu görməyə çalışacağam – Turabov digər 
gənc leytenanta göstəriş verib mövqeyini dəyişmək üçün 
diqqətini toplamağa çalışdı. 

Ətrafda olan silahlılar bir az əvvəl leytenantı yaralamış 
qaçaqmalçının silahının səsini çox yaxşı eşidərək ehtiyatla 
hərəkətə gəlmişdilər. Faiq artıq təhlükənin yaxında olduğunu 
duyaraq bir cangüdəni ilə yaxşı bələd olduğu digər istiqamətdə 
qaçıb yox olmuşdu. Turabov isə atışmanı davam etdirirdi. 
Qarşıdakı əlisilahlı düz onların gizləndiyi istiqamətdə bir neçə 
saniyəlik avtomatik atəş etdi. Xoşbəxtlikdən bu an Turabovgil 
yerə uzanmış vəziyyətdəydilər. Çox güman ki, bu anında 
verilmiş doğru qərar idi. Məhz bu onları avtomatdan açılan 
atəşdən çox yaxşı qorudu. Növbəti atəşi isə bir az aralıda olan 
leytenant etdi. O yaralı yoldaşına baxıb hirsindən cilov 
gəmirirdi. Onlar kursant yoldaşı olmuşdular. Hər ikisi 
akademiyanı fərqlənmə ilə bitirmişdilər. Leytenantın açdığı atəş 
hədəfinə çatmışdı. Növbəti sərhəd pozucusu bu atəşdən sonra 
ağır yaralanıb yerə sərilmişdi. Turabov da dayanmadan atəş 
edirdi. Deyəsən təcrübəli əməliyyatçının atəşləri qarşı tərəfi 
əməlli-başlı çaşdırırdı. Elə bu görünməyən istiqamətdən daha bir 
avtomat şaqqıltısı eşidildi. Bundan sonra isə komendaturada bir 
az əvvəl “silaha” komandasına qalxmış gənc əsgərlərin AK-74-
nin səsi eşidilməyə başladı. Turabov yerə sərdikləri üç 
qaçaqmalçıdan sonra belə düşünmüşdü ki, bunlar heç bitmək 
bilmir və yəqin ki, ciddi mal olduğu üçün 20-30 nəfər olar. 
Leytenantlara tapşırıq verdi ki, hələ atəş etməyib 10-15 saniyə 
gözləsinlər. Özü isə açıq-aydın gizləndiyi yerdən qaçaraq digər 
istiqamətdə hərəkət elədi. Bu, izi azdırmaq üçün atılan bir addım 
idi. Və sağ leytenanta şərait yaradırdı ki, yaralı dostuna kömək 
etsin. Turabov gizləndiyi yerdən növbəti qaçaqmalçının atəş 
etdiyi istiqamətdə diqqət etməyə çalışırdı. Nədənsə onu görə 
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bilmirdi. Amma sərhəd pozucusunun silahı hələ ki, susmurdu. 
Görünür özünə yaxşı mövqe seçmişdi. Turabov isə bir az əvvəl 
yaranmış narahatlıq tufanının içərisinə get-gedə daha çox qərq 
olurdu. Görəsən Qüdrətov niyə qayıtmadı?! Bəlkə onu 
vurublar?! Bəlkə köməyə ehtiyacı var?! Yox! Necə olur-olsun 
bu gizləndiyi yerdən çıxıb arxa yolla Qüdrətovun bayaq getdiyi 
istiqamətdə hərəkət etməlidir. Amma bu mümkün olmadı. Bir az 
arxada dayanmış naməlum adamın əmri eşidildi: 
- Tərpənmə, silahı yerə at və səsini çıxarmadan geriyə addımla. 
Turabov dörd illik təcrübəsində ilk dəfə idi ki, belə vəziyyətə 
düşürdü. Bir anlıq təlim tapşırıqlarını xatırladı. Nə edəcəyini, 
düşdüyü belə bir vəziyyətdən necə çıxacağını düşünürdü. Onu 
hər an ölüm gözləyirdi. Bircə ümidi Qüdrətov idi. 
- Heç nə fikirləşmə! Onsuz da heç nə alınmayacaq! Silahı yerə 
at və mənə tərəf dön! – onu arxadan silahın müşayiəti ilə 
nəzarətdə saxlayan sərhəd pozucusunun səsindəki həyəcanı 
duyan Turabov bir az ürəkləndi. Qeyri-ixtiyari olaraq kənara 
atılaraq atəş etmək istədi. Amma qaçaqmalçının mövqeyi üstün 
olduğu üçün buna imkan vermədi. Turabov ayağından yaralandı 
və əsir düşdü. Qaçaqmalçının xüsusi ustalıqla çalınmış fiti ilə 
bayaqkı avtomat susdu. Əsgərlərin avtomatı isə susmaq bilmirdi. 
Tək-tək atırdılar. Turabovu tutan sərhəd pozucusu artıq beşinci 
dəfə bağıraraq soruşmağa başladı: 
- Başçınız hanı, harada gizlənib? Rəisiniz hanı, hanı o? 
Turabov isə susurdu. Bir az əvvəl hər şeyin bitdiyini düşünsə də 
indi artıq bu sualdan sonra arxayın idi ki, Qüdrətov sağdır. 
Sağdır ki, bunlar onu axtarırlar. Deməli nə isə ümid var. Bəs 
düşdüyü vəziyyəti ona necə çatdırsın. Ağamirovu xatırladı bir 
anlıq. Onları görə bilmirdi. Bayaqkı mövqelərindən xeyli 
uzaqlaşmışdı. 
- Özün bil sualıma cavab verməsən səni cəhənnəmə 
göndərəcəyəm. Sizin yeriniz cəhənnəmdir. Hamınızın, hə 
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hamınızın! – qaçaqmalçı dəli kimi danışırdı. Bir az susub yenə 
qışqırmağa başladı: 
- Sizlər bizim öz zəhmətimizlə qazandığımızı əlimizdən 
alırsınız. Tez elə cavab ver. Onsuz da biz onu da tapacağıq. Hanı 
başçınız? 
- Narahat olma sözünü de o səni eşidir! – Turabov bunu elə 
soyuqqanlılıqla dedi ki, qaçaqmalçı bir anlıq duruxub qorxuya 
düşdü. Əslində bayaqdan bəri qorxu içində gözlərini Turabova 
zilləyib qışqırırdı. İndi isə artıq əli tit-tir əsdiyinə görə avtomatı 
da güclə saxlayırdı. Elə bu an o təxminən 30-40 metr aralıda 
arxa istiqamətdən gələn başqa bir fit səsini eşidib bərk dilxor 
oldu. Bu bayaqkı fitə bənzəmirdi. Bu fitdə nə isə bir həyəcan, 
bəlkə də məğlubiyyət var idi. Sən demə bu cinayətkarların öz 
aralarında işarələnmiş “təslimolma” parolu imiş. Demək 
sahibləri dar ayaqdadır.  
- Silahı yerə at, təslim ol! - Qüdrətovun gecənin qaranlığına 
daha da zəhm qatan səsi eşidildi. Turabov nəhayət ki, onun 
səsini eşidib özünə gəldi. Baş leytenant Qüdrətov cinayətkar 
dəstənin başçısını - Faiqi yaxalayıb tuta bilmişdi. Onun əsas 
cangüdəni isə artıq bu dünyada deyildi. Qüdrətov Turabovu 
yaralayan digər cangüdənə çatar-çatmaz ağır bir yumruq zərbəsi 
endirdi. Cangüdən kifayət qədər cüssəli olmasına baxmayaraq 
ayağa qalxmağın əlverişsiz olduğunu başa düşüb yerində 
qıvrılmağa başladı. 

Tezliklə yaralılara yardım göstərildi. Qaçaqmalçılar altı 
nəfər imiş. Onlardan ikisi yaralı idi, ikisi isə 
zərərsizləşdirilmişdi. Daha iki nəfər isə sağ idilər. Turabovu və 
gənc leytenant Qurbanovu yaralı olduqlarına görə yardım 
göstərmək üçün birbaşa hərbi hissənin tibb məntəqəsinə yola 
saldılar. Yaraları o qədər də qorxulu deyildi. 

Qüdrətovun qərarından sonra Ağamirovun da iştirakı ilə 
Faiq və iki qaçaqmalçı nəzarət altında malın gələcəyi yerə 
getdilər. Sərhəd pozucuları Qüdrətovun əmirlərinə tabe olaraq 
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malı qəbul etməli idilər. Əks halda yerindəcə güllələnmək 
təhlükəsindən qorxurdular. Qüdrətov bu işlərdə çox həssas idi. 
Qaçaqmalçıların avtomatı ilə silahlanmış leytenant arxada, Faiq 
və Qüdrətov isə qabaqda gedirdilər. Ola bilsin ki, hər hansı işarə 
ilə qaçaqmalçılar iranlı “qardaşlarının” köməkliyi ilə canlarını 
qurtarmağa cəhd göstərə bilərdilər. Odur ki, Faiq Qüdrətovun 
nəzarəti altında idi. Təyin olunmuş vaxta az qalırdı. Baş 
leytenant planını bir daha götür-qoy edib qəti qərara gəldi ki, bu 
mal mübadiləsində iştirak edən bütün cinayətkarları ələ 
keçirməlidir. Səbirlə iranlıların gəlməsini gözlədi.  

Təxminən 15-20 dəqiqə sonra iri idman çantalarındakı 
xam tiryək Faiqgil tərəfindən təhvil alınırdı. Əvəzində isə 
cangüdənin əlində tutduğu və bir az əvvəl içərisindəki pullar 
çıxarılıb torpaq doldurulan çantadakı vəsait, guya ki, sayılmaq 
üçün açılacaqdı. Bu, Qüdrətovun ona verilən tapşırığı tam yerinə 
yetirməsi üçün həyata keçirəcəyi sonuncu mərhələ idi. Onun 
işarəsi ilə hərəkətə gələn Ağamirov avtomatı gözlərini diqqətlə 
açılmaq üzrə olan çantaya dikmiş iranlının böyrünə sıxdı. Bu 
adam özü ilə gətirdiyi beş nəfər iranlı sərhəd pozucusunun 
sahibi idi. Onlar belə bir hərəkəti heç vaxt gözləməzdilər. 
Baxmayaraq ki, öz sərbazlarının “icazəsi” ilə buraya qədər gəlib 
çıxa bilmişdilər, onlarda da silah var idi. Amma Ağamirovun ani 
hərəkəti buna imkan vermədi. Sərhədi pozaraq Azərbaycan 
ərazisinə narkotik maddə gətirən digər qaçaqmalçıların da 
hamısı tərksilah edilərək tutuldu. Qüdrətov komendanta zəng 
vurub təcrübəli əsgərlərlə gəlmək göstərişini verdi. Əməliyyat 
uğurla bitmişdi. Demək olar ki, səhvsiz düşünülmüş bu planın 
yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi Qüdrətov üçün ən böyük 
hədiyyə idi. Çünki, sabah onun ad günü idi... 

Qüdrətovun rəhbərlik etdiyi qrup səhəri gün Bakıya 
qayıtdı. Onlar özləri ilə Faiqi və onun iranlı “həmkarlarını” da 
gətirmişdilər. Mərkəz bu əməliyyatdan çox razı qaldı. Əslində 
işin məhz Qüdrətova həvalə olunması məqsədyönlü formada 
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düşünülmüş bir addım idi. Çünki o, dəfələrlə ona verilən 
tapşırıqların öhdəsindən məharətlə gəlmişdi. Bu dəfə də öz 
təcrübəsi, onu çoxlarından fərqləndirən analitik düşünmək və 
ani qərar vermək qabiliyyəti ona verilən tapşırığı uğurla həyata 
keçirmək imkanı verdi. İki gün sonra isə Qüdrətov bu 
əməliyyata görə kapitan rütbəsini aldı.  
- Cənab mayor çatdıq! – sürücünün səsi eşidildi.  

Mayor Turabov yol boyu düşündüklərini indi sanki bir 
neçə saniyəlik daha sürətlə fikrindən keçirməyə başladı, öz-
özünə: “Qüdrətov... O olmasaydı, indi mən də yox idim” - deyib 
maşından düşdü. Darvazadan içəri keçməzdən əvvəl nə isə 
düşündüsə üç il əvvəl sağ ayağındakı yaralanmış nahiyəyə əlini 
sürtdü, dodaqaltı daha nə isə deyib geriyə döndü. Sürücü hələ ki, 
onun içəri keçməyini gözləyirdi. Əlinin işarəsi ilə sağollaşıb 
yorğun halda həyətə keçdi. 
 
 

***  ***  *** 
 
 
- Ana bəs dayıgilə getməyəcəyik? Ana biz hara gedirik? 
- ... 
- Ana mən su istəyirəm... 
- ... 
Bayaqdan bəri dəmir qapılı pəncərəsiz otaqda köhnə divanın 
üstündə oturan qadın qapının açıldığını görüb dərhal ayağa 
qalxdı. 
- Yox, hələ getmirik - otağa daxil olan adamın səsi eşidildi. O, 
azərbaycanca müəyyən qüsurlarla olsa da aydın danışırdı. 
- Hələ ki, mənim səninlə bir-iki söhbətim olacaq. Birincisi, 
evdəkilərə gecikməyinin səbəbi ilə bağlı tamam başqa bir səbəb 
uydurub deyirsən. Daha sonra yadında yaxşıca saxla ki, sən 
məni tanımasan da, tapa bilməsən də, mən istədiyim vaxt səni 
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tapa bilərəm, hətta yerin altına girsən, səni tapa bilərəm. Məni 
başa düşürsən də?! 
- ... - qorxudan rəngi saralmış qadın istədisə də nə isə deyə 
bilmədi, sanki dili tutulmuşdu, səsi çıxmırdı. Yalnız başının 
işarəsi ilə razılığını bildirdi. Uşaq da sakitcə dayanıb söhbətə 
qulaq asırdı. Deyəsən o da vəziyyətin yaxşı olmadığını başa 
düşmüşdü. Həm də ki, hava limanının avtobusunda bu adamın 
işarəsindən sonra anasının onu şillə ilə vurması onun gözünü 
qorxutmuşdu. Anası onu çox istəyirdi, lap çox. Gözünün ağı-
qarası olan yeganə oğlu artıq yekə kişi olmuşdu onun fikrincə. 
Atası öləndən sonra min bir əziyyətlə böyütmüşdü onu. 
Baxmayaraq ki, qardaşı ona kömək edir, əl tuturdu, özü də bekar 
gəzmirdi. Axı qardaşının da iki balası var idi. Həm də ki, nə 
qazanırdı e?! Bütün günü sahibinə sürücülük edərək onun 
yanında olmalı, onu gedəcəyi yerlərə vaxtında çatdırmalı idi. 
Ona görə də qadın qardaşına çox əziyyət vermək istəmirdi. 
Özünü oda-közə vururdu bircə oğluna görə. Əslində elə oğlu və 
yəqin ki, qardaşının ailəsi olmasaydı, bu fani dünyada yaşamaq 
onun üçün ölümə bərabər olardı. İndi bir anlıq onları yada salıb 
düşündü ki, nə yaxşı onlar bu həyatda var. Elə hər bir zəhmətli 
işdə çalışması da onun yaşamaq eşqindən xəbər verirdi. Çalışırdı 
ki, övladı atasız olduğunu hiss etməsin. Ara-sıra Rusiyaya gedir, 
oradakı bacısıgilin yanında bir az xırda ticarətlə məşğul olub 
yenə Azərbaycana qayıdırdı. Oğlunu gələn il məktəbə qoymaq 
istəyirdi, hətta qabaqcadan məktəb üçün lazım olan bəzi 
ləvazimatları da almışdı. Oğlu da söz vermişdi ki, yaxşı 
oxuyacaq, onu həmişə sevindirəcək. Amma hələ uşaqdır. Onun 
da öz qayğısız uşaq dünyası var. Zaman keçdikcə oğlu da 
böyüyəcək, hər şey əvvəlki kimi gözəl olacaq, lap ərinin 
sağlığındakı kimi. Birdən ana sanki tutuldu. Bir anlıq reallıqdan 
ayrılıb özünün xəyal dünyasına qərq olmuş bu qadın qulağının 
yanında açılan şillə zərbəsindən sonra daha da qorxuya düşüb 
hönkür-hönkür ağlamağa başladı. 
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- Lənətə gəlmiş qancığın balası! Sənin nazınla oynamağa vaxtım 
yoxdur, sənə bir daha bildirirəm, məni tanımırsan və hava 
limanında danışdığımız söhbətlərimiz olmayıb. Yoxsa, əvvəlcə 
oğlunu, sonra isə səni o dünyaya göndərərəm. Məni isə heç kim 
ələ keçirə bilməz, özlərini nahaqdan əziyyətə salmasınlar - bu 
sözləri yüksək səslə və qışqıraraq deyən adam divanın üstünə 
atılmış pencəyini götürüb oturduğu stuldan qalxdı. 
- İndi isə dur gedirik! Dediklərimi qulağında sırğa elə! Mən 
lazım olanda səni özüm axtarıb tapacağam. Elə bu gündən başla 
sənə tapşırdıqlarını öyrən! 
Bunları deyib həyətə düşdü. Qadını və uşağı həyətdə dayanan 
maşına mindirdi. Bu qəhvəyi rəngli köhnə “Mersedes” markalı 
maşın idi. Maşın sanki mamırla örtülmüş köhnə hündür hasarın 
daldalanacağında gizlədilmişdi. Adam maşına minməmiş 
kiməsə zəng vurdu. Bayaqdan bəri danışmağa çalışdığı adamın 
telefonuna nəhayət ki, zəng çatırdı. Maşından xeyli aralanıb asta 
səslə qısaca məlumat verdi: 
- Григорый, операция не состоялась 
- Ничего, это еще начало. У тебя еще будут важные задания. 
Будь осторожен и жди от меня известий -  zəng edən adam 
bunu bildirib telefonu söndürdü. 

Təxminən iyirmi dəqiqədən sonra qarışıq-dolaşıq 
yollarla nəhayət ki, gəlib şəhərə çatdılar. Tezliklə bu adamın 
əlindən qurtulan qadın gözlərinə inanmırdı. Maşından düşən 
kimi qarşısına çıxan ilk taksini saxlatdırıb qardaşıgilin ünvanına 
sürməyi bildirdi. Ona elə gəlirdi ki, bu adam qara kölgə kimi 
onu ömrünün sonuna qədər izləyəcək. Bir az əvvəl saxlanıldığı 
dəmir qapılı pəncərəsiz otaq, həmin ev, həmin ərazi və ən çox da 
bu adamın siması gözlərinin qabağından getmirdi. Qərara 
gəlmişdi ki, qardaşına and-aman etdirib söz verdikdən sonra bu 
sirrini ona açacaq. Amma hələ ki, beyni dumanlı idi. Uzaq yolun 
yorğunluğunu, aclıq və susuzluğu da nəzərə alsaq demək olar ki, 
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ayaq üstə yatırdı. Bunları düşünə-düşünə qeyri-ixtiyari olaraq 
gözləri qapandı... Çox yorulmuşdu... 
 

 
Baş tutmayan görüş 

 
 
 

Sürücü artıq iyirmi dəqiqəyə yaxın idi ki, maşın 
mühərrikini işə salıb gözləyirdi. Adətən belə hallarda o çox 
səbirsizlənir, bir-birinin ardınca papirosu yandırıb sanki 
əsəblərini sakitləşdirir, gün ərzindəki stressini bununla aradan 
götürməyə çalışırdı. Anar Musayev rayonun icra başçısı təyin 
ediləndən bu günə qədər özünə bəlli olan planla işə gəlir, 
vəzifəsini icra edirdi. Amma adətən binada çox olmazdı. Çox 
vaxt həyat yoldaşının işlədiyi yerə gedib-gələrdi. Son dövrlərdə 
bu daha çox baş verirdi. Çoxları icra başçısının tez-tez öz həyat 
yoldaşının iş yerinə gələrək onu görməsinə müxtəlif don 
geyindirmək istəsələr də, buna başqa mənanın tapılması çətin 
olduğu üçün söz gəzdirən insanlar “arvadından əl çəkə bilmir”, 
“arvadı ilə nəfəs alır” kimi sözlərlə öz aləmlərində, guya ki, 
Anar müəllimi lağa qoyub gülürdülər. Əlbəttə ki, bu haqq-hesab 
icra başçısının hətta qulağına çatsaydı onları yaxşı aqibət 
gözləmirdi. Anar müəllim bu kimi məsələlərdə çox diqqətcil idi. 
O, hər zaman ətrafında baş verən hadisələrdə özünü də iştirakçı 
kimi görməyə alışmışdı. 

Yarım saat əvvəl sürücüyə “maşını işə sal beş dəqiqəyə 
təyin olunmuş yerə çıxırıq, həyətdə məni gözlə” deyib binaya 
girən icra başçısı hələ də gəlib çıxmaq bilmirdi. Sürücüsü Tofiq 
də artıq motoru söndürüb sakitcə gözləyirdi. Bilirdi ki, Anar 
müəllimə zəng etmək və ya onun yanına getmək yaxşı deyil, 
çünki sahibi belə şeyləri sevmir. O, on ildən çox idi ki, ayrı-ayrı 
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icra başçılarına sürücülük edirdi. Bu vəzifə onu demək olar ki, 
təngə gətirmişdi. Son dövrlər lap səbirsiz olmuşdu. Anar 
müəllimlə bu gün xüsusi görüşdə olmalı idi. Deyəsən yenə 
haradansa qonaqları olacaqdı. Maraqlısı isə bu idi ki, görüş 
rəsmi deyildi. Tofiq sürücü olmasına baxmayaraq artıq illərin 
təcrübəsi ona nəyin rəsmi, nəyin qeyri-rəsmi olduğunu 
öyrətmişdi. Bu gün çox yorğun idi. Hətta işdən çıxmaq istəyirdi. 
Amma ailə-uşaq, dul bacısı, həm də şəxsi maşınının olmaması 
onu pis vəziyyətdə qoyurdu. Əslində Anar müəllim onunla heç 
də pis rəftar etmirdi. Azdan-çoxdan əlavə gəlirləri də olurdu 
Tofiqin. Bəlkə də başqa işdə işləsəydi və ya öz maşını olsaydı, 
heç bu qədər qazana bilməzdi. 

Bu aralar təbiətdə canlanma müşahidə olunurdu. Belə bir 
vaxtda təbiət qoynunda gözəl istirahət etmək, ailəsi ilə heç 
olmasa bir həftə dincəlmək istəyirdi. Amma indi yorğun idi, 
ancaq yatmaq istəyirdi. Artıq yarım saatdan çox keçirdi, qutudan 
daha bir papiros çıxarıb alışdırdı. Tofiqin qəribə bir xüsusiyyəti 
var idi. Nə isə fikirləşəndə, hiss edəndə adətən onun şahidi 
olurdu. Belə hadisələrlə o çox rastlaşmışdı. Hətta Anar müəllim 
müəyyən çətin məsələlər olanda “nə fikirləşirsən, Tofiq? Səncə 
alınacaq?” deyirdi. Ətrafdakı sükutu yalnız quşların səsi 
pozurdu. Amma diqqət edib qulaq asanda duymaq olardı ki, bir 
xeyli aralıda yerləşən keçmiş Lenin bağının həyətində olan təzə 
çayxanadan cavanların nərd-domino, qəhqəhə səsləri eşidilir. 
Tofiq də papirosunu tüstülədərək öz cavanlıq günlərini, həmin o 
bağda keçirdiyi xoş günləri yada salırdı. Yaxınlıqda “Muğan” 
kinoteatrı da var idi. Yadına düşdü ki, elə indi də oradadır. 
Amma köhnə görünüşündən əsər-əlamət qalmayıb. Birdən 
yadına məktəbi təzə bitirdiyi illərdə keçirdiyi günlərdən biri 
düşdü. Həmin gün bağda xeyli nərd-filan oynayan Tofiq digər 
dostlarının təklifi ilə bu kinoteatrda gecə seansına baxmağa 
getdilər. Əslində o dövrlər keçid dövrü idi. Cavanların da dünya 
görüşündə təzadlı dəyişkənliklər müşahidə olunurdu həmin 
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dövrlərdə. Sən demə, gecə seansında yetkinlik yaşına 
çatmayanlar üçün qadağan olunan erotik filmlər nümayiş 
olunurmuş. Tofiq bunu bilmirdi, içəri girəndən sonra isə 
yoldaşlarından üz gizlədərək qayıdıb evə gedə bilmədi. Amma 
gecədən xeyli keçmiş evə qayıdanda atasının yatmayıb, işdən 
gəlib yorğun və narahat halda onu gözlədiyini gördü. Atası onu 
çox istəyirdi. Amma çox zəhmli idi. İndi Tofiqin yadına bu 
hadisə düşəndə atasının həmin gün necə qəzəbləndiyi, necə əsəb 
keçirdiyi gözlərinin qabağına bir anlıq canlandı. Özündə 
biixtiyar uşaq kimi kövrəldi...  

Elə bu an icra hakimiyyətinin binasından bir-birinin 
ardınca iki güllə səsi eşidildi. Tofiq sanki yuxudan ayıldı. 
Əlindəki papirosu yerə atıb vaxt itirmədən binanın ön girişinə 
tərəf qaçdı. İkinci mərtəbəyə, Anar müəllimin otağına tərəf 
yürüdü. Qapı açıq idi. Anar Musayev beyin nahiyəsindən aldığı 
güllə yarasından keçinmişdi. Döşəmə al-qan içərisində idi. 
Tofiqi dəhşət bürümüşdü. Masanın üstündəki yazılı kağız 
parçası diqqətini cəlb etdi. Səliqə ilə kəsilmiş kağız parçasında 
“Görüş təxirə düşdü! Yolunu azmışlara dərs olsun!” sətirlərini 
oxuyub heç nə anlamadı. 

Özünə gəlməyə çalışırdı. Bir an nə edəcəyini düşündü. İş 
vaxtı olmadığı üçün binada səssizlik hökm sürürdü. Papiros 
yandırıb otaqdakı stulların birinə çökdü. Binaya təqribən bir saat 
əvvəl sənəd götürüb çıxmaq üçün gələndə hər şeyin belə 
bitəcəyini, hətta həmişə böyük ehtimallarla proqnozlar verən 
Tofiq  özü də təsəvvür edə bilməzdi. Təbii ki, nə qədər düşünsə 
də hər hansı bir qərara gələ bilmədi. Hər şeyi olduğu kimi 
demək lazım idi. Dəstəyi götürüb polisə zəng vurdu. Polis şöbəsi 
yaxınlıqda yerləşirdi. Çox keçmədi ki, rayon polis şöbəsinin 
rəisi Nadir Əliyevin də iştirakı ilə rayon prokurorunun rəhbərlik 
etdiyi xüsusi əməliyyat qrupu hadisə yerinə gəldilər. Binanı hər 
tərəfdən mühasirəyə alan polis əməkdaşları rəisin göstərişi ilə 
binada başladıqları axtarışın mənasız olduğunu başa düşürdülər. 
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Təxminən yarım saatlıq nəticəsiz axtarışdan sonra prokurorun 
təkidi ilə binadakı axtarış dayandırıldı. Rayonun tarixində belə 
bir hadisə əlli altı il əvvəl baş vermişdi. O vaxt məhkəmə sədri 
öz evində qətlə yetirilmişdi.  Amma müstəqillik illərində bu 
rayonda ilk belə hadisə idi. Hadisə yerinə xüsusi ekspertlər 
təhkim olundu. Qətlin planı hamını heyrətə gətirirdi. Qətli 
törədən şəxs binaya daxil olduqdan başlamış qətli törədib binanı 
tərk edənə qədər olan müddətdə çox professional iş nümayiş 
etdirərək ilk andan diqqəti cəlb edə biləcək heç bir nişanə 
qoymamışdı. Nadir Əliyev meyitin başı üstündə dayanıb ətrafı 
diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Elə bu an mobil telefon zəng çaldı. 
Bu zəng bir az əvvəl qətlə yetirilmiş icra başçısı Anar 
Musayevin telefonuna ünvanlanmışdı. Prokuror xüsusi ustalıqla 
telefonu onun pencəyinin cibindən götürdü. Gizli nömrədən 
gələn zəngə tərəddüdlə cavab verən rayon prokuroru Hikmət 
Abdullayev zəng edən şəxsin təlaşlı səsini eşitdi: “Anar, səni 
təhlükə gözləyir, ehtiyatlı ol. Mən görüşü təxirə saldım. Özüm 
isə axşam saat 19-da sərhədi keçib mərkəzə qayıdıram. Sağ 
qalsam, səninlə özüm əlaqə yaradacam.” Və əlaqə kəsildi. 
Prokuror əlində telefon donub qalmışdı. Nadir Əliyev bu 
məsələlərdə şərh söyləməyə ümumiyyətlə çətinlik çəkirdi. 
Təcrübəsi çox az idi. Ona elə gəlirdi ki, icra başçısının qətlə 
yetirilməsi respublika miqyaslı bir proseslə ciddi əlaqədardır. 
Odur ki, çiynində ağır bir yük varmış kimi bir-iki addım atıb 
otağın pəncərəsinə yaxınlaşdı. Geri dönüb polis əməkdaşlarına 
zəruri tapşırıqları verərək otağı tərk etdi. Pilləkənləri aşağı 
düşdükcə götür-qoy edirdi. Birtəhər qərara gəlib nazirliyə 
məlumat ötürdü və Bakıya çağırıldı. 

İki saat sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin bütün nəzarət 
buraxılış məntəqələrində nəzarət gücləndirildi. Zastava rəisləri 
saat on doqquz radələrində sərhədi keçən şübhəli şəxsi 
yaxalamalı idilər. Amma bu, çox çətin idi. Nə adamın hansı 
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rayon ərazisindən keçəcəyi bəlli idi, nə də hər hansı bir 
əlamətlər qeyd olunmurdu. 

Nadir Əliyev lazımi tapşırığı aldıqdan sonra rayona 
qayıtdı. Artıq gecə yarıdan keçirdi. Şəhərdən rayona gəldiyi yol 
boyunca hadisənin motivlərini çox düşündü. Sabah onu çətin bir 
gün gözləyirdi. “Bütün rayon bu hadisədən danışacaq” deyib, 
ardınca da dodaqaltı nə isə mızıldadı. 
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Mikayıl müəllim 
 
 

 

Saatlar bir-birini əvəz etdi. Səhər açılırdı. Yeni günün 
başlanğıcında səhərin sakitliyini pozan güllə səslərini eşidən 
Tofiq qan-tər içində yuxudan oyandı. Sən demə, yuxu görürmüş. 
Dünənki hadisədən sonra hələ də özünə gələ bilməmişdi. 
Müvəqqəti saxlama kamerasının qaranlıq bir küncündə büzüşüb 
oturmuşdu. Bədəni tir-tir əsirdi. Onun halını bilən dərk edə 
bilməzdi ki, o soyuqdan, yoxsa qorxudan əsirdi. Həqiqətən, o, 
çox qorxurdu. Həm də üşüdürdü. Mədəsində kəskin ağrı var idi. 
Həm bir sutkaya yaxın aclıq, həm də bədəninin əzilən hissələri 
onu lap narahat edirdi. Polis serjantları dünən onu sorğusuz-
sualsız xeyli döymüşdülər. İndi artıq Tofiq hər şeydən ümidini 
kəsmişdi. İstədiyi yalnız ailəsini görmək idi. Amma bilirdi ki, 
bir azdan onu ağır saatlar gözləyir. 

Aprel ayının dəyişkən havaları keçirdi. Hava bu gün nə 
isə çox soyuq idi. Belə hava sanki qışı xatırladırdı. Həyat öz 
axarı ilə davam edirdi. Adətən, belə olduqda iri şəhərdə qaynar 
həyat sanki iflic olur. Yol boyu məktəbə tələsən şagirdlər, 
şütüyən avtobus və maşınlar görünürdü. Bunlar arasında ətrafa 
yüksək səslə sirenası yayılan xüsusi zirehli polis maşını diqqəti 
daha çox cəlb edirdi. Həmin maşında Tofiqi aparırdılar. O, bir 
andaca hər şeyin nə ilə bitəcəyini  bilmək istəyirdi. 

Birdən onun yadına düşdü ki, bu gün canı qədər sevdiyi 
oğlunun iclasında olmalıdır. Canı ailəsinin yanında qalmışdı. 
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“Görəsən, Günay necə dözür bütün bu olanlardan sonra. Əgər 
ona bir şey olsa, Günay iki uşaqla necə yaşayacaq, necə olacaq 
bütün bunlar.” 

Nəsib isə həmişəki kimi səliqəli geyinmiş formada 
məktəbə daxil oldu. Məktəbin girişində “Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi İ* rayonu 2 saylı orta məktəb” 
planşetli yazı gözə dəyirdi. Nəsib beşinci sinifdə oxuyurdu, sinif 
əlaçısı idi. Atası Tofiqi həmişə öz uğurları ilə sevindirirdi. Bu 
gün də qaydası üzrə sinfə daxil oldu. Ötən günkü hadisədən 
xəbərdar deyildi, öz uşaq dünyasının sevincini yaşayırdı bu gün. 
Çünki sinif rəhbəri Mikayıl müəllim bütün şagirdlərin 
valideynlərini sinif iclasına dəvət etmişdi. Dərs ilinin sonuna 
yaxın olduğu üçün Mikayıl müəllim valideynlərlə övladlarının 
dərs qiymətləri, dərslərə hazırlıqları və davranışları ilə bağlı 
söhbət edəcəkdi. Nəsib çox rahat idi. Atasından bu gün axşam 
böyük bir hədiyyə alacaqdı. Çünki Mikayıl müəllim onu çox 
sevirdi, ən sevimli şagirdlərindən biri idi və bu, təsadüfi də 
deyildi. Nəsib, həqiqətən də, dərslərinə çox yaxşı hazırlaşırdı. 
İclas saat 1500-da olacaqdı. Dərsdən sonra şagirdlər bir az 
istirahət edəcək və valideynlərinin gəlməsini gözləyəcəkdilər. 
Nəsib atasının Bakıya iş üçün getdiyini anasından öyrənmişdi. 
Başqa yolu yox idi, Günay hər şeyin tezliklə bitəcəyinə ümid 
edirdi. 

Saat 14-də Tofiqi gətirən maşın Bakıya çatdı. Onu gözübağlı 
vəziyyətdə gətirib uzun-uzadı pilləkənli zirzəmidə yerləşən 
dəmir qapılı otağın bir küncünə atdılar. 

Bu ərəfədə saat dördün yarısına yaxınlaşırdı. Nəsib atasını 
səbirsizliklə gözləməyə davam edirdi. Tofiq heç vaxt 
gecikmirdi, xüsusən də oğlunun məktəb məsələlərində həmişə 
hamıdan qabaq gələrdi. Günay da evdə var-gəl edirdi. Hər 
dəqiqə ümidlə Tofiqin əl telefonuna zəng edir, hər dəfə də 
ümidləri boşa çıxırdı. Tofiqin telefonuna bir sutkaya yaxın idi 
ki, zəng çatmırdı. Məcbur qalıb məktəbə zəng vurdu. Telefonu 
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direktor müavini götürdü. Günay həyəcanını gizlədərək izahat 
verdi: 

- Salam! 
Direktor müavinin nazlı-ədalı səsi eşidildi: 
- Salam, nə lazımdır? 
- Mən Mikayıl müəllimin sinfindən Nəsibin anasıyam. 

Xahiş edirəm ki, sinif rəhbərinə deyəsiz ki, Nəsibin atası 
rayonda olmadığı üçün valideyn iclasına gələ 
bilməyəcək, mümkündürsə, üzrlü hesab etsin. 

- Siz çox həyasız adamsınız! Başa düşürsünüz? Ərin də 
satqındır! Gəlib yetimçəni də rədd edərsən bu 
məktəbdən! 

- Axı biz sizə neyləmişik, ay xanım? Ərim icra başçısının 
sürücüsü olubsa, onu öldürən də odur da, deməli, hə?! 
Bir insafınız olsun! 

- Bura bax! Mikayıl müəllimə heç nə deyə bilmərəm, 
çünki mənim sözümü eşitmir. Başa düşdün?! 

Günay naəlac qalıb dəstəyi üstünə qoydu. Bilirdi ki, Mikayıl 
müəllim ciddi və tələbkardır. Əgər hansısa valideyn iclasda 
yoxdursa, əlaçı şagird olsa belə onu sorğu-sual edəcək, hər 
üsulla bunun səbəbini öyrənməyə çalışacaq. Qorxurdu ki, 
atasının tutulmasından Nəsib xəbərdar olar. 

Nəsib isə təlaş içində sinif otağında oturmuşdu. Bir azdan 
iclas bitdi. Bütün valideynlər və şagirdlər Mikayıl müəllimlə 
qısa-qısa söhbətləşib, sağollaşıb ayrılırdılar. Nəsib isə ayaq üstə 
durub Mikayıl müəllimin onu uzun-uzadı sorğu-sual edəcəyini 
gözləyirdi. Düşünürdü ki, həmişə başqa şagirdlərin valideyni 
gəlməyəndə Mikayıl müəllimin göstərdiyi məzəmmətə bu dəfə 
o, özü tuş gələcək. Amma hər şey əksinə oldu. Mikayıl 
müəllimin ciddi səsi eşidildi: “Nəsib, sən də get, yəqin 
yorulubsan. Get dincəl, sonra dərslərini edərsən. Yəqin atanın nə 
isə ciddi işi çıxıb, ona görə iclasa gəlmədi. Eybi yox, vaxt tapan 
kimi gələr.” Nəsib eşitdiyinə inanmadı sanki. Amma qeyri-
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ixtiyari yavaş-yavaş otağı tərk etmək üçün qapıya sarı yönəldi. 
Sinif rəhbəri ilə sağollaşıb otağı tərk etdi. Çox fikirli idi. Bu hal 
Mikayıl müəllimin diqqətindən qaçmadı. Şagirdinin arxasınca 
çıxıb səsləndi: “Nəsib, yolu keçərkən diqqətli ol!” “Oldu 
müəllim!” deyib Nəsib sanki bir az ürəkləndi və pilləkənlərlə 
aşağı düşməyə başladı. Düşə-düşə özlüyündə iki suala cavab 
axtarırdı. “Görəsən, atam niyə iclasa gəlmədi? Görəsən, Mikayıl 
müəllim məni nə əcəb məzəmmət etmədi, hətta sorğu-sualsız 
yola saldı?..” 
Mikayıl müəllim isə hər şeydən xəbərdar idi. 
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Xilaskar qadın 
 
 
 

Daxili telefona gələn zəng bayaqdan bəri kabinetinin 
pəncərəsindən ətrafı seyr edən Nadir Əliyevin sükutunu pozdu. 
Dəstəyi qaldırıb heç nə danışmadan yorğun halda dinləyici 
mövqeyini tutdu. Zəng edənin səsi eşidildi: 
- Cənab polkovnik, artıq iki saatdır ki, bir nəfər sizinlə 
görüşmək üçün gözləyir. Burada olmadığınızı demişik, amma 
yenə də gözləməyə davam edir. 
- Qoy gözləsin, yorulub gedəcək! 
- Cənab polkovnik, deyir ki, Anar Musayevin qətli ilə bağlı 
məlumat vermək istəyir, köməklik edəcəyini israr edir. 
- Hə yaxşı, 15-20 dəqiqə sonra xəbərimi gözləyin, buraxarsız 
gələr, görək nə deyir. 
Dəstəyi üstünə qoyub deyinə-deyinə kreslosuna oturdu, 
siyirmədən şokoladlı siqarından bir dənəsini götürüb ləzzətlə 
kəsib hazırladı, tələsmədən yandırıb,  kresloda bir az da 
yayxandı. Əlinin altındakı qırmızı düyməni basdı. Digər 
otaqdakı katibə Nuranın səsi eşidildi: 
- Bəli, rəis? Nə buyurursunuz? 
- Ay qız, bəsdir rəsmi danışdın, gəl kabinetə bir-iki məsələ var, 
onu tapşıracam sənə. 

Nura təzə işçi idi, üçüncü gün idi ki, burada işləyirdi. 
Uzun müddət Türkiyədə yaşamışdı. Bakıya təzə gəlmişdi, 
valideynlərini çoxdandır görmürdü. Nura özünə görə çox gözəl, 



T Ə N H A   C A N A V A R 
 

___________________________________________________ 
42

əndamlı, ağ bənizli, 22-24 yaşında bir qız idi. Həmişə açıq-saçıq 
geyinərdi və ətrafındakıların diqqətini cəlb etməyi özünün ən 
üstün cəhətlərindən biri hesab edirdi. Amma çox rəsmi idi. 
Xüsusi ilə işdə bunu qoruyub saxlamağa çalışırdı. 

Rəis özünün ən sevimli odikalonunu götürüb pencəyinin 
üstünə, boyun-boğazına səpdi. Bu an qapı döyüldü. “Gəl” deyə 
rəis dilləndi. “Olar, rəis?” – Nuranın ədalı səsi eşidildi. Rəis 
ağzını şappıldada-şappıldada: 
- Ay qız, sənə üç gündür deyirəm ki, sənə hər şey olar, olar nə 
sözdü, gəl görək. Əyləş, səninlə söhbətim var. 
Nura qapının yanındakı stulların birində oturdu. 
- Ay qız, gəl yaxında otur, gizli söhbətdir, uzaqda oturubsan, 
eşidən olar. 
- Rəis, sizə soyuq deyil? Pəncərələri də açıq qoymusunuz. 
Əslində hava soyuq idi. Amma içəri siqarın dumanı ilə dolu 
olduğundan Nadir Əliyev məcbur olub pəncərəni açıq 
qoymuşdu, çünki nəfəs almaq mümkün deyildi. 
- Ay qız, belə lüt gəzəndə adama soyuq olar da, bəs necə 
bilmişdin?! 
Nura bu sözü sükutla qarşıladı. Həyasızcasına deyilən fikrə 
münasibət göstərməmək qərarına gəldi. Nadir də Nadir idi ha! 
Şux geyimli, qamətli, yaraşıqlı və cavan. 31 yaşı təzə tamam 
olmuşdu. Atası uzun müddət bu vəzifədə işləmişdi. İndi artıq 
ticarətlə məşğul idi, təqaüdə çıxıb öz dövranını sürürdü. Nadir 
Bakı Dövlət Universitetinin harada yerləşdiyini vəzifəyə 
keçəndən sonra təsadüfən öyrənmişdi. Baxmayaraq ki, həmin 
universiteti bitirmişdi. Vəzifəyə də atası düzəltdirmişdi. Nadirin 
ən vacib hesab etdiyi məşğuliyyətlər kef çəkmək, həyatın dadını 
çıxarmaq, bahalı siqarlar, odikalonlar və sevimli xanımlarla 
əylənib vaxt keçirmək idi. 
- Nura, səni çağırdım ki, yorğun olarsan, hələ işə alışmamısan, 
get evə dincəl, yaxşıca yat. Axşam saat 8-ə qalmış bekaram, səni 
evdən götürəcəm, gedib təzə tanışlığımızı “yuyarıq”. Etirazın 
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yoxdur ki?! – rəis sual dolu baxışlarını həyasızcasına qızın 
sifətinə zillədi. 
- Nə bilim ... 
- Yaxşı, indi gedə bilərsən. 
Nura ayağa qalxdı və otaqdan çıxmaq istəyəndə rəis yerindən 
qalxıb ehmalca ona yaxınlaşdı. Əlini belinə yaxınlaşdırıb, sanki 
qulağına pıçıldayırmış kimi astaca dilləndi: “bu axşam mənim 
üçün ən gözəl paltarlarını geyin, qorxma soyuq olmaz, 
“həmişəki kimi” geyinə bilərsən, onsuz da maşınla gəzəcəyik, 
sənə şəxsən özüm sürücülük edəcəm!” Qız otağı tərk etdi. 

Rəis fikirli-fikirli gəlib yerinə oturdu, daxili telefonu 
götürüb “yüngülvarı” söyüşlə kimisə çağırdı, göstəriş verdi ki, 
qapıda gözləyən qadını onun yanına gətirsinlər. 

Bir azdan qapı açıldı, içəriyə əvvəlcə iki polis serjantı, 
ardınca isə bir qadın daxil oldu. Qadın rəisin diqqətini cəlb etdi. 
Pəstə boylu, qıvrım saçlı, sarışın bir xanım idi. Heç 
azərbaycanlıya bənzəmirdi. Rəis onun sözlərini eşitməyə hazır 
olan serjantlara: “nə dikilib qalmısınız, itilin bayıra!” decək, 
onlar bir ağızdan “oldu, cənab polkovnik!” deyib dərhal otaqdan 
çıxdılar. Hətta, serjantlardan birinin ayağı qapının kənarına 
ilişdi, az qalsın hər ikisi yıxılacaqdı. Rəis bunu görəndə özünü 
gülməkdən birtəhər saxladı. Xeyli vaxt idi ki, vəzifədəydi, 
amma yuxuda imiş kimi gəlirdi ona, hamı ilə belə rəftar edirdi. 
Sanki, bütün işçilərə əyləncə obyekti kimi baxırdı. Gələn qadın 
çox fikirli idi. Nə deyəcəyini, haradan başlayacağını bilmirdi... 
Nəhayət dilləndi: 
- Qardaş, xahiş edirəm mənə kömək edin. Bizim bu rayonda 
Tofiqdən başqa heç kimimiz yoxdur, o heç bir günah işlətməyib, 
yalvarıram, deyin onu rayona qaytarsınlar. Balalarının üzünə 
baxa bilmirəm, yalvarıram ... 
- Ay xanım! Bir dayan görək! Sən yəqin Tofiqin ... 
- Hə, Tofiqin həyat yoldaşıyam – qadın onun sözünü tamamladı. 
- Adınız və soyadınız! – rəis özünü rəsmi göstərməyə çalışdı. 
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- Rzayeva Günay... 
- Aydındır! Deməli, sən Tofiqin arvadısan. Bəs niyə bura 
gəlmisən?! Bilmirsən ki, ərin rayon icra başçısının qətlində 
şübhəli şəxs kimi saxlanılıb? Dünənki hadisədən nə vaxt xəbər 
tutdun? 
- Dəqiq yadımda deyil, axşam doqquz olardı ... 
- Müstəntiq mənə bildirdi ki, verilən sualların bəzilərinə cavab 
verməyibsən. Nə vaxta kimi suallara cavab vermirsən o vaxta 
kimi də nəyinki ərini görməyəcəksən, hətta səsini 
eşitməyəcəksən! 
Nadir Əliyev bir az fikrə gedib sözünə davam etdi: 
- Rayon prokuroru Hikmət müəllimlə bu gün danışdım, onun da 
proqnozları sizin xeyrinizə deyil. Çox güman ki, ərini ömürlük 
həbs gözləyir!.. 
- Nə desəniz razıyam, təki Tofiqi buraxın, onun heç bir günahı 
yoxdur ... 
- Tofiqin günahının olub-olmadığını istintaq sübut edəcək və 
zəruri tədbirləri görəcək. Amma sözəbaxan qız olduğuna görə 
səni ərinlə danışdıraram. Sözsüz ki, bir-iki sualımdan sonra. 
Əgər onlara doğru cavab versən, Tofiqin səsini eşidə biləcəksən. 
Birincisi, de görüm, Tofiq ölsə, sən neyləyərsən? 
Günay tutulub qaldı, özünü saxlaya bilmədi, gözləri yaşla doldu. 
Onun sarı bənizi bir an içərisində sanki al-qırmızı rəngə 
boyandı. Çox qorxdu. Özünü saxlaya bilmirdi. İçin-için 
hönkürtü vurmağa başladı. 
- Yaxşı ay, qız, ağlama görək, zarafat edirəm. Sən də uşaq kimi 
ağlama! İşdi də misal üçün deyirəm, həyatdır bilmək olmaz! O 
boyda icra başçısını öldürən Tofiqə nə baxır?!, deyə rəis onu 
sakit etməyə çalışdı. 

Günay nə qədər çalışsa da özünü saxlaya bilmirdi, 
içindən dəli bir ağlamaq hissi onu çulğalamışdı. Rəis bir stəkan 
su üzüb ona uzatdı. Qadın heç ona yaxınlaşmadı. Nadir Əliyev 
tənbəllik etməyib qadınlara qarşı həmişəki “həssaslıqla” ayağa 



T Ə N H A   C A N A V A R 
 

___________________________________________________ 
45

qalxdı. Onun yanına gəlib qarşısında dikəldi. “Al iç, ağlama, 
indi zəng edib xahiş edərəm, mümkün olsa, danışarsan Tofiqlə!” 
deyib bayaqkı sakitləşdirmək cəhdini bir daha sınaqdan keçirdi. 
Günay birtəhər ovundu. Hiss edirdi ki, rəis onun qıvrım saçlarını 
əlinin içində saxlayıb sığallayır. Amma müqavimət göstərməyə 
cürət etmirdi, həm də sanki yorulmuşdu... 
- Mən heç razı olaram, sənin kimi gözəl belə ağlasın?! Bu 
dəqiqə sənin ərinlə danışdıracam. Qadından bir az aralanıb əl 
telefonunu çıxarıb harayasa zəng vurdu: 
- Alo, salam! Amil, necəsən? 
- Salam, qardaş! Kefin yaxşı olsun, bizik də, oturmuşuq, bir 
azdan çıxacam. 
- Qulaq as, bu gün gətirilən Tofiq Rzayevlə danışmaq istəyirəm. 
- Nadir, mən bütün müstəntiq dindirilmələrinin məzmununu 
sənə göndərmişəm. Ümumi şöbədə olmalıdır. İndi əlaqə 
saxlasan, yəqin öyrənə bilərsən, çox güman ki, alıblar. Faksla 
göndərmişəm. 
- Əşi, bir dayan görək. Mən onunla danışmaq istəyirəm. 
- Mümkün deyil! 
- Necə yəni? Niyə ki?! 
- Danışacaq vəziyyətdə deyil, ona görə! 
- Əşi, bir təhər eləyərsiz. 
- Onda, 20-25 dəqiqəyə ancaq onu ayılda bilərik!.. 
- Oldu, sənin zəngini gözləyirəm. 
Tofiqi Bayılda xüsusi təcridxanada saxlayırdılar. Amil müəllim 
gözətçilərdən birini çağırıb Tofiqi su ilə-zadla ayıltmağı ona 
tapşırdı. 

Bu müddət ərzində Nadir müəllim Günaya bir çay 
ünvanlamaq istədi. Amma yadına düşdü ki, Nuranı evə yollayıb. 
“Həm də ki, burada olsaydı çağırmaq məsləhət deyildi” düşünüb 
cari vəziyyətdən razı halda yenidən Günaya yaxınlaşdı. Onun 
əlindən tutub öz stoluna tərəf gətirdi. 
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Günayın otuzdan bir qədər artıq yaşı var idi, görənlər heç 
deməzdi ki, 12 yaşında oğlu var. Yaşına görə çox gənc idi. Sarı 
bənizi sarı saçları ilə həmahəng bir tərzdə ona xüsusi gözəllik 
verirdi. Günay evdar qadın idi. Tofiq onu çox qısqandığına görə 
evdən kənara çox da gedib-gəlməzdi. Rəisin onunla belə rəftar 
etməsi onu ürpəndirirdi, amma naəlac qalmışdı, başqa çıxış da 
yolu yox idi. Rəisin telefonu 15 dəqiqə keçməmiş zəng çaldı. 
Zəng edən Bayıl xüsusi təcridxanasının rəisi Amil Vahabov idi. 
Nadir müəllim telefonu açdı: 
- Hə, Amil? 
- Nadir, verirəm Tofiqə, al danış. 
Nadir telefonu Günaya uzatdı: 
- Al danış, gözəl. 
Günay əli əsə-əsə telefonu alıb qulağına yaxınlaşdırdı: 
- Tofiq, bizə noooldu, ay Tofiq ..? 
- Ağlama xalaqızı, de görüm indi haradasan? 
- İiiindi ... Burdayam, polis şöbəsində ... 
- Get evə, uşaqların yanına, mən də bir-iki günə gələcəyəm. 
Evdə boz pencəyimin qoyun cibində pul var, nə çatışmırsa 
yaxınlıqdakı mağazadan alarsan. Uşaqlar necədir?  
- Nəsib dərsinə gedib-gəlir, yaxşıdır. Aynur bir az nasazlayıb, 
bağçaya aparmamışam bu gün. 
- Sən get evə, heç nədən də nigaran qalma, bu iş tezliklə bitəcək, 
heç bir idarəyə-filana getmə yaxşı? 
- Yaaaxşı ... 
- Özündən muğayat ol, hələlik! 
- ... 
Günayı yenə ağlamaq tutdu, cavab verə bilmədi, əlaqə kəsildi. 
Özündə deyildi, bu iki gün ərzində baş verənlər onu sanki 
yarıcan etmişdi. Vəziyyətin belə olduğunu görən Nadir Əliyev 
təskinlik verirmiş kimi onun göz yaşlarını silməyə çalışır, 
saçlarını tumarlayır, arabir çiyninə və belinə əlini uzadırdı. 
Günay tez bir zamanda bu yaramaz və həyasız hərəkətlər 
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nümayiş etdirən adamdan yaxa qurtarmaq üçün otağı tərk etmək 
istəyirdi, amma istəməsə də nə isə dilucu təşəkkür etməli oldu. 
Çünki, Tofiqlə danışa bilmişdi və ən azı onun sağ olduğundan 
arxayın olub evə - balalarının yanına qayıdırdı. Günay otaqdan 
çıxanda rəis onu kabinetin qapısına qədər yola saldı, hətta bir-
neçə saniyə onun ardınca həsrətlə baxıb nə isə düşündü və 
yenidən qapını örtüb yerinə qayıtdı. 

Polis şöbəsindən fikirli-fikirli ayrılan Günay 
yaxınlıqdakı ara küçələrin birinə dönüb qısa yol ilə evlərinə tərəf 
getməyə başladı. Fikirli olsa da yol boyu hiss edirdi ki, get-gedə 
yeyinləşən addımlar onu arxadan təqib edir. Günay getdikcə 
daha çox vahiməyə düşməyə başladı. Çox qorxurdu. Xüsusi ilə 
bu iki gündə belə olmuşdu. Ona bir şey olsaydı, Nəsib və Aynur 
demək olar ki, kimsəsiz qalacaqdılar. Bir baldızı var, o da ki, 
səfalət içərisində yaşayır. 

Onun arxasınca gələn naməlum şəxs get-gedə ona 
yaxınlaşırdı. Günay isə arxaya dönüb baxmağa cürət etmədi. 
Aprel ayının əvvəlləri olduğu üçün günlər hələ də qısa idi, 
gündüz havada olan işıqlıqdan əsər-əlamət yox idi. Belə bir 
vəziyyətdə Günay qaçmaq qərarına gəldi. Yaxınlıqdakı dalandan 
sağa dönüb evinə getməli idi, amma yolu azdırmaq üçün bu 
dalanı ötürüb növbəti dalandan sola dönərək qaçmağa başladı. 
Buradan dar bir piyada cığırı əsas yoldan baxanda görünməz 
vəziyyətdə olduğundan Günay həmin yerə girib gözləməyə 
başladı. Naməlum şəxs həqiqətən də onun arxasınca gəlirmiş. 
Yaxınlıqda olan 30-40 sm uzunluğunda çürümüş dəmir parçası 
Günayın diqqətini çəkdi. Ehtiyatla onu götürərək titrək əllərində 
möhkəmcə sıxmağa başladı. Silahlı insan kimi onu bayaqdan 
bəri izləyən naməlum adamı gözləməyə başladı. Naməlum şəxs 
artıq hər şeyi anlamışdı. Hiss edirdi ki, izlədiyi qadın ona xətər 
yetirib canını qurtarmaq istəyir. Odur ki, məsələni asanlaşdırıb 
Günayın gizləndiyi yerə 4-5 addım qalmış dayandı və uzaqdan 
astaca səsləndi: 
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- Yaxın gəl, məndən qaçma, mən sənə bu kağız parçasını verib 
qayıdıram. Səninlə heç bir işim yoxdur! 
Naməlum adamın qadın olduğunu başa düşən Günay bir az 
ürəkləndi. Gizləndiyi yerdən boylananda boyca ondan xeyli 
hündür, qamətli bir qadını gördü. Qadının əlində bükülü kağız 
parçası var idi və geyimi demək olar ki, nimdaş və köhnə uzun 
yubka, mövsümə uyğun olmayan ayaqqabı və gödəkcədən ibarət 
idi. Gözləri ilə ətrafı bir an içərisində müşahidə edib bir az da 
Günaya yaxınlaşdı: 
- Al! Sahibim bunu sizə çatdırmağı əmr edib. 
Günay ehtiyatlı bir tərzdə kağızı aldı. Naməlum şəxs kağızı ona 
verər-verməz iti addımlarla gəldiyi istiqamətdə geri qayıtdı. 
Bayaqkı kimi tələsirdi. Günay kağızı cibinə qoydu və 3-4 dəqiqə 
dayanıb özünə gəldikdən sonra evə qayıtdı. Evə girəndə onu 
Nəsib qarşıladı: 
- Salam ana! 
- Salam, mənim gözəl oğlum. Bəs yatmadın? 
- Yatmışdım ana, indi dərslərimi oxuyuram. Aynurun qızdırması 
var, ona zoğallı çay hazırlayıb verdim, içib, indicə yuxuya getdi. 
- Ay mənim ağıllı Nəsibim! Yaxşı, işində ol, mən də paltarımı 
dəyişib gəlirəm. 

Günay öz otaqlarına keçdi. Yolda cürət edib oxuya 
bilmədiyi kağız parçasını cibindən çıxarıb açdı. Kağızda adi yazı 
makinasında yazılmış bu sətirlər var idi: “Sabah bu vaxtlar Tofiq 
yanında olacaq, amma hazır vəziyyətdə qalın, səni buradan 
aparmağa gələnlər olacaq. Məlumatı heç kimə bildirməyin. 
Ərini görmək istəyirsənsə bundan başqa yolun yoxdur!” Günay 
kağızı bir-neçə dəfə oxudu. Amma bunun kim tərəfindən 
yazılmağına gələndə yalnız bir nəfər ağlına gəldi - o da rəis. Ola 
bilsin ki, rəisin ondan xoşu gəlmişdi, ola bilsin ki, ona köməklik 
etmək istəyirdi ... Amma bu, onun işi idi, bəli onun işi idi... 

Günay çox ağıllı idi. Tələsmədən sabahı gözləyərək 
susmaq qərarına gəldi. Hətta bir anlıq fikirləşdi ki, yenidən polis 
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şöbəsinə gedib rəislə görüşsün. Bu əhvalatı ondan soruşsun. 
Amma elə tez də fikrindən yayındı. Kaş ki, indi heç olmazsa, 
Tofiqlə bir də danışa biləydi və bu işdə onun fikrini öyrənəydi. 
Çox yorğun idi, fikirli halda paltarını dəyişib otaqdan çıxdı. 
İndilərdə onu düşündürən sual məktubu gətirən qadının kim 
olması idi. “Sahibim” deyərkən qadının kimi nəzərdə tutduğunu 
anlamaq çətin olsa da güman edirdi ki, əgər bu rəis deyilsə, onda 
ərinin hansısa yaxın dostlarından biri idi. Əlbəttə ki, 
düşündüklərindən biri olmalı idi. Hər halda o belə düşünürdü. 
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Xəyanət?! 
 
 
 

Tünd göy rəngli “BMW” sürətlə binaya tərəf 
yaxınlaşanda əlisilahlı iki əsgər artıq darvazanı taybatay açaraq 
onun gəlişini gözləyirdilər. Gecənin qaranlığında ətrafa bərq 
vuran işıqlar yaxınlıqdakı ağacların üzərinə qəribə tərzdə 
kölgələr salırdı. Ağaclar da öz növbəsində əsən zəif mehin 
təsirindən titrəyərək öz yarpaqları ilə sanki üzərinə düşən bu 
kölgələri qovmağa çalışırdılar. Maşın sürətlə içəriyə daxil olub 
binanın düz qarşısında dayandı. İçəridə olan yeganə şəxs 
maşından düşüb ani baxışla ətrafa, sonra isə binanın səkkizinci 
mərtəbəsinə nəzər salıb daha heç nə düşünmədən içəriyə daxil 
oldu. Liftlə yuxarı qalxıb görüşəcəyi adamın otağına tərəf 
addımlamağa başladı. Koridorun sol tərəfində axırdan ikinci 
otağın qarşısına çatanda dayanıb sanki nə edəcəyini bir anlıq 
düşündü. Sonra xüsusi ahənglə qapını bir-neçə dəfə döyüb içəri 
keçdi. Otağa keçən kimi belindəki silahı çıxardı. Onun 
gözlərində bu an intiqamdan doğan bir qığılcım alışıb-yanırdı. 
Bəlkə də indiyə qədər həyata keçirdiyi çətin tapşırıqların 
içərisində birinci dəfə idi ki, belə bir xəyanətlə üzləşirdi. Onu 
satmışdılar. Amma kim? Əlbəttə ki, bu dövlət əhəmiyyətli bir 
tapşırıq idi və tapşırıqdan çox az adam xəbərdar idi. Bu adamları 
isə yalnız burada axtarmaq olardı. Əlində silah düşünmədən 
masanın ətrafında oturan adama yaxınlaşıb silahı onun qarşısına 
qoydu. 
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- Sən özündə deyilsən Qüdrətov! Özünü ələ al görək! – masanın 
arxasında oturan adam gələnin məqsədini anlayıb onu 
sakitləşdirmək üçün ayağa qalxdı. 
- Cənab general-mayor! Mən işdən çıxıram! – Qüdrətov izahat 
vermədən qısaca fikrini bildirdi. 
- Sən bu tapşırığı yerinə yetirməlisən! Əgər başladığın işi 
yarımçıq qoysan onda əlimizdə olan bütün şansı itirə bilərik. 
Mən isə buna qətiyyən yol vermərəm. Məni tanıyırsan da! 
- Mənim icra başçısı ilə görüşəcəyim barəsində özümdən başqa 
yalnız siz məlumatlı idiniz. Bəs indi necə olur ki, iki aylıq 
araşdırmalardan sonra Anar Musayev məhz mənimlə görüşəcəyi 
gün qətlə yetirilir? Mən bizi satanla öz dilimdə danışmaq 
istəyirəm! Siz də məni yaxşı tanıyırsınız! Ona görə də işdən 
ayrılıb heç kimə bəlli olmayan bir planla hərəkət etmək 
istəyirəm. Tapşırığı həll edəcəyimə əmin ola bilərsiniz! 
- Qüdrətov, şübhəli danışma, məqsədin nə isə öyrənməkdirsə, 
sənə dəqiq deyirəm ki, səni və bizi satan adam kimdirsə, o 
burada deyil. Sən onu özün tapmalısan və yaxud da sübut 
etməlisən ki, icra başçısının bu gün öldürülməsi məhz bir 
təsadüfdür. Tapşırığım budur ki, sabahdan bu işlə bağlı bütün 
planlarını sürətləndir. 
- Bəs bizi kiminsə növbəti dəfə satmayacağına necə əmin olaq? 
Hə, cənab general-mayor? 
- Qüdrətov şübhəli danışma! Satqın bizim aramızda ola bilməz! 
Mən bunu bu gün Anar Musayevin qətlindən on-on beş dəqiqə 
sonra yoxlamışam və bir az əvvəl nəticəsini öyrəndim. 
- Bayaq telefonda dediyiniz digər tapşırıq nədən ibarətdir, 
bilmək olar? – artıq bir az sakitləşən Qüdrətov masanın 
ətrafındakı stullardan birini çəkib oturdu. 
- Kapitan, bir-neçə gün əvvəl tapşırıq verilib ki, “Rabitəçi” kod 
adlı bir nəfərin kimliyini araşdıraq. Adamın Türkiyəyə tez-tez 
gedib gəldiyi haqqında məlumat da veriblər. Şəxsiyyətini 
araşdırıb onun əslində kim olduğunu öyrənmək lazımdır. O 
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qədər də çətin iş deyil, məncə. Təbii ki, sənin üçün! – general öz 
yetirməsinə sınayıcı nəzərlərlə baxıb gülümsədi. Bu sözlərdə 
həqiqət və uzun illərin təcrübəsi gizlənirdi. O, haqlı idi. 
Həqiqətən də, kapitan Qüdrətov onun şöbəsində fəaliyyətdə 
olduğu bu neçə ildə bir dəfə də olsun verilən tapşırığı nəticəsiz 
qoymamışdı. Lazım gəldikdə özü də ona bildikləri ilə bağlı 
məlumatlar verir və peşə sirlərini onunla bölüşərdi. Bütün 
bunları Qüdrətovun peşəkar olduğuna inandığı üçün edirdi. 
- Bəs adamın nə işlə məşğul olduğu məlum deyil? – kapitan 
arada yaranan ani sükutu pozaraq yeni tapşırığı ilə daha da 
yaxından tanış olmağa cəhd göstərdi. 
- Bax görürsən, artıq tapşırığa başladın belə! Hə, adam, yəni 
dediyim “Rabitəçi” kod adlı şəxs Bakıda bir tikinti şirkətində 
hansısa yaxşı vəzifədə işləyir. Amma Türkiyədəki səfərləri 
tamam başqa bir məqsəd daşıyır. 
- Yenə də siyasət? 
- Hə, Qüdrətov – bunu deyib ayağa qalxdı və fikrini 
tamamlamağa çalışdı: 
- Sən rayona qayıt, yaxın günlərdə adamlarından biri bu məsələ 
ilə maraqlansın. Özün isə çalış ki, tezliklə bu işin üstünü açasan, 
yoxsa bizi birtəhər edəcəklər... 

Kapitan Qüdrətov bu dəfə daha başqa bir söz deməyib 
otaqdan çıxdı. İndi artıq bayaqkı kimi də deyildi. Hirsi 
soyumuşdu bir az. Lift birinci mərtəbədə dayandı. Bayaqdan 
bəri əlində saxladığı tapançasını belinə taxıb həyətə düşdü. 
Məqsədinə nail olmuşdu - əmin olmuşdu ki, satqın burada ola 
bilməz. Amma sabah onu daha çətin bir gün gözləyirdi. Hər şeyi 
sanki yenidən başlamaq lazım idi – bütün tapşırığı. Şahidlər isə 
hələ yox idi. Fikirli halda maşının mühərrikini işə salıb bir 
papiros yandırdı və asta-asta binanın həyətindən uzaqlaşaraq 
yola çıxdı. 
 Yol boyu fikirləşmək üçün kifayət qədər vaxtı var idi. 
Son dövrlərdə,  əsasən də son bir neçə gündə hər şey qısa vaxt 
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ərzində elə sürətlə dəyişirdi ki, Qüdrətov elə günü sabah nə baş 
verəcəyini proqnozlaşdırmağa çətinlik çəkirdi. Bir anlıq sevimli 
ailəsini xatırladı. Allah bilsin indi necədirlər?! Bəlkə də 
çətinlikləri olanda ondan gizlədirlər. Amma ki, qardaşlarına 
arxayın idi. Bilirdi ki, Avropa olmur, hara olur olsun orada baş 
çıxaracaqlar. Xüsusilə ortancıl qardaşına bu baxımdan çox 
arxayın idi. Yenidən öz fikirlərinə qayıtdı. Ona bu tapşırığın 
verildiyi günü xatırladı... 
 ... Günorta fasiləsindən sonra general-mayor Kamil 
Əzimov onu yanına çağırmışdı: 
- Qüdrətov, neçə vaxtdır, öz kəndinizə getməyə vaxtın olmur, 
sənə belə bir şərait yaratmaq istədim ki, gedib bir az “istirahət” 
edəsən. 
- Tapşırıq nədir, cənab general-mayor? – “istirahət” deyərkən 
Əzimovun yeni bir tapşırıqdan bəhs etdiyini başa düşən kapitan 
onu anladığını büruzə verdi. 
- Sizin o icra başçınız var ha... 
- Anar Musayev – Qüdrətov onun fikrini tamamladı. 
- Hə, nə isə “yekə” işlərlə məşğuldur. Neçə vaxtdır yerli rayon 
şöbəsinə də tapşırmışıq, amma bir nəticə hasil olmayıb. Ya Anar 
müəllim quyruq ələ vermir, ya bizimkilər yaxşı işləyə bilmirlər, 
ya da ki, doğrudan da, heç nə yoxdur. 
- Məsələ nədir ki? 
- Məsələ budur ki, bizdə olan məlumatlara əsasən sizin icra 
başçınız başından böyük işlərlə məşğul olaraq “qonşularımızla” 
hərdənbir söhbətləşir, daha doğrusu ayda bir dəfə. Məlumat 
verilib ki, bu xoş təsadüflər, adətən, hər ayın 6-sı baş tutur. Bir-
neçə aylıq rayona getməlisən və məncə, bu işlə özün məşğul 
olsan, daha tez qərara gələ bilərik. Amma əvvəlcə icra başçı 
haqqında, onun fəaliyyəti barəsində tam məlumatlı olmalısan. 
Ona görə də düşünmürəm ki, bir aydan tez qayıdasan. 
- Aydındır. Nə vaxt getməliyəm? 
- Bu gün getsən yaxşı olar. 
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- Problem yoxdur! Axşam çıxaram. 
...Gecənin qaranlıq pərdəsini öz işıqları ilə yarmağa 

çalışan “BMW” rayon yoluna doğru yaxınlaşdıqca nahamar 
asfaltabənzər yol örtüyündə nasaz adamlar ki, məxsusi səslə 
inildəyirdi. Kapitan bir az əvvəl qərq olduğu fikirlər 
dünyasından bir az ayrılıb sanki bütün diqqəti yolda imiş kimi 
daha bir papiros yandırdı. Əslində, çox yorğun idi. Düşünmək 
üçün beyni sözünə baxmırdı, elə bil. Bir daha həmin gün - 
tapşırığı alıb öz doğma rayonuna gəldiyi gün Əzimovun dediyi 
sözlər yadına düşdü: 
- Cənab kapitan, bu iş kimisə çağırıb və ya məcbur tutub 
gətirərək sorğulamağa bənzəməz ha! Çalış ki, başçını yaxşı 
tanıyasan. Yoxsa onu bizə verməzlər. 

Yalnız indi düşündü ki, bu işin içində onların 
fikirləşdiklərindən daha böyük “başların” adları var. Bəlkə də bu 
belə olmaya bilər, amma Anar Musayevin müəmmalı qətli ən 
azından bu işin üstünün açılmasının o qədər də asan başa 
gəlməyəcəyindən xəbər verirdi. Ən maraqlısı da bu idi ki, indi 
əsas məsələ - icra başçısının qonşu dövlətlə hansı iş birliyində 
olmasını aşkara çıxarmaq ikinci  plana keçmişdi. İndi ən vacib 
məsələ onu kimin qətlə yetirməsini müəyyən etmək idi. Və, 
əlbəttə ki, icra başçısını qətlə yetirənlərin ifşa olunması üçün 
həmin gün Anar Musayevin Qüdrətovla görüşəcəyindən kimin 
xəbər tutmasını aşkarlamaq lazım idi... 

Maşın əsas yoldan ayrılaraq rayonun dar küçələrindən 
birinə döndü. Yolu necə gəldiyini sanki hiss etməyən Qüdrətov 
ciddi istirahətə ehtiyacı olduğunu düşünüb şam etmədən yatmaq 
qərarındaydı. Sabah isə onu gərgin fəaliyyət gözləyirdi. 
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“Dini istehkamçı” 
 
 
 

Rayonun mərkəzində gecə işıqları artıq ətrafa işıq 
saçırdı. Axşam saat 10-a yaxınlaşırdı. Yaxın ərazidə həyət 
evlərinin birində öz otağında bayaqdan bəri var-gəl edən tənha 
bir insan görünürdü. Qaranlığı çox sevirdi. Bütün qərarları da 
yalnız gecənin qaranlığında tək qalarkən verirdi. Hə, o həyatında 
indiyə qədər bir çox qərarlar vermişdi. Və bu qərarlar gənc 
olmasına baxmayaraq onun həyatında özünəməxsus izlər 
buraxmışdı. Ötən bir gün ərzində apardığı təhqiqatı götür-qoy 
edərək dəyərləndirməyə çalışırdı.  

Gecə yarıdan keçəndə gündüzün toz-torpağından 5-6 
saatlıq canını qurtarmış rayon küçələrinin sakit havasında tək 
gəzməyi çox sevirdi. Bu onda uşaqlıqdan qalan bir xüsusiyyət 
idi. Hələ o uşaq olanda dostları onun barəsində “qurd ürəyi 
yeyib, canavar kimidir” deyərdilər. Amma o, tək idi, mənəvi 
cəhətdən tək idi. Fikirləri ilə tam olaraq onu başa düşən insan – 
bir varlıq yox idi. Tək və yalqız idi ... Amma buna baxmayaraq 
qorxmurdu. Heç nədən qorxmurdu ... Tənha Canavar! ... Bu ad 
ona öz adı qədər doğma idi. Cəbrayıl çağırmışdı onu bu adla ilk 
dəfə - onun ən sevimli dostlarından biri... 

Onlar eyni məhəllədə böyümüş və orta məktəbə də bir 
yerdə getmişdilər. Cəbrayılın ondan bir yaş böyük olmasına 
baxmayaraq onların dostluğu yaxşı tuturdu. Onlar yeddinci 
sinifdə oxuyanda faciəli bir hadisə baş verdi. Cəbrayıl 
məktəbdən qayıdarkən onu maşın vurub bərk yaraladı. Bir aya 
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yaxın xəstəxanalarda ağır günlər keçirən uşağı həkimlər həyata 
qaytara bilmədilər... 

Cəbrayıl onun xətrini çox istəyirdi. Gözəl rəssamlıq 
qabiliyyəti var idi. Onun qorxmazlığını, digər şagirdlərdən 
fərqlənməsini çox dəyərləndirirdi. Bir dəfə altıncı sinifdə 
oxuyanda rəsm müsabiqəsində onun üçün “Tənha Canavar” 
rəsmini elə gözəl çəkmişdi ki, hətta müsabiqədə də birinci yeri 
tutdu. Və bundan sonra başqa şagirdlər də, hətta müəllimləri də 
sevimli şagirdlərini belə çağırmağa başlamışdılar. Cəbrayıl da 
ona yaraşan bu adı seçdiyinə görə həmişə çox razı qalırdı 
özündən. “Qardaş, bu ad sənə çox yaraşır, vallah! Gələcəkdə 
daha böyük rəsm müsabiqələrində iştirak etməli olsam, yenə də 
sənin canlı “Tənha Canavar” portretini yaradacam. Sənə söz 
verirəm!” – demişdi bir dəfə. O, isə “Ay Cəbrayıl, sən Tənha 
Canavar çəkməklə bir dəfə qalib olmusan, yenə də bu mövzuda 
çəkməyi düşünməklə nə demək istəyirsən, yenə də qalib olmaq 
istəyirsən?! Bəs bu haqsızlıq olmaz?!” – onda bu sözlərdən 
sonra xeyli zarafatlaşıb gülmüşdülər də. Amma həyat Cəbrayıla 
ona verdiyi sözü tutmağı imkan vermədi... 

O indi də bu xəyallara dalıb, uşaqlıq illərinə qayıtmışdı. 
Vacib bir əməliyyatı həyata keçirmək üçün paytaxtdan öz 
doğma rayonuna göndərilmişdi. Burada olduğu iki aya yaxın 
müddətdə demək olar ki, hər gün Cəbrayılın qəbrinin üstünə 
gedir, onunla birgə keçirdiyi dostluq illərini xatırlayır, sonra evə 
dönürdü. Böyüyüb boya-başa çatdığı rayonu artıq onu sıxmağa 
başlayırdı. Bəlkə də, uzun illərin xatirəsi onu narahat edirdi. 
Amma məlum olan bu idi ki, həyatın necə cansıxıcı olduğunu və 
bəlkə də ona belə görünməsini hiss edirdi. 

Bu neçə ildə hər şey dəyişmişdi... Həmin günlərin vacib 
məqamlarına hər anına qədər xatırlayırdı lazım gələndə. Yaxşı 
yaddaşı buna imkan verirdi. Bəlkə də, peşəsi bunu tələb edirdi, 
amma hər halda bu belə idi. Çoxları məhz bu xüsusiyyətinə görə 
onunla həsəd aparırdı. Kapitan Qüdrətov... O, artıq milli 
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təhlükəsizlik sistemində peşəkar əməliyyatçı olaraq öz 
möhürünü qoymuş bir insan idi. Özü də başa düşürdü ki, 
ətrafında olan insanlardan çox fərqlənir. Çalışırdı ki, bunu 
büruzə verməsin. Amma bəzən bu alınmırdı. Və, beləliklə, 
getdikcə onu əhatə edən insanlardan daha çox uzaqlaşır, sanki 
cəmiyyətdən ayrılır, tənhalaşır, kimsəsiz qalırdı. Kimsəsiz... Özü 
və xəyalları. Amma xəyal etməyi də çox sevmirdi. O, real işə 
qiymət verən adam idi və nəinki rəhbərlik tərəfindən ona verilən 
tapşırıqları, hətta heç bir şəxsi işini belə plansız, düşünülməmiş 
etməzdi. Çətin tapşırıqlara gedəndə özünün bu xüsusiyyətlərini 
həmişə nəzərə alırdı. 

Otaqdakı işığın ona mane olduğunu hiss edib işığı 
söndürdü. Belə olanda yaxşı düşünə bilmirdi. Beş-altı dəqiqə 
keçmişdi ki, yazı masasının üstündəki lampanı yandırdı. Və 
kreslosuna oturub nə haqqındasa artıq neçənci dəfə idi ki, 
düşünməyə başladı. Yarıqaranlıq otaqda daha rahat işləyirdi. 
Daha tez qərara gəlirdi, daha tez və daha doğru. Bu, onun iş 
prinsipi idi. Artıq ikincini müəyyən etmişdi. İkinci isə, onun 
fikrincə, çox gecikirdi. Bu işi qısa vaxt ərzində yekunlaşdırmaq 
lazım idi. Sevimli qələmlərindən birini götürüb, ağ kağız 
parçasını qarşısına çəkdi və yenidən stolüstü lampanı 
söndürdü... Bu dəfə daha çox düşündü. Nədənsə narahat idi. 
Bəlkə də bu dəfə tələsirdi. Hə, ilk dəfə idi ki, hansısa bir 
əməliyyatı həyata keçirmək üçün bu qədər tələsirdi. Hətta 
düşünmək istəmirdi. Beynin lap dərinliklərində onun normal 
düşünməsinə mane olan hansısa bir qüvvə durmadan 
şiddətlənirdi. Onu çətin tapşırıqlar gözləyirdi. Buna baxmayaraq 
bu gün növbəti seçimini etmişdi və ilk tapşırıqdan fərqli olaraq 
bu nisbətən asan idi. Lampanı yandırdı. Düşünürdü ki, bəlkə bu 
dəfə də seçimində gecikib. İş masasının üstündəki qovluqları bir 
daha açıb sıra ilə düzdü. Qovluqların birinin üstündə qara 
markerlə qalın “X” işarəsi qoyulmuşdu. O, qovluğu açıb bir 
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daha nəzərdən keçirdi. Yazılan sətirləri oxuduqca hiddətlənirdi. 
Artıq neçənci dəfə idi ki, bu sətirləri oxuyurdu: 
“16.08.2008 - İran İslam Respublikasının XXO-ı ilə əlaqəyə 
girmək və ilk razılaşma günü.” 
“04.11.2008 - İranın Gün.AZ televiziyasında Bütöv 
Azərbaycanla bağlı yayımlanacaq video süjetin müəllifinin 
qətli.” 
“06.11.2008 - 06.12.2008 – 06.01.2009 ... - tarixlərdə İ* və 
digər ətraf rayonların maliyyə hesabatlarının xüsusi kodlarla T* 
ötürülməsi ...” 
Bunları oxuduqca yerinə yetirdiyi tapşırıqların öz dövləti üçün 
nə qədər yüksək əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha anlayırdı. 

Qovluqdakı son yazılanlar onun diqqətini çox çəkdi. 
Dəfələrlə oxumasına baxmayaraq bunu sanki indi düşündü. 
Göründüyü kimi, qonşu dövlətlə iş birliyində olan insan bir-neçə 
ayda davamlı olaraq hər ayın 6-sı aylıq məlumatları ötürürmüş. 
Qovluğu bağladı. Qovluğun üstündə qara qələmlə “İ* rayonu 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Anar Musayev” sözləri yazılmışdı. 
O, Anar Musayevin öldürüldüyü həmin günü bir daha yada 
saldı. Bu hadisə iki gün əvvəl baş vermişdi – onun icra başçısı 
ilə görüşəcəyi gün. Amma görüş baş tutmadığı üçün planları 
pozulmuşdu. Bəlkə də, bu, onun yarımçıq qalan ilk tapşırığı idi. 
Qovluğun üstünə növbəti adamla görüşəcəyi günün tarixini - 
“04.04.2009” qeyd edib kənara qoyaraq yenidən öz fikirlərinə 
qərq oldu. 

Deməli, Anar Musayevi növbəti məlumatın ötürülməsinə 
iki gün qalmış öldürüblər və belə çıxır ki, bu məlumat haradasa 
hazır şəkildə saxlanılıb. O, yalnız indi hiss etdi ki, Anar 
Musayevin öldürüldüyü günü düzgün təyin etməyiblər. Ən azı 
daha iki gün də səbr edib növbəti məlumatların ötürülməsini 
gözləyə bilərdilər. Amma o da ola bilərdi ki, həmin məsələ qətli 
yerinə yetirənlərin xeyrinə deyilmiş. Əgər bu, belə idisə, onda 
nəyə görə indiyə qədər gözləyirlərmişlər?! Və ən əsası nəyə görə 
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icra başçısını məhz onunla görüşəcəyi gün qətlə yetiriblər? 
Bundan da vacib məsələ isə onun Anar Musayevlə görüşəcəyini 
qabaqcadan kimlərin bildiyini öyrənmək idi. Düşünürdü ki, 
bütün kələflərin ucu da burada qapanır. Əgər bu məsələnin 
kökünü tapa bilsəydi, verilən tapşırıqla bağlı bir çox qaranlıq 
mətləblərin üstü açılacaqdı. T* gedib çıxa bilməmiş məlumatın 
harada olması məsələsi isə özü-özlüyündə bir tapşırığın işi idi. 
Bu məlumatlar harada ola bilərdi axı?! Onu bu an düşündürən 
yeganə sual bu idi. Bayaqdan bəri qarşısında saxladığı ağ 
vərəqdə qeydiyyatlar aparmağa başladı. Əvvəlcə qovluqların 
sırasını bir daha pozdu və yenidən yerinə yetirilmə ardıcıllığını 
müəyyən etməyə çalışdı. Getdikcə böyüyən həlqədə daha 
kimlərin adı olacaqdı...  
1. İ* rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Musayev... 
2. B* rayonunun nüfuzlu dindarlarından biri  Hacı 
Mirzəmməd... 

Siyahının üçüncüsünün adını mərkəzdən gözləyirdi. 
Odur ki, siyahıdakı qeydiyyatını  müvəqqəti dayandırdı. 
Siyahıda ikinci qeyd etdiyi adamın aid olduğu qovluğu açdı. Son 
araşdırmalarında aldığı bütün nəticələri və yardımçı məlumatları 
müqayisə etdikdə məlum olurdu ki, Hacı Mirzəmməd 2004-cü 
ilin payızından bəri İ** İR XXO-na özünün tanıyıb satmadığı 
dövlət rəsmisi və məmuru qalmamışdı. Bütün əməliyyat bitmək 
üzrə olduğu bir dövrdə icra başçısının ona məlum olmayan 
hansısa səbəbdən qətlə yetirilməsi hələ də sökülməkdə olan 
kələfin digər uclarının olduğunu açıq-aydın göstərirdi. Hacı 
Mirzəmməd rahatlıqla azadlıqda gəzirdi. Törətdiyi dövlət 
cinayətləri sırasında İ**-nın Q* şəhərində dini təhsil almaq adı 
ilə farslar tərəfindən yetişdirilib Azərbaycana göndərilən onlarla 
azərbaycanlı gəncin adı var idi. Qovluğun içərisində yazılanları 
tam oxuduqdan sonra siyahının ikincisini düzgün təyin etdiyinə 
bir daha əmin oldu. Qovluğu bağlayıb üstünə “2” yazdı və 
“12.04.2009” tarixini qeyd etdi. Qarşısında olan bu dəhşəti dərk 
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etmək üçün kapitan Qüdrətova oxuduqları və bildikləri sanki 
azlıq edirdi. Bir millətin övladının vətəninə qarşı belə xain 
çıxması, vətənini satması onu sarsıdırdı sanki. Fars şovinizmi 
qədər nifrət etdiyi ikinci bir hal, hadisə, proses yox idi onun 
üçün. Bu halda onun hansı vəziyyətdə olduğunu anlamaq çətin 
deyildi. Saat 23:44. Bir dəqiqə sonra mərkəz onunla əlaqə 
yaradacaqdı. 
Nəhayət gözlənilən zəng gəldi. Həmişəki kimi telefon dörd dəfə 
çağırdıqdan sonra telefonu açdı. Zəng edən adamın səsi eşidildi: 
- Necəsən, cənab kapitan? 
- Axşamınız xeyir, cənab general-mayor! İşlər yaxşıdır. Növbəti 
tapşırığı altı gün sonra icra edəcəyəm, planımız belədir. 
- Aydındır. Əməliyyata “dini istehkamçı” şərti adını verin. Hər 
hansı bir yardıma ehtiyac var? 
- Xeyr cənab general-mayor! Sadəcə olaraq siyahıda üçüncü 
yerdə kimin adı olacağını tapşırığın yerinə yetiriləcəyi gündən 
heç olmasa iki gün əvvəl bilmək istəyirəm. 
- Narahat olma, biz yeni seçim etmədik, sənin seçiminlə 
razılaşdıq. Düşünürəm ki, onu diqqətdən çox da yayındırmaq 
işləri yaxşı macərada dəyişməz. Odur ki, ayın 12-dən sonra bu 
tapşırığın icrasına sürətlə başlamalısan. 
- Oldu! Bu, həqiqətən də, mənim üçün xoş xəbər oldu. 
- Səndən digər tapşırıqla bağlı qərarını bu gündən  başlayaraq 
gözləyirik. 
- Aydındır! Ayın 12-nə qədər o məsələni həll etməyə çalışacam. 
Dünən bir nəfəri əraziyə göndərmişəm. 12 saatdan artıqdır ki, 
oradadır. Sizə məlumatları bildirəcəm. 
Mərkəzlə danışığı yekunlaşdırıb işığı söndürdü və evi tərk etdi. 
Adəti üzrə gecənin səssizliyində təmiz havada gəzişmək üçün 
küçəyə çıxdı. Gəzə-gəzə gəlib həmişəki kimi qoca çinar 
ağacının altında əyləşdi. Rayonda qaldığı bu bir-neçə ay onun 
yadına ötən günlərin xatirələrini daha çox salırdı. Bura onun 
uşaqlığını keçirdiyi məhəllə idi. Qoca çinar, ev, sakit məhəllə... 
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Hər şey sanki uşaqlıq illərində olduğu kimi idi. Heç 
dəyişməmişdi, elə bil. Ona məhz bu xatirələr mane olurdu 
bəzən. Ailəsi Avropaya köçüb getdikdən sonra buraya, demək 
olar ki, heç gəlməmişdi. Amma əvvəllər hər yay gəlirdilər 
buraya istirahət etməyə. O vaxtlar Qüdrətov hələ kursant idi. 

Az keçmişdi ki, telefonuna yeni bir zəng gəldi. Tanış 
olmayan bu nömrənin əvvəlində “+98” görəndə anladı ki, zəng 
edən Zaurdur. Ərazidən zəng edirdi. Telefonu açdı: 
- Eşidirəm! 
- Salam, cənab kapitan! Zaurdur. 
- Salam, Zaur! Olmaya məsələni vaxtından tez həll etmisən? 
- Mən çox təəssüf edirəm, cənab kapitan... Hələ ki, ciddi yeni 
xəbər verə bilməyəcəm. Amma məsələ tam həll olunmasa da iki 
nəfərin izinə düşmüşəm. Onları eyni vaxtda izləmək, tam 
araşdırmaq mümkün deyil. Salahı kömək üçün yanıma 
göndərsəz yaxşı olar. 
- Aydındır. Heç bir problem yoxdur. Təxminən altı-yeddi saat 
sonra Salah yanında olar. Amma işi həll etmək çox vacibdir. Bir 
az əvvəl mərkəzdən zəng vurmuşdular. Tapşırığın gedişatı ilə 
maraqlandılar. Məsələnin ayın 12-nə qədər həll etməyə 
çalışacağımızı bildirdim. Hal-hazırkı dövrdə bu, bizim üçün ən 
vacib tapışırıqdır. Aydındır? 
- Oldu, cənab kapitan! Hər şey aydındır.  
Kapitan danışığı yekunlaşdırıb dərhal Salaha zəng edib Zaura 
kömək üçün T* getməyi tapşırdı. 
Salah bir-neçə il idi ki, kapitanın yanında idi. Bütün hadisələrin 
real qiymətini verməyi bacarırdı. Kapitan bu illər ərzində onu 
bütün təlim xarakterli tapşırıqlara cəlb etmişdi. Bununla yanaşı, 
Salah kapitanın özünün başçılıq etdiyi bir sıra əməliyyatlarda 
iştirak etmişdi. İşinə qarşı məsuliyyətli və çox diqqətcil olması 
ilə çoxlarının diqqətini və rəğbətini qazanan Salah kapitanın 
nəzarətində olan xüsusi əməliyyat qrupunda da səriştəli 
əməliyyatçı kimi dəyərləndirilirdi. Gənc olmasına baxmayaraq, 
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göndərilən “yerlərdən” heç vaxt əliboş qayıtmırdı. Məhz bu 
bacarığına görə kapitan onu Zaura kömək üçün telin o tayına 
yollamaq qərarına gəlmişdi. Salah da çoxdandır belə bir tapşırıq 
gözləyirdi. Budur, Salahın gözlədiyi gün gəlib çıxdı. Çox vacib 
tapşırığı həyata keçirmək üçün ölkə xaricinə göndərilirdi. 
Farsları əsla sevmirdi. Odur ki, çox ürəklə hazırlaşıb gecə 1-ə 
qalmış özlərinə “məxsus” ərazilərdən sərhədi keçərək tapşırıq 
yerinə istiqamətləndi. 
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Sönmüş ehtiras 
 
 
 

Səhər yeni açılmışdı. Dəyişkən aprel havaları 
dolanışığı və güzəranı çox da ürəkaçan olmayan rayon camaatını 
bir az daha küskün və yorğun hala gətirirdi. 

Günay tezdən oyanıb yır-yığış etməyə başladı. Nahar 
yeməyini hazırlayıb oğlunu oyatdı. Axşamdan planlaşdırdığı 
kimi bu gün hamı evdə olacaqdı. Nəsib üçün məktəbdən icazə 
almışdı. Aynur isə xəstə olduğu üçün bağçadan icazəli idi. 
Günay narahatçılıq içində özünə də bəlli olmayan vaxtı 
gözləyərək saatları geridə qoyurdu. Gecə də yata bilməmişdi. 
Mətbəxdə olduğu vaxt ev telefonuna zəng gəldi. Nəsib telefona 
cavab verib anasını səslədi: 
- Ana, səni istəyirlər. 
Günayın “alo” cavabına qarşı zəng edən şəxs yalnız bunu 
bildirdi: 
- Saat 14-də hazır olun, sizi aparmağa gələcəklər. 
Telefon zəngindən sonra Günayın narahatçılığı bir az da artdı. 
Son günlərdə yaşadıqları ona yuxu kimi gəlirdi. Olub keçənlərə 
inanmaq istəmirdi. Canı qədər sevdiyi ərinin evdən kənarda - 
həbsdə qalmasına dözə bilmirdi. Tofiq heç vaxt onu tək 
qoymazdı. Amma indi artıq üç gün olacaqdı ki, o tək - yalqız 
qalıb hər şeyə ümidini itirmişdi. Tofiqlə danışmaq imkanı 
olsaydı, dünənki kağız məsələsini və bugünkü telefon zəngini 
ondan soruşardı. Amma Tofiq tapşırmışdı ki, bu məsələ ilə bağlı 
heç-bir idarəyə filana getməsin. Odur ki, məcbur qalıb 
tanımadığı bu şəxsə inanmalı idi. Hər halda ümid edirdi ki, 
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tezliklə Tofiqlə qovuşa biləcək. Onlar sevib evlənmişdilər. Evli 
olduqları müddətdə həmişə bir-birinin yanında olmuşdular, 
sözün əsl mənasında bu cütlük bir-birinə arxa-dayaq idi. Çox 
möhkəm ailələri var idi. 

Bayaqdan bəri anasını sorğu-sual edib dayanan Nəsib 
demək olar ki, eyni cavabsız sualını artıq bəlkə də onuncu dəfə 
yenə də təkrar soruşdu: 
- Ana, kim idi o zəng edən xala? 
- ... 
- Ana niyə kefin yoxdur? 
- ... 
- Ana bəs deyirdin bu gün ata gələcək?! 
Günay isə bu məsələləri Nəsibdən gizli saxlamaq qərarındaydı... 
 

 
*** *** *** 

 
 

Nadir Əliyev günortaya yaxın işə güc-bəla ilə gəlib çıxdı. 
Deyəsən, katibə Nura ilə axşamkı görüşün təsirindən hələ də 
ayrıla bilməmişdi. Kreslosuna oturub siyirməni açmaq istəyirdi 
ki, əl telefonuna gələn zəng ona şokoladlı siqarını yandırmağa 
macal vermədi. Zəng Bakıdan idi. Bayıl xüsusi təcridxanasının 
rəisi Amil Vahabov telefonda ona bildirdi ki, günorta birdə 
Tofiqi yenidən rayona qaytaracaqlar. Sonra əlavə etdi ki, “Tofiqi 
xüsusi qrupun nəzarəti altında yola salmışam. Əlaqə saxlayıblar, 
təqribən 20 dəqiqəyə çatacaqlar.” Nadir Əliyev düşündü ki, 
Tofiqin yenidən onun şöbəsinə təhvil verilməsi heç də ürəkaçan 
xəbər deyil, istənilən halda böyük məsuliyyət tələb edir. Bir-
neçə dəfə istədi ki, Bakıya zəng edib hansısa bəhanə ilə bu işi 
üstündən atsın və Tofiqin yenidən Bayıl təcridxanasına 
qaytarılmasına nail olsun, amma bu fikirdən dərhal da vaz keçdi. 
Belə etsəydi, özünün bacarıqsız rəis olduğunu bir daha sübut 



T Ə N H A   C A N A V A R 
 

___________________________________________________ 
67

edəcəkdi. Bu isə ona ucuz başa gəlmirdi. Çünki, təqribən bir ay 
sonra ona paytaxtda daha yüksək vəzifə vəd olunmuşdu. Necə 
olmasa da özünün dırnaqarası peşəkarlığını Tofiq kimi 
cinayətkarın yenidən onun şöbəsinə təhvil verilməsi ilə sübuta 
yetirməyə çalışmalı idi. 

Bayaqdan bəri narahatçılıq içərisində Bakıdan gələnləri 
gözləyən Nadir Əliyeb növbəti dəfə saatına diqqət yetirdi. 
Təxminən 20-30 dəqiqədən sonra Tofiqi gətirəcəkdilər. Bundan 
sonra isə onu nəzarət altında saxlamaq, məhkəməyə qədər 
qorumaq və digər bu kimi işlər... Nadir Əliyev bunları yadına 
saldıqca çətin məsələlərin hələ qabaqda olduğunu düşündü. İndi 
bir az əvvəlki ilə müqayisədə daha da qəmgin və dilxor 
görünürdü. Odur ki, heç olmazsa bu qısa vaxtı əyləncəli və 
maraqlı keçirməyi düşündü. Qırmızı düyməni işə salıb Nuranı 
kabinetə çağırdı. 

Belə bir xəbəri gözləyən katibə otaqdan çıxmazdan əvvəl 
tədbirini aldı. Telefonunu çıxarıb “mənə zəng vurma, rəisin 
yanına gedirəm” sözlərini yazıb mesajla sahibinə göndərdi. 
Mesajın göndərildiyi adamın həmişəki kimi səbirsizcəsinə zəng 
edəcəyini düşünüb telefonun səsini aldı və ətrafda adamlar 
olduğu üçün mağazaya getmək bəhanəsi ilə bayıra çıxdı. 
Yanılmamışdı, ayağını qapıdan bayıra qoyar-qoymaz əl 
telefonuna zəng gəldi. Telefonun ekranında “TR” adı göründü. 
Bu o idi - Nuranı bir-neçə gün əvvəl polis şöbəsinə katibə kimi 
yerləşdirən şəxs. Öz işini həmişə diqqəti çəkmədən tutardı bu 
adam. Amma telefon zənglərində deyəsən bir az səbirsiz idi. Hər 
an, hər şeydən xəbərdar olmaq istəyirdi. Nura sakit bir yerə 
çəkilib telefonu açdı: 
- Salam, cənab leytenant! 
- Salam, Aydan! Tofiqi nə vaxt gətirəcəklər? 
- Cənab leytenant, rəis hələ indi gəlib, buna görə xəbərim 
yoxdur. Rəisin özündən öyrənməyə çalışacağam. Məlumat alan 
kimi sizə zəng edərəm. 
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- Həmin dəqiqə mənə xəbər elə! Günaya zəng edib vaxtı 
bildirdin? 
- Bəli, cənab leytenant. Hər şey plan üzrə davam edir. Mənim 
yeni şəxsiyyət vəsiqəm hələ hazır deyil? 
- Hazırdır, axşam 11-də görüşəcəyik, onda verərəm. 
Nura danışığı bitirib mağazaya girdi, nəm salfetka alıb tez də 
qayıtdı. 
 Rəis cilov gəmirirdi, on dəqiqədən artıq idi ki, Nuranı 
gözləyirdi. Hirsindən dura bilməyib kabinetdən çıxmaq istəyirdi 
ki, Nura ilə üzbəüz gəldi. “Ay qız, o otaqdan buraya iyirmi dörd 
addımdır düz. Sən isə az qalsın bir saatdır gəlib çıxa bilmirsən!” 
– əsəbindən dəli vəziyyətinə düşmüş Nadir Ağayev hiss etdi ki, 
çox səbirsizlik göstərir, “axı bir saat ola bilməz, olsa-olsa on beş 
dəqiqə-zad olar” sonra peşmanlayıb öz-özünə düşündü. Sənə 
neçə gündür, başa salıram ki, çağıran kimi gəl. Qız fürsətdən 
istifadə edib otağın qabağındaca onun boynuna sarıldı. Rəis o 
dəqiqə yumşaldı, “ay rəsmi qız, burada olmaz, dayan bir otağa 
keçək!” deyib cəld hərəkətlə və var gücü ilə onu içəri çəkib, 
qapını örtdü. Kabinetin qapısını içəridən bağlayıb, onu qucağına 
aldı və gətirib iş stolunun üstünə qoydu. 
- Bayaqdan haradasan, demədim tez gəl?! 
- Bunu almağa getmişdim - deyib əlindəki salfeti göstərdi. 
- Onu neynirsən ay qız?! 
- Dedim bəlkə lazım olar... - bunu deyib qəribə bir şıltaqlıqla 
rəisə baxdı. Rəis öz işinin ustası olmasa da belə məsələlərdə əsl 
usta idi. O dəqiqə anladı ki, Nura dünən gecə “fikirləşərəm” 
dediyi məsələyə indi razıdır. Bu rəis üçün gözlənilməz oldu. 
Saatına baxıb sanki məyus halda dilləndi: 
- Axı az vaxtımız var... Səncə, çatdırarıq? 
Nura qəhqəhə çəkib güldü: 
- Nə bilim... Məndən soruşursan? Sən bilərsən! - bunu deyib 
ərköyün qız şıltaqlığı ilə dəli kimi gülməyinə davam etdi. Rəis 
çox pərt olmuşdu. 
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- Nura, axı bir azdan mənim çox vacib işim var... 
Nura artıq başa düşmüşdü ki, təxminən günorta saat 1-də Tofiq 
şöbəyə gətiriləcək. Bunu büruzə verməyib sadəlövhlüklə 
soruşdu: 
- Bəs dünən axşam nə deyirdin? 
- Mən nə bilim, ay qız! Dünən axşam mən o qədər söz demişəm 
ki! – rəis dar zamanda qızın özünü bir az da əda ilə aparmasını 
görüb artıq əsəbiləşməyə başlamışdı. 
- Demirdin ki, “bundan sonra mənim ən vacib işim sənsən...” – 
Nura bu dəfə sanki bir uşaq sadəlövhlüyü ilə rəisin dünən axşam 
beyninin dumanlı vaxtında verdiyi vədləri onun yadına salmağa 
çalışdı. 
 - Rayon icra başçısının qətlində təqsirli bilinən Tofiq Rzayevi 
bir azdan gətirəcəklər. Mən Bakıdan gələnləri qarşılayıb 
gətiriləcək adamı qəbul etməliyəm... 
- Onda özün bil! Sonra mən fikrimi dəyişə bilərəm... 
Rəis iki can arasında qalmışdı. Qızın belə ədalı danışması onu 
yandırıb-tökürdü. Stolun üstündə oturub ayağını ayağının üstünə 
aşırmış qızın baldırları rəisi ehtiras içində boğurdu. Yubkanın 
dar və qısa olması qızın ayaqları arasında daha ucqar hissələri 
görməyə imkan yaradırdı. Rəis artıq tab gətirə bilməyib qızı var 
gücü ilə özünə sıxdı, qucağına alıb iş stolundan bir az aralıda 
yerləşən yerdəki xalçanın üstünə gətirdi. 
- Dayan, dayan, neynirsən?! Belə olmaz! - deyə qız qıvraq 
hərəkətlə sıçrayıb ayağa qalxdı. 
- Niyə?! Qorxdun?! 
- Səndən?! - deyib, qız yenidən qəhqəhə çəkdi. Sonra izah etdi: 
- Mən ayaqyoluna getməliyəm. 
- Ay qız, sən mənimlə məzələnirsən?! Tez gəl vaxtımız azdır! 
Nura tələsik kabinetdən çıxıb ayaqyoluna girdi, sahibinə zəng 
vurub Tofiqin bir azdan gətiriləcəyini bildirdi. Əvəzində isə 
rəisin başını qatmaq, imkan daxilində kabinetdən gec çıxmasına 
nail olmaq tapşırığını alıb rəisin yanına qayıtdı. 
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 Sürətlə polis şöbəsinə tərəf irəliləyən zirehli polis maşını 
bu dəqiqələrdə polis şöbəsinin yaxınlığında qara “Hyundai 
Sonata”nın sükanı arxasında oturub bayaqdan ətrafa nəzarət 
edən adamın diqqətini çəkdi. Tez maşınından düşüb iti 
addımlarla binanın girişinə tərəf irəlilədi.  Əynində qatı 
açılmamış hərbi forma var idi. Xarici görkəmindən daha çox 
idmançıları xatırladan bu adam bir az əvvəl katibə ilə iki dəfə 
zəngləşib əlaqə yaradan leytenant Tahir Qurbanov idi. 
Çiynindəki poqonunda iki ulduz onun təzə hərbi formasına  
xüsusi gözəllik verirdi. Qarayanız leytenanta baxan hər kəs onun 
xüsusi təyinatlı polis işçisi olduğunu o dəqiqə anlayardı. Amma 
təbii ki, bu, belə deyildi... 
 Zirehli maşın polis şöbəsinin qarşısına çatan kimi 
maşının qapıları açıldı. Üç nəfər xüsusi hərbi formada olan şəxs 
ətrafda dayandı. Bir nəfər isə maşının arxasındakı saxlama 
kamerasını açıb qolubağlını üç nəfərdən birinin köməkliyi ilə 
düşürtdülər. Tahir onu tanıdı. Bu, Tofiq idi. Təcrübəli leytenant 
yaxınlaşıb şəhərdən gələnlərlə əvvəlcə hərbi formada, sonra isə 
adi qayda üzrə salamlaşdı. Bakıdan gələnlər bildirdilər ki, Tofiqi 
rəisin iştirakı ilə şöbəyə təhvil verməlidirlər. Bu an içəridən 
növbətçi polisin çıxdığını görən Tahir özünü Bakıdan 
gələnlərdən biri kimi göstərməyə çalışdı. Onun bu cəhdi uğurlu 
alındı. Polis şöbəsinin növbətçisi elə başa düşdü ki, Tahir də 
Bakıdan gələnlərdən biridir. Növbətçi polis onları içəri buraxdı. 
Özü isə daxili telefonla rəisin kabinetini yığdı. Telefonu götürən 
olmadı. Təkrar zəngin bayaqkı kimi cavabsız qaldığını görən 
növbətçi polis rəisin kabinetinə tərəf getdi. Düşündü ki, günorta 
olduğu üçün ola bilsin ki, rəis öz adəti üzrə bu vaxtlar yenə 
mürgüləyir. Otağın qapısına çatıb qapını astaca döyməyə 
başladı. Onun qapını döyərək “cənab rəis, cənab rəis” deyib 
çağırması döyüləcəyindən ehtiyat edən balaca uşaq zırıltısını 
xatırladırdı. Rəis isə içəridəki xalçanın üzərində həyatının ən 
şirin dəqiqələrindən birini yaşamağa hazırlaşırdı. Rəis qıza göz-
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qaş edirdi ki, səsini çıxarmasın. Növbətçi polis qulağını qapıya 
söykəyib diqqətlə qulaq asırdı. İçəridə nə baş verdiyini anlamasa 
da rəisin içəridə olduğunu yəqin etdi. Qapını itələdi. Amma qapı 
içəridən bağlı idi. Rəisə hər hansı bir yardımın göstərilməsi 
məqsədi ilə arxa koridora keçib kabinetin ehtiyat qapısına tərəf 
getdi. “Bəlkə rəisə nə isə olub, dərhal içəri keçmək lazımdır” - 
deyə düşünürdü. Ehtiyat qapıdan girmək cəhdi də boşa çıxdı, 
qapı bağlı idi. Yenidən əsas qapıya gəlib qulaq asmağa başladı. 
İçəridən gələn qəribə səslər onu çox narahat etməyə başladı. Bir 
an düşündü ki, “görəsən, burada nə baş verir?!” Amma bir 
qərara gələ bilmədi. Çünki içəridə işləri yarımçıq qalan rəisgil 
səslərini boğmağa çalışırdılar. Daha doğrusu, rəis bunu tələb 
edirdi. Növbətçi polis artıq tərəddüd etməyib qaçıb digər 
əməkdaşlara xəbər verdi. Heç yarım dəqiqə olmamış bu xəbər 
yaxınlıqdakı otaqların hamısına yayıldı. Koridor polis 
əməkdaşları ilə doldu. 

Bayaqdan bəri əlverişli mühitin yaranmasını gözləyən 
Tahir vəziyyətdən məmnun idi. Ətrafın bir az da qarışdığını 
gözləyib yaxın saniyələrdə həmləyə hazırlaşırdı. Rəisin otağının 
qarşısı polis əməkdaşları ilə dolmuşdu. Bakıdan gələn qrupun 
əməkdaşları xeyli ayıq-sayıq idi. Qrupun rəhbəri Tahirdən 
Tofiqi müvəqqəti olaraq hansı kamerada saxlayacaqlarını 
soruşdu. Tahir iki gün idi ki, şöbənin planını öyrənirdi. Bütün 
giriş-çıxış yollarını ona təqdim olunmuş plan əsasında əzbər 
bilirdi. Tofiqi təhvil vermək üçün qrupun rəhbəri Tahirin yanına 
düşüb pilləkənlərlə zirzəmiyə düşməyə başladı. Tahir bu 
zirzəmiyə yaxşı bələd idi. Odur ki, istəyinə çatmağının bir 
addımlığında olduğunu çox yaxşı anlayırdı. Aşağı enərkən 
qrupun rəhbəri digər qrup üzvlərinə rəis məsələsini araşdırmağı 
tapşırıb onları kabinetin olduğu istiqamətdə - koridorun digər 
tərəfinə yolladı. Zirzəminin sonundakı saxlama kamerasının 
yanında bir nəfər polis serjantı olmalıydı. Buna əmin olan Tahir 
zirzəminin sakit bir yerində bayaqdan gözlətdiyi həmləni 
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reallaşdırdı. Cəld bir hərəkətlə şəhərdən gələn xüsusi qrupun 
rəhbərini yerə yıxıb, cibindəki xüsusi yapışqanla ağzını bağladı. 
Qurbanının cibindən Tofiqin qolundakı qandalın açarını çıxarıb 
onun qollarını açdı və qandalı xüsusi ustalıqla yerə yıxdığı 
adamın qollarına arxadan çarın-çarpaz bağlayıb bayaqdan bəri 
onun belindən sıxdığı möhkəm və güclü əzələli ayağını boşladı. 
Tahir iki ilə yaxın idi ki, professional idmanı tərk etsə də 
mütəmadi olaraq hələ də taekvando ilə məşğul olurdu. Bu isə 
onun bu idman növü ilə məşğul olduğu on iki il ərzində ən 
sevimli məşğuliyyətlərindən biri idi. 

Yaxın dəqiqələrdə qurtulacağını düşünən Tofiq Tahirin 
bu hərəkətini anlayışla qarşılayıb səsini çıxarmadı. Ən azı ona 
görə ki, elə indicə leytenant onu üç sutkaya yaxın qollarında 
gəzdirdiyi və bu anlar həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən ona 
çox ağır gələn qandallardan xilas etmişdi. Tahir Tofiqə yerdə 
əlləri arxadan bağlı vəziyyətdə qandallanmış ağzı üstə yıxdığı 
qurbanının hərbi geyimini soyundurub öz əyninə geyinməyi 
göstəriş verdi. Köməklik üçün Bakıdan gələn qrupun rəhbərinin 
kitelini özü çıxardı. Zirzəminin pilləkənləri ilə yuxarı qalxmağa 
başladılar. Yuxarı qalxa-qalxa Tahir astaca bildirdi: 
- Səni ailənin yanına aparıram. Hər hansı bir artıq hərəkətinin 
sonunda səni burada qoyub çıxa bilərəm. Odur ki, dediklərimə 
əməl elə! 
- Axı... 
- Aydın olmadı?! - Tahir acıqlı bir tərzdə dillənməyə məcbur 
oldu. Həqiqətən də, danışmağa vaxt yox idi. Tələsmək lazım idi. 
Əks halda, onları yaxalaya bilərdilər. Bu isə verilən bir 
tapşırığın - birbaşa mərkəzin marağında olan bir əməliyyatın ən 
azı müəyyən bir hissəsinin açığa çıxması demək idi. Bu isə təbii 
ki, yolverilməz idi. Hətta nəyin bahasına olur-olsun!.. Çünki 
belə bir seçimləri yox idi ki, özlərinin kim olduqlarını açıb heç 
olmasa polis şöbəsinin rəisinə bildirsinlər. Yeganə yol 
əməliyyatın kiçik bir hissəsi olan bu tapşırığı sakitçiliklə və ən 
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əsası uğurla həyata keçirib, Tofiqi həbsdən qaçırmalı idi 
leytenant Qurbanov. Bəli, qaçırmalı idi! Nə qədər qəribə olsa da 
onların ağır və çətin tapşırıqları içərisində bunun kimi insani 
hislərlə bağlı olan tapşırıqlar da olurdu. Bu, borc idi! Çünki 
Anar Musayevin qətlə yetirilməsində nə onun sürücüsü Tofiqin, 
nə də ki, onun gözüyaşlı, nigarançılıq içərisində üç günə 
yaxındır gözləyən ailəsinin bir günahı var idi! Bəlkə də, bu, belə 
deyildi... Amma Tahirə verilən tapşırıq bundan ibarət idi ki, o 
icra başçısının qətlində təqsirkar bilinərək həbs olunmuş Tofiqi 
azad etməli və təyin olunmuş yerdə ailəsi ilə görüşdürərək 
müvəqqəti məskunlaşmasını təmin etməlidir. 

Tofiq Tahirin acıqlı və bəlkə də həyəcanlı olduğunu 
görüb susdu. Onlar ehtiyatla sonuncu iki pilləni də qalxıb 
koridora çıxdılar. Koridorun o başında rəisin kabinetinin 
qapısını sındıraraq açmağa çalışan polis işçilərinin vahiməyə 
düşmüş səsini eşidib binanı tərk etmək üçün əlverişli mühit 
yarandığını görən Tahir Tofiqə cəld bayıra çıxıb binadan 10-15 
metr solda şam ağaclarının altında dayanan qara “Hyundai 
Sonata”ya minməyi əmr etdi. Tahir də dayanmayıb onun ardınca 
çıxdı və beləliklə, gəlişinin məqsədini reallaşdırıb maşınına 
mindi. Vaxt itirmədən bir göz qırpımında tapşırıq yerini tərk 
etdi. Çox rahat idi. Verilən tapşırığı hər hansı bir problem 
olmadan müvəffəqiyyətlə icra etmişdi. 

Artıq yarım saat sonra qara “Hyundai Sonata” markalı 
avtomobil İ* rayonun Q* kəndində hər tərəfdən ağaclıqla əhatə 
olunan evin həyətindəydi. İçəridən sevinc göz yaşları duyulurdu. 
Tofiq öz ailəsinin yanında idi. Və hələ də 30-40 dəqiqə əvvəl 
baş verənləri yadına salanda gözlərinə inanmırdı. O, artıq bütün 
möcüzələrə inanmağa başlamışdı.  
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Həsrətin bitdiyi gün 

 
 
 

Tahir Tofiqə tapşırdı ki, indi ailəsinin yanında olsun, 
kənara çıxmasınlar. Hava qaralandan sonra onları Q* rayonu P* 
kəndindəki təyin olunmuş evə aparacaqdı. Tahir daha 
gözləməyib ərazini tərk etdi. İdman stilində onun üçün xüsusi 
formada tikilmiş gödəkcəsini əyninə alıb yola düşdü. Özünü çox 
gümrah hiss edirdi. Tapşırığı belə ustalıqla yerinə yetirməsindən 
özü də məmnun idi. Sahibinə zəng vurdu. Nömrəni telefonun 
ekranına gətirib zəng etmək istəyirdi ki, zəng etmək istədiyi 
adamın özünün ona zəng etdiyini  görüb telefonu açdı: 
- Bəli, cənab kapitan! 
- Tahir, necə oldu? 
- Tapşırıq uğurlu bitdi, indi Q* kəndindən çıxıram.  
- Lap yaxşı. Axşam Q* rayonundan qayıdan kimi mənə xəbər 
elə. O, qızcığazı çağır yaxşıca təlimatlandır. Sonra səninlə 
görüşümüz olacaq. 
- Oldu, cənab kapitan. 
Tahirə zəng edən adam iki ay əvvəl İ* rayonuna ezam olunmuş 
kapitan Qüdrətov idi. Tahir onun adamlarından biri idi. Bütün 
tapşırıqların icrasında onlar əlaqəli şəkildə işləməyə artıq neçə 
illər idi ki, vərdiş etmişdilər. Tahir telefon danışığından sonra 
mənəvi cəhətdən xeyli rahatlandı. O, xeyli vaxt idi ki, kapitanın 
yanında idi. Salah və Zaurla müqayisədə yaşının az olması 
Qüdrətovun ona münasibətində hər hansı fərqli mövqe 
göstərməsinə səbəb olmurdu. Əksinə, o, kapitanın sevimli 
köməkçisi idi, ona çox güvənirdi. 
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*** *** *** 

 
 
Polis şöbəsində bayaqkı çaxnaşmadan daha böyük xaos 

yaşanmaqda idi. Tofiqin naməlum şəxs tərəfindən qaçırıldığını 
bilən rəis sarısını udmuşdu. Onsuz da qanı qara idi. Qapını 
sındırıb içəri keçməyə çalışan işçilərini tələm-tələsik durub özü 
qarşılamışdı. Nuranı isə kabinetdəki, dolabda gizləmişdi. 
Otaqdakı prosesi hətta əsas məsələyə çatmadan yarımçıq qoyan 
rəis çox əsəbi idi. Təbii ki, prosesin yarımçıq qalmasının başlıca 
səbəbi katibə Nuranın özü idi. O hər vəchlə rəislə əlaqədə olmaq 
məsələsini ləngidib, nəticədə buna təxirə salmaqla nail olmuşdu. 
Necə deyərlər nə şiş yanmışdı, nə kabab. Rəis koridorun 
ortasında o yan-bu yana gedərək işçilərə hədə biçirdi. Özünün 
uzun müddət kabinetində qapını bağlı vəziyyətdə qalmasını isə 
Bakıdan gələnlərə ürək ağrılarının və təzyiqlərinin olması və 
qəflətən halının pisləşməsi və hətta dilinin tutulması kimi izah 
etdi. Demək olar ki, Bakıdan gələnlər buna inanmışdılar, çünki 
rəis otağın güc-bəla ilə açıb bayıra çıxanda qıpqırmızı idi və 
sifəti tərləmişdi. Bu isə sözsüz ki, halı pis olan adam təsir 
bağışlayırdı. Növbətçi polis isə rəisin sifətinin çuğundur kimi 
qızarmasının səbəbini yaxşı başa düşmüşdü. Rəisin 
arvadbazlığından xəbərdar idi. 

Bakıdan gələn qrupun rəhbərlərini geyindirib, əl-qolunu 
açıb, su-zad verdilər ki, özünə gəlsin. Tahir qolunu necə 
burmuşdusa hələ də bərk ağrıyırdı. Çox pərt halda telefonla 
Bakıya zəng vurdu. Amil Vahabov xəbəri eşitcək cin atına 
mindi: “gəlin Bakıya dördünüz də... hətta sürücünü də sizə 
qatacam. Sizin!..” Amil Vahabov təhqirlərlə dolu olan hədələrini 
və söyüşlərini bitirib Bakıya gəlmək üçün onlara saat yarım vaxt 
verdi. Və gecikdikləri hər dəqiqəyə görə daha artıq 
döyüləcəklərini və söyüləcəklərini bildirdi. Rayon polis 
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şöbəsindəki işçiləri də eyni aqibət gözləyirdi. Sadəcə olaraq rəis 
Bakıdan gələnlərin getməsini gözlədiyinə görə prosesi 
yubadırdı. Artıq öz otağında oturub çay içə-içə ətrafı seyr edən 
katibə Nuranın telefonu zəng çaldı. Zəng vuran Tahir idi: 
- Halal olsun, sənə sözüm yoxdur! 
- Çox sağ olun! Deyirsiz məsələ bitdi? Necə oldu? 
- Aydan, indi bir az rahatam, problem yoxdur. Bu axşamkı 
görüşün vaxtını dəyişməli oldum. Başqa bir işim olacaq, 
qayıtdıqdan sonra görüşərik. İndi vəziyyət nə yerdədir? 
- Vəziyyət yaxşıdır. Məncə, artıq həm Bakı, həm də rayon 
Tofiqdən əlini üzüb. Bu işin çox mütəşəkkil olduğunun 
fərqindədirlər. 
- Lap yaxşı. Onda bu axşam mənim zəngimi gözlə. Telefon 
danışığından sonra Nura koridora çıxıb cari vəziyyətlə tanış 
olmaq qərarına gəldi. Qapını açıb koridora çıxanda rəis işçilərini 
düzüb həyata nifrət eləməli vəziyyətə gətirmişdi. Bir-birinin 
ardınca dayanmadan onları söyür və hətta döyürdü. Növbətçi 
polisin isə ağzı-burnu qanın içində idi. 
- Ə, küçük, sən itin balasına neçə dəfə demişəm ki, polis 
şöbəsinin növbətçisi çıxanda bütün binaya nəzarət etməlisən, 
hələ bütün rayonun da taleyi sənin əlində olur! Başa düşürsən 
bunu?! – Nadir Əliyev artıq bayaqdan neçənci dəfə idi ki, bu 
kimi suallarla növbətçi polis serjantına sarı gəlir və hər dəfə də 
onun susduğunu görüb daha da qızışırdı. Artıq bu dəfə rəisin 
vurduğu zərbələrə davam gətirə bilməyəcəyini düşünən növbətçi 
polis, nəhayət ki, özünü təmizə çıxarmaq üçün dilə gəldi: 
- Rəis, mənim o qədər də günahım yoxdur. Siz özünüz onların 
gələcəyini bilə-bilə kabinetdə oturub gözləyirdiniz, çıxardınız 
da, nə iş görürdünüz ki, orada?! 
Rəis bir anlıq tutuldu. Hiss etdi ki, növbətçi polis az da olsa 
içəridə baş verənlərdən xəbərdardır və onu bir az da divara 
dirəsə, ağzından qaçıra bilər. Əslində onun nə isə açıb danışması 
rəisin vecinə deyildi o qədər də. Həm də artıq döydüyünü 
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döyüb, söydüyünü söyüb hirsini xeyli soyutmuşdu. Buna görə 
də daha lazımsız problem çıxarmamaq qərarındaydı. Amma 
növbətçi polisin qabağında da aciz vəziyyətdə qalmayacaqdı 
ki?! Bu dəfə şillə serjantın qulağının dibində beşaçılan kimi 
şaqqıldadı: 
- Küçük! Sən, deyəsən, böyüyübsən axı? Kimi necə 
qarşılamağımı sən mənə öyrədəcəksən?! Sən qapının ağzında 
dayanıb gələnləri qarşılamaq əvəzinə mənim kabinetimin 
qapısını güdürsən! 
- Rəis vallah Bakıdan gələnlər maşından düşəndə mən binanın 
qarşısındaydım, onlar beş nəfər idilər – növbətçi polis bunu 
deyib sonra nə düşündüsə əlavə etdi: 
- Tofiqdən başqa beş nəfər idilər... 
- Serjant! Onlar dörd nəfər olublar və beşinci adam onlarla 
olmayıb. Məhz həmin adam özünü Bakıdan gələnlərə polis 
şöbəsinin əməkdaşı, sən qoyuna isə Bakıdan gələn əməkdaş 
kimi təqdim edib. Başa düşdün? 
- Axı o heç nə danışmadı, nəinki özünü təqdim etmək – serjant 
sanki indi-indi özünə gəlib etdiyi bu məsələni aydınlaşdırmaq 
istəyirdi ki, rəis imkan vermədi: 
- Rədd olun yerinizə! Hamınız! Gözlərinizi də dörd açın! Başa 
düşdünüz? 
Hamı bir ağızdan “oldu!” deyib yavaş-yavaş öz otaqlarına 
dağılışmağa başladı. Onlar belə günlərdən çox görmüşdülər. 
Hələ bu, nə idi ki?! 

Katibə Nura isə bir az əvvəl koridora çıxmaq istəsə də 
rəisin qəzəbinə tuş olmamaq üçün yenidən otağa qayıtmağın 
məqsədəuyğun olduğunu düşünmüşdü. İndi artıq bayırda 
sakitçilik olduğunu duyubub otaqdan çıxdı. O, bu gün öz 
tapşırığını yerinə yetirmişdi. Məhz buna görə o buraya 
göndərilmişdi. Özü də bilirdi ki, indi artıq onu başqa tapşırıqlar 
gözləyir. Yaxşı bir bəhanə ilə buradan ayrılmalı idi... 
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“Kompas” 

 

Təyin olunmuş vaxta 15 dəqiqədən az qalırdı. 
Qabaqcadan planlaşdırdıqları kimi saat 15:00-da İ**-dan zəng 
gəlməli idi. Kapitan Qüdrətov özünün “BMW” markalı 
maşınında rayon mərkəzindən sürətlə uzaqlaşmaqda idi. Rayon 
mərkəzindən 20 km aralıda yoldan xeyli aralıda, ağaclıqda 
köhnə bir mərtəbəli, üçotaqlı ev vardı. Bu ev onun rahat işlədiyi 
və ən çox xoşuna gələn yer idi. Təbiəti çox sevirdi. Ətrafdakı 
ağacları da ayrı-ayrı vaxtlarda özü əkmişdi. Bəzilərinin 12-15 
yaşı var idi bu ağacların. Əl-üzünü təzəcə yuyub qurulamışdı ki, 
zəng gəldi.  
- Cənab kapitan, sizi sevindirmək istəyirəm axı, Zaurun sevincli 
səsi eşidildi. 
- Sən sevinirsən, bunu bildik, de görüm bu gün yuxarını da 
sevindirə biləcəm? - kapitan yarızarafatla soruşdu. 
- Bəli, cənab kapitan. Artıq şad xəbəri verməyimizə az qalıb. 
Salah hal-hazırda əməliyyatdadır. Dünəndən bəri apardığımız 
axtarışlar öz səmərəsini verib. Adamın izinə düşmüşük. 
Zaur bunu deyib öz aralarında qəbul etdikləri rəqəmlərlə 
şifrələnmiş hərflərlə adamın adını deməyə başladı və sonra bir 
daha aramla təkrar etdi. Qüdrətov şifrələnmiş rəqəmləri yazırdı. 
Nəhayət adamın adını oxudu. Gözlərinə inanmırdı sanki. Bu ola 
bilərmi? Bəlkə... Amma bu adamın adı onun “şübhəlilər 
siyahısı” kimi tərtib etdiyi qovluqda da var idi axı... Bu İ**-nın  
E* Nazirliyinin nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlmiş Nesin 
Kaşkari idi.  

Zaur məsələnin bu gün tam araşdırılacağını bildirdi. 
Əlavə etdi ki, “ola bilsin bu şəxs eyni zamanda rəsmi olaraq İ**-
nın E* Nazirliyinin işçisidir, amma bu da yəqindir ki, o E** 
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polkovnikidir. Onu E* Nazirliyinin işçisi kimi təqdim etsələr də, 
əslində, Kaşkari öz ölkəsinin XXO-da vaxtilə ad çıxarmış bir 
adam olub. Hal-hazırda 52 yaşı var. Sonuncu İran-İraq 
müharibəsində İraqdakı hərbi bombardmançı vertolyotların 
dəqiq məskunlaşma yerinin və sayının aşkara çıxarılmasında 
iştirak edən bu şəxs onun nəzarəti altında həyata keçirilən bu 
tapşırığı dəqiqliklə yerinə yetirdiyinə görə öz rəhbərliyi 
tərəfindən bizim dilə tərcümədə “Kompas” kimi səslənən kod 
adını almışdır. 

Kapitan Qüdrətov başa düşürdü ki, bu böyük bir 
əməliyyat olacaq. İ** ərazisinə ezam olunmuş əməkdaşlarının 
vaxtında verdiyi bu və bundan sonrakı bütün informasiyalar indi 
çox vacib idi. Tutalım ki, Kompasın şəxsiyyəti, iş birliyi Zaur və 
Salah tərəfindən tam öyrənildi. Əsas məsələ onun Azərbaycana 
gətirilməsi idi. Bu isə təbii ki, cari zaman üçün mümkün deyildi. 
Bütün planlar alt üst ola bilərdi. Qüdrətov isə indiki bir zamanda 
bunu heç istəmirdi. Mərkəz onu tapşırığın icrası ilə bağlı 
tələsdirirdi. Əslində, o özü də fikirləşirdi ki, bu iş həddən artıq 
çox uzanır. Odur ki, zəng vurub sabah Salahın Azərbaycana geri 
qayıtması tapşırığını verdi. Belə qərarlarda kapitan yenə tək idi. 
Verdiyi qərarlar doğru atılan addımlar olmalı idi. Əks halda, o 
iki aylıq zəhmətini itirərək olanlarla razılaşmaq məcburiyyətində 
qalacaqdı. Buna görə də Salahı geri çağırdı, Zaura isə tapşırdı ki, 
Kompasın Azərbaycana növbəti rəsmi, yaxud gizli səfəri 
barəsində məlumatları ətraflı şəkildə toplayaraq vaxtında ona 
bildirsin və hələ ki, T* qalsın.  
 
 
 
 
 
 
 



T Ə N H A   C A N A V A R 
 

___________________________________________________ 
82

 
Planlar qurulur 

 
 

 

Hava yarım saat olardı ki, qaralmışdı. Tahir gün 
ərzində artıq üçüncü dəfə Q* rayonu P* kəndindəki evə yol 
edirdi. Tofiqgili aparmağa gəlmişdi. Tahir gələnə kimi Tofiqgil 
hazırlanmışdılar. Üçgünlük yorğunluqdan sonra yatıb özünə 
gələn Tofiq artıq Tahiri özünün xilaskarı kimi tanımış, ona tam 
inanırdı. Günay da çox arxayın idi. Tofiqi qaçırmazdan əvvəl 
Tahiri öz maşını ilə Günaygili evlərindən gətirib buraya 
yerləşdirmişdi. Tofiqi qaçırıb İ* rayonunun Q* kəndinə - 
Günaygilin yanına gətirəndə qadın Tahiri bir daha gördü və 
dünəndən bəri onu narahat edən qorxu və şübhələrdən azad oldu 
sanki. Tahirin həqiqətən də onlara kömək etdiyinə əmin oldu. 
Tofiq həyətdəki pilləkəndə oturub bayaqdan bəri artıq beşinci 
papirosu yandırmışdı. 

Üç gün əvvəli düşünürdü. Anar Musayevin öldürüldüyü 
günü... Bu adamla işlədiyi dövr ərzində ona qarşı böyük nifrət 
yaranmışdı Tofiqdə. Amma səbəbini izah edə bilmirdi. 
Camaatın söz-söhbətindən irəli gəlirdi bəlkə də bu nifrət. Çünki 
sahibinin həmişə kasıbın haqqını yeyən adam kimi tanındığını 
dəfələrlə eşitmişdi. Rayonda da əhali arasında rəğbəti yox 
dərəcəsində idi Anar Musayevin. Tofiq bir istədi ki, Tahir 
gələndə ona bəzi məsələlərlə bağlı danışıb aydınlıq gətirməsini 
istəsin. Xahiş edəcəkdi bunu ondan. Amma sonda cürət 
etməyəcəyini anladı. Tofiq Anar Musayevin öldürülməsini adi 
bir qətl kimi qəbul edirdi. Tofiq növbəti papirosu yandırmışdı ki, 
qara “Hyundai Sonata” sürətlə ağaclıqdakı boş sahəyə daxil 
oldu. Tahir maşından düşüb evə yaxınlaşırdı. Tofiq təzə 
yandırdığı papirosunu atıb, cəld ayağa qalxdı və ona yaxınlaşdı. 
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Tahir ondan hazır olub-olmadıqlarını soruşdu. Hər şey hazır idi. 
Artıq beş dəqiqə sonra qara “Hyundai Sonata” yüksək sürətlə 
rayon ərazisini tərk edirdi. Onlar Q* rayonunun P* kəndindəki 
evdə təhlükəsiz bir yerdə yerləşdirilərək sakitlik yaranana qədər 
orada yaşamalı idilər. 

Tahir yolüstü zəng edib Q*dan qayıdandan sonra axşam 
saat 22-də Aydanla görüş təyin etdi.  
 

 
*** *** *** 

 
Tahir Aydanla görüşündə ona Azərbaycanda istifadə 

etmək üçün hazırlanmış yeni şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etdi. 
Burada onun adı “Nuriyyə“ kimi göstərilirdi. Tahir Aydana 
bildirdi ki, iki gün ərzində polis şöbəsində katibəlikdən ayrılıb 
yenidən Türkiyəyə qayıtmalıdır. Bu dəfə onu xüsusi tapşırıqla 
İstanbula yola salacaqdı. Bir az əvvəl kapitan Qüdrətovdan bu 
tapşırığı alan Tahir İstanbulda xeyli müddət yaşayıb təhsil almış 
Aydanı ən yaxşı köməkçi kimi düşünmüşdü.  
 Bir saat sonra Tahirin maşını Qüdrətovun yerləşdiyi evin 
həyətindəydi. Yarım saatdan sonra Salah da sərhədi keçib 
buraya gələcəkdi. Zəng edib məlumat vermişdi ki, təqribən gecə 
on iki radələrində burada olmalıdır. Salah gələnə kimi onlar 
vəziyyəti bir-daha götür-qoy etməyə başladılar. Yaxın günlərdə 
onları gərgin iş rejimi və çətin tapşırıqlar gözləyirdi. Tahir 
məlumat verdi ki, Aydanı sabah İstanbula yola salır. Kapitan bu 
tapşırığın mahiyyətini bir-neçə saat əvvəlki telefon danışığından 
sonra hələ indi nəql etməyə başladı: 
- Tahir, mərkəzdən məlumat gəlib. Bir nəfər azərbaycanlı 
Ermənistan XXO-na daxildən məlumatlar ötürür. Məsələ 
burasındadır ki, eyni zamanda üç cəbhədə döyüşür. Türkiyə 
vətəndaşı olduğu sübuta yetirilib. Sadəcə olaraq, onu yaxalamaq 
və aşkara çıxarmaq bizim öhdəmizə düşür.  
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- Cənab kapitan, həmin adam hal-hazırda haradadır? 
- Allah sənə kömək olsun, baş idarə, mərkəz hamı da bunu 
bilmək istəyir də elə. Çox güman ki, o, indi Türkiyə 
ərazisindədir. Və əgər bu belədirsə, deməli İstanbuldadır. Amma 
tez-tez Bakıya gedib gəlir. Bakıya iş adamı kimi səfərlər edir. 
Mərkəzin məlumatına əsasən Bakıda şəxsi evi var. Amma bunun 
harada yerləşməsi məlum deyil.  
- Cənab kapitan, mən sabah adamımı hava limanından İstanbula 
yola salıram. Saat 19-a bilet almışam. 
 Bu an həyətdə maşın səsi gəldi. Pəncərədən baxan Tahir 
Salahın qara rəngli “Nissan Maxima”sını görüb onu qarşılamaq 
üçün həyətə düşdü. 

Az sonra otaqda ciddi müzakirələr başlamışdı. Salah 
məlumat verdi ki, hal-hazırda T* olan Zaur “Kompas” ləqəbli 
Nesin Kaşqarini tam nəzarətdə saxlayıb əlavə etdi ki, dünən 
şəxsən özü Kompasın İ** XXO-nın əməkdaşı olduğunu aşkara 
çıxarıb. Artıq mərkəzin də maraqlı olduğu bu tapşırığın həll 
olunmasına elə bir ciddi maneə qalmamışdı. Zaur Kompasın 
Bakıya növbəti gəlişinin vaxtını öyrənib özü də o gələn zaman 
izləyici mövqe ilə onun ardınca Bakıya gəlmək tapşırığını 
almışdı. Kompasın regionlara səfərinə nəzarəti də Zaur yerinə 
yetirəcəkdi.  
 Qabaqcadan məlumat verildiyi kimi mərkəzdən zəng 
gəldi. Qüdrətov telefonda verilən tapşırığı dinləyərkən onun 
simasında çox ciddi bir nifrət hissi duyulmaqda idi. Danışıqdan 
sonra dərin fikrə getdi. O artıq Azərbaycan cəmiyyətində 
tanınmış, məşhurlaşan insanların hamısına qarşı qəribə şübhə 
hissi ilə yanaşmağa başlamışdı. Bu məsələ ilə maraqlanmağı 
Salaha həvalə etdi. Salaha çox güvənirdi. İnanırdı ki, bu 
məsələni qısa vaxt ərzində aydınlaşdıra biləcək. Mərkəzdən 
gələn telefon zəngində bildirilirdi ki, qısa vaxt ərzində 
Azərbaycanda yaxşı şöhrətlənən müğənni Amaliyanın adı bir 
sıra dövlət səviyyəli cinayətlərdə hallanır. Bu barədə ölkə 
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mətbuatında sözsüz ki, məlumatlar dərc olunmurdu. Bu 
məsələnin görünməyən tərəfi var idi. Qüdrətov müğənninin 
adının hansı cinayətlə bağlı olduğunu mərkəzdən öyrənmək 
istədi. Amma bu cinayətin hansı proseslə bağlı olmasını da 
öyrənmək tapşırığını aldı. Çünki mərkəz bu məlumatın dəqiq 
olub-olmadığını bilmirdi. Məhz bu və bununla bağlı müğənninin 
cinayətinin aşkara çıxarılması ona tapşırılmışdı. Onun dərin 
fikrə getdiyini görən Salah arada yaranan qısamüddətli sükutu 
pozdu: 
- Cənab kapitan, məsələ nədir? 
Qüdrətov Salahın şou-biznes  sahəsindən məlumatlı olduğunu 
bilirdi. Odur ki, soruşdu: 
- Amaliyanı tanıyırsan? 
- Kimi?! - təəccüblə soruşdu. 
- Müğənni Amaliyanı deyirəm. 
- ... Bəli, cənab kapitan – Salahın bir anlıq fikirləri sanki alt-üst 
oldu. Müğənninin adını eşidəndən sonra nə deyəcəyini çətinliklə 
düşünüb sözünə davam etdi: 
- Bir-neçə il BƏƏ–də yaşayıb. Ərəbistandan 8-9 ay olar ki, 
Azərbaycana gəlib. Soyadı İsmayılovadır. Atası milliyətcə ləzgi, 
anası isə azərbaycanlıdır. Çox cazibədar xanımdır. Təxminən 
28-30 yaşı olar, bəlkə də az...  
- Bunları haradan bilirsən, Salah? 
- Bir neçə gün əvvəl qəzetin manşetindəki yazı diqqətimi cəlb 
etdi, oxuyanda bildim ki, söhbət Amaliyadan gedir. Həm də 
yaxınlarda onun haqqında geniş bir veriliş hazırlamışdılar. 
Yetimxanadan bu zirvəyə qədər gəlib çıxan birisidir, deyilənə 
görə. 
- Deyilənə görə yox, özünün dediyinə görə. 
- Hə, siz deyən kimidir. 
- Salah, mənə hər hansı bir qəzet məlumatı, boş-boş verilən 
veriliş məlumatı lazım deyil. Onsuz da ağıllarına və ağızlarına 
gələnləri yazırlar bizim qəzetlər. Həmçinin telekanalların da 
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fəaliyyətləri bundan yaxşı deyil. Özün bilirsən ki, bizim 
işimizdə gözünlə görmədiyin istənilən hadisəyə şübhə ilə 
yanaşmalısan. Bu istisnanı “istisna” etsən, sənin özünü də 
üçüncü dəfə “istisna” edib ən azı əməliyyatlardan kənarda qoya 
bilərlər. Məndən sənə lap elə bir qardaş məsləhəti. Biz axı 
sizlərə kursant olduğunuz vaxtı belə örnək olmamışıq. Nə isə, 
sənin elə bir qəbahətin də yoxdur. Ola bilsin ki, mən də 
əsəbiyəm bu gün. Çox da fikir vermə. Amma dediklərimi boş da 
sayma ha! Müğənni ilə bağlı dediklərini və demək istədiklərinin 
hamısını mən bilirəm. Sən sabahdan bu müğənni ilə maraqlan. 
Bir an diqqətdən qoyma. Kimlə görüşür, harada görüşür, nə 
söhbətlər edir və ən nəhayət hansı cinayətin içindədir. Bunları 
öyrənmək üçün mərkəz bizdən cavab gözləyir. Çox az vaxtımız 
var. Çünki məndə olan məlumata görə müğənnini bizdən başqa 
da kimsə nəzarət altında saxlayır, ya da saxlamağa çalışır. Elə 
etmək lazımdır ki, bizdən qabaq bu işi görən olmasın. 
Özümüzün də ki, bütün işlərimiz qarışıb bir-birinə! Heç bu 
qədər uzanan tapşırıq görməmişdim. Salah növbəti dəfə şübhə 
dolu baxışları ilə Qüdrətova ani nəzər salıb dəqiqləşdirməyə 
çalışdı: 
- Cənab kapitan, siz əminsiniz ki, müğənninin adı hər hansı 
qlobal cinayətlə bağlı ola bilər? 
- Bilmirəm, Salah! Bu məlumatın yəqin olmasını mərkəz 
bildirdi. Tapşırığı isə sən icra edəcəksən. Buyur, səni görək! 

Hər kəs tapşırığı aldıqdan sonra ərazini tərk etdi. Kapitan isə 
tək qaldı. Fikirləri ilə gecənin qaranlığına qərq olmuşdu. 
Mərkəzdən gələn tapşırıqlar gün-gündən çətinləşirdi və həm də 
artırdı. Düşündü ki, Kompasla bağlı məlumatı hələ ki, mərkəzə 
bildirməsin. Onsuz da Kompasın yaxalanmasına az qalıb. 
Məsələni tam həll etdikdən sonra mərkəzə məlumat verməyi 
planlaşdırdı. 
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*** *** *** 

 
Salah tapşırığı aldıqdan sonra sabaha kimi boş qalmayıb 

müxtəlif mətbu vasitələrdən, eləcə də internetdən müğənni 
haqqında bütün dərc olunan məlumatları çap edib araşdırmağa 
başladı. Oxuduqlarında bir-birini təkrarlayan fikirlərindən başqa 
hər hansı müxtəliflik yox idi. Yazılanlardan belə məlum olurdu 
ki, müğənni Azərbaycanda qısa vaxt ərzində çoxlu xeyriyyə 
tədbirləri keçirib. Kapitanın dedikləri ilə müqayisə etdikdə ciddi 
ziddiyyət yaranırdı. Düşünürdü ki, axı bu necə ola bilər, 
tanınmış bir müğənni bu qədər xeyriyyəçi işlərdə iştirak edir, 
amma adı böyük miqyaslı cinayətlərdə hallanır. Ona elə gəlirdi 
ki, bu işdə nə isə qəribəlik var, amma nə?! Axı bu ola bilməzdi! 
Ola bilərdimi? Ola bilər! Bəlkə... 

Sonuncu T* əməliyyatından sonra çox yorğun idi. Həm də 
bu gün yol gəlmişdi. Düşünüb müsbət bir qərara gələ 
bilməyəcəyini hiss edib məsələlərin sonrakı gedişatını sabaha 
saxlayıb yatmaq qərarına gəldi. 
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O taydan xəbər var 

 
 

Gecədən bəri yorğun halda yatıb qalmış kapitanı 

telefonuna gələn zəng oyatdı. Çox yatdığına görə gecikmişdi. 
Hətta adəti üzrə ikinci dəfə qurduğu telefonun zəngini də 
eşitməmişdi. Səhər saat səkkizə qaldığına görə gələn zəngin onu 
təşvişə salması başadüşülən idi. Zaurun belə vaxt zəng 
etməsindən güman etdi ki, hər hansı problem yaranıb. Nəhayət, 
zəngə cavab verdi.  
- Sabahın xeyir cənab kapitan. Gözümüz aydın, hərif sabah yox, 
biri gün, yəni ayın dördü Azərbaycana gəlir. Məndə olan 
məlumata görə, ilk olaraq B* rayonunda görüşü var. Amma 
görüşəcəyi adamın kimliyini hələlik müəyyən etməmişəm. 
- Sağ ol, Zaur. Verdiyin məlumatlar kifayət edir. Sən sadəcə 
izləməni iki gün də davam etdir və tapşırığı planlaşdırdığımız 
kimi idarə edərsən. Birbaşa B* rayonuna gedəcəksən. Mən də 
ora gələcəm. Kompasın görüşəcəyi adamın kimliyini təxmin 
etmişəm. Siyahının ikincisidir də, heç şübhələnmədin? 
- Doğrudan! Doğrudan da, bu o ola bilər... Cənab kapitan, iki 
gündür, yuxusuzam. Bu qüsurumu üzrlü bilin, xahiş edirəm. 
- Narahat olma, Zaur, hər şey yaxşıdır. 
 Telefon danışığından sonra kapitan saata baxdı. İşə 
gecikmək ərəfəsindəydi. Ona görə tez qalxıb hazırlandı tələsik, 
yüngülvarı nahar edib evdən çıxdı. Əslində çox yorğun idi. Heç 
işə getmək istəmirdi. Hiss edirdi ki, bu iş ona görə deyil. Bir cür, 
bir təhər bu işdən uzaqlaşmalıdır. Baxmayaraq ki, hər iki 
ixtisasını çox sevirdi. Eyni zamanda iki dövlət işində işləmək və 
həm də bu işlərin mahiyyətcə tamam başqa-başqa işlər olması 
onu çox yorurdu. Amma uzunmüddətli tapşırıq müddəti 
bitməyənə qədər burada iş başında olmalıydı. Buna məcbur idi. 
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Kim bilir, bəlkə də, iki gündən sonra o bütün bu sirrin üstünü 
açaraq icra başçısının müəmmalı qətlinin, onunla görüşdən daha 
kimin xəbərdar olmasının və ən nəhayət yəqin ki, Anar 
Musayevin icra başçısı işlədiyi günə qədər kimlərlə iş birliyində 
olduğunun üstünü aça biləcəkdi. Bəlkə də yanılırdı. İndiki bir 
anda isə hələ ki, kələfin ucu görünmürdü.  

Gənc olmasına baxmayaraq özünə və işinə qarşı həmişə 
çox inam nümayiş etdirirdi. Demək olar ki, ən çətin anlarında 
dadına çatan nüanslardan biri də bu idi. Amma ətrafında baş 
verənlərə biganə qala bilmirdi. Gənc kapitan akademiyanın 
əməliyyat işçisi fakültəsini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra 
akademiya rəisinin qəbulunda olmuşdu. Ona çox güvənirdilər. 
O, hər zaman özünə inamla yanaşırdı. Hər hansı bir problemin 
həllində özünü heç vaxt aciz görmürdü. Bu, onun təbiəti idi. 
Onu general-mayor Kamil Əzimovun rəhbərlik etdiyi şöbədə 
qısa müddət ərzində beləcə şöhrətləndirən də məhz bu fövqəladə 
xüsusiyyətləri idi. 
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Sevimli müğənni 

 
 
 

 Günorta yaxınlaşırdı. Salah artıq müğənni Amaliya ilə 
bağlı məlumatları dəqiqləşdirmiş, yaxın günlər ərzində onun 
həyata keçirəcəyi planlardan xəbərdar idi. Amma bunlar kifayət 
etmirdi. Bunların içərisində nə isə bir müəmmalı görüşlər və 
işlər də olmalı idi – onun tapşırığına görə. Yarım sutkaya yaxın 
idi ki, paytaxtdan gəlmiş Salah bayaqdan bəri “MTV”-nin 
qarşısında dayanıb maşının içərisindən binanın giriş qapısına 
göz qoyurdu. Bir azdan onun maşınından 10-15 metr aralıda 
dayanmış ağ “Lexus”un ona yaxınlaşdığını gördü. Bu, həmin 
maşın idi... Salah ani və qeyri-ixtiyari olaraq həmin gecəni 
xatırladı və tez də diqqətini toplamağa çalışdı. 

Sürücü maşından düşüb arxa qapını açdı. Sahibinin 
binadan çıxıb ona tərəf gəldiyini görən kimi şax bir qamət aldı. 
Sahibi maşına minən kimi “Lexus” sürətlə yola çıxdı və geri 
dönüb gəldiyi yolun əksi istiqamətində hərəkətə gəldi. Qara 
“Maxima” da işə düşdü və Salah aramla müğənninin maşınının 
arxasınca sürməyə başladı. Onu narahat edən səbəbə görə 
hədəfinə çox da yaxınlaşıb diqqəti çəkmək istəmirdi. Əks halda 
elə həmin an kapitanın verdiyi tapşırıq uğursuzluğa düçar ola 
bilərdi. Maşındakı müğənni başqası yox, Amaliya İsmayılova 
idi. 

Salahın çox vaxtı da yox idi. Qısa vaxt ərzində Bakıda 
tapşırığı yekunlaşdırıb rayona – İ*-yə qayıtmalıydı. O, artıq 
müğənnigilin maşınının haraya getdiyini müəyyən etmişdi. 
“MTV”-dən çıxdıqdan sonra Amaliya öz evinə, daha sonra isə 
saat 16-da restoranda görüşdə olmalıydı. Gecə isə tədbirdə üç 
musiqi nömrəsi ilə çıxış edəcəkdi. Odur ki, Salah tələsmədi. 
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Qara rəngli “Range Rover” gözdən itdikdən sonra o 
maşınını müğənninin ev ünvanına tərəf sürdü. O yanıla 
bilməzdi. Həqiqətən də, əldə etdiyi məlumatlar doğru idi. 
Amaliyanın  yaşadığı evin qarşısından keçəndə müğənninin ağ 
rəngli “Lexus” markalı maşını binanın qarşısında dayandığını 
görüb məlumatların dəqiqliyi ilə bir daha əmin oldu. Sözsüz ki, 
müğənni bu saatlarda istirahət edirdi. Çünki bir az əvvəl 
telekanaldan çəkilişdən qayıtmışdı. Salah da qısa vaxt ərzində 
istirahət etmək qərarına gəldi. Hələ vaxta üç saatdan çox qalırdı. 
 
 

*** *** *** 
 
 Rayonda isə Tofiqin axtarışları hələ də davam etdirilirdi. 
Rayon polis şöbəsinin rəisi Nadir Əliyev şiddətli töhmətin 
təsirindən hələ də ayılmamışdı. Bu azmış kimi ona vəd olunan 
yeni vəzifədən də məhrum edilmişdi. Rəis bu olayı qəbul edə 
bilmirdi. Adi bir sürücünü saxlaya bilmədiklərinə görə rəhbərlik 
etdiyi polis şöbəsinin bütün əsas heyəti nazirlik tərəfindən 
xəbərdarlıq almışdı. Rayonun bütün küçələrində Tofiqin 
böyüdülmüş şəkli vurulmuşdu. Artıq bütün rayon camaatı onu 
yaxşı tanıyırdı. Tofiqin və qohumlarının yaşadığı evlər nəzarət 
altına alınmışdı. O isə neçə gün idi ki, öz doğma evindən 
didərgin düşmüşdü. 

Rəis Nuradan sonra özünə yeni bir katibə götürmüşdüsə 
də, bu qız heç onu qane etmirdi. Hər gün qanıqara evə gedirdi. 
Kabinetin qapısı döyüldü, növbətçi polis içəri daxil oldu. Bu an 
öz kreslosunda yayxanıb şokoladlı siqarını sümürən Nadir 
Əliyev  onun üstünə bağırmağa başladı: 
- Sənin... Ayə, nə vaxta kimi adamlığınız olmayacaq? Ay kişi, 
sən qapını döydün bunu bildik! Bəs mən sənə “gəl” dedim ki, 
özünü soxursan içəri? Hə? 
- Cənab... 
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Rəis onun sözünü ağzında qoydu: 
- Rədd ol bayıra! Rədd ol! 
Növbətçi polis otaqdan çıxdı. Rəis bu dəfə öz hərəkətindən 
məmnun halda daha aramla siqarını sümürməyə davam edirdi. 
Qırmızı düyməni basıb katibə ilə əlaqə yaratdı.  
- Ay qız, bax gör orada nə olub, növbətçi niyə gəlmişdi.  
- Rəis, serjant Ağayevi öz ərazisində bıçaqlayıblar.  
- Ölüb? 
- Bilmirəm... İndi buraya gətirirlər. 
- Ay qız, bura gətirirlərsə, deməli ölüb də! Mən səni başa sala 
bilmədim də sən rəis katibəsisən! Nə isə, işində ol! Bunu deyib 
rəis otaqdan çıxdı. Koridora təzə çıxmışdı ki, təcili tibbi yardım 
maşını gəldi. Serjantın meyitini gətirmişdilər. O, sol kürəyindən 
aldığı bıçaq zərbəsindən ölmüşdü. Növbətçi rəisə yaxınlaşıb 
məlumat verdi: 
- Cənab rəis, hadisə  zamanı ətrafda 62 – 65 yaşlarında bir kişi 
olub. Onu gətirmişik, amma iddia edir ki, serjant Ağayevi 
bıçaqlayan cavan bir oğlan olub. Qoca kişi onu yalnız qaçarkən 
yandan görüb.  
- Qocanı gətirin görək! – Nadir Əliyev bu dəfə bayaqkı ilə 
müqayisədə nisbətən asta tərzdə yenə də onun  üstünə qışqırdı. 
 Qocanı təcridxanaya apardılar. Rəis göstəriş verdi ki, 
prokurorluqdan gələn kimi ona xəbər versinlər. Sonra əlavə etdi: 
- Ola bilər ki, başım qarışıq olar, onlara bildirin ki, rəis tibbi 
ekspertizanın nəticələri ilə tanış olmaq istəyəcək. Özü isə qocanı 
danışdırmağa getdi. Amma heç həvəsi yox idi. Qocaya bir-iki 
sual verib məsələni aydınlaşdırmaq istəsə də bir şey alınmadı. 
Qoca and aman etdi ki, onun heç nədən xəbəri yoxdur. Dediyinə 
görə, bankomatdan təqaüdünü çıxarmağa gəlibmiş. Amma 
bankomatda pul olmadığı üçün bir az oturub ümidlə gözləmək 
qərarına gəlib ki, bəlkə bir azdan pulu keçirərlər. “Amma 
ümidlərim boşa çıxdı” deyə qoca dərindən ah çəkib köks ötürdü. 
“Ay kişi, hər şeyi olduğu kimi danışmasan vəziyyətin pis 
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olacaq! Özün bil!” Bunu deyib rəis kameradan çıxdı. Çox dilxor 
idi. Heç bir problemə öyrənməmişdi. Onun deməyi o idi ki, bu 
cinayəti törədən kimdisə asanlıqla tapılsın. Fikirli-fikirli 
zirzəminin pilləkənləri ilə koridora qalxdı. Artıq rayon 
prokuroru Hikmət Abdullayev də gəlib çıxmışdı. Koridorun 
digər tərəfində meyitin qoyulduğu xərəyin yanında çömbələrək 
dayanmış tibbi ekspert qətllə bağlı ilkin ehtimalını irəli sürərək 
ayağa qalxıb geri çəkildi. Rəis ona çatanda yaxınlaşıb məlumat 
verdi ki, serjant Ağayev sol kürək nahiyəsinin bıçaqla deşilərək 
cırılmasından yaranan kəskin qanaxma nəticəsində keçinmişdir. 
“Bıçağın hadisə yerində qalması cinayətkarın yaxalanmasına 
kömək ola bilər. Yaranın dərinliyindən görünür ki, hadisəni 
törədən 20-30 yaşında cavan adamdır” deyib izahat verdi. Rəis 
bir həftə içərisində rayonda iki qətl cinayət hadisəsinin baş 
verməsindən çox dilxor olmuşdu. O, belə işlərə öyrənməmişdi. 
Tibbi ekspertin uzun-uzadı izahatına “aydındır” deyib 
kabinetinə getdi. Nə edəcəyini bilmirdi.  
 

 
*** *** *** 

 
 
 Bu dəqiqələrdə Salah şəhərin bahalı restoranlarından 
birində oturub bayaqdan bəri seyr etdiyi görüşün sonunu 
gözləyirdi. O, həmişəkindən tamam fərqli bir tərzdə geyinmişdi. 
Onu bu halda hətta yaxın adamları da güc-bəla ilə tanıyardılar. 
Amma çox yaxşı da yaraşmışdı bu görkəm ona. Müğənni 
Amaliya 40-45 yaşında bir kişi ilə eyni masada əyləşmişdi. 
Onların görüşündə hər hansı bir zarafat, xoş əhval hiss 
olunmurdu. Salah nə söhbət getdiyini anlamaq istəyirdi. 
Düşünürdü ki, tapşırığı daha tez yerinə yetirə bilər. Kapitanın 
müğənni haqqında verdiyi məlumatların doğruluğunu bir daha 
anladı. Öz-özünə düşünürdü ki, “müğənni belə bir ciddi-rəsmi 
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xarakterli görüşlə, görəsən, hansı razılaşmanı həll etmək üçün 
gəlib”. Bu ancaq gizli məsələ ola bilər və mətbuatın bundan 
xəbəri yoxdur. Əks halda, mətbuat orqanlarının işçilərindən bura 
gələnlər olardı. Salah hiss etdi ki, onlar qalxmağa hazırlaşırlar. 
Restorandan çıxarkən müğənni öz ağ “Lexus”u ilə çıxdı. Maşını 
özü sürürdü. Müğənninin qonağı isə qara rəngli “Range Rover”ə 
minib çıxdı. Salah bir an kimi izləyəcəyini tərəddüd etdi. Qərara 
gəldi ki, müğənnini izləsin. Amma onun ardınca gəlib 
müğənninin yaşadığı evə çatdı. “Kim bilərdi ki, belə olacaq?” 
deyə düşündü, “gərək o biri maşını izləyəydim!” 

Vaxt itirmədən bayaqkı restorana qayıtdı. Restoran 
müdiriyyəti ilə əlaqə saxlayıb öyrənə  bildi ki, müğənni bura tez-
tez gəlir. “Amaliya xanım bizim yeməkləri çox bəyənir, buna 
görə də həftədə bir neçə dəfə burada olur” deyə restoranın 
müdiri həvəslə məlumat verdi. 

Salah restorandan çıxıb maşına oturdu və telefonu 
götürüb müğənninin yeni planlarını öyrənmək üçün “bələdçi”yə 
zəng vurdu. Danışıb müğənninin sabahkı iş qrafikini öyrəndi. 
“Bələdçi” məlumatların müqabilində yenidən pul istədi. Salah 
onu razı salacağına əmin etdi. Çünki tapşırığı uğurla yerinə 
yetirmək üçün buna məcbur idi. Müğənni haqqında onun işləri 
ilə bağlı ən dəqiq məlumatları müğənninin köməkçilərindən 
birinin vasitəsilə öyrənirdi. Məhz köməkçi ən yaxşı bələdçi ola 
bilərdi onun üçün. Buna görə də köməkçini pulla ələ almışdı. 
Artıq Salaha bəlli idi ki, müğənni Amaliya sabah da həmin vaxt 
restoranda görüşdə olacaq. Amma görüşün kiminlə olacağını o 
bilmirdi. 

Yenə də həmin gecəni xatırladı bir anlıq. Bəlkə də ilk 
dəfə idi ki, özünə nifrət etdi o anları yaşadıqca. Çalışdı ki, özünü 
ələ alsın. Papiros yandırıb maşına mindi və qaldığı yerə tərəf 
istiqamətləndi. Bu gün xeyli yorğun idi... 
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Gələn var 

 
 
 

     Gecə kapitan yorğun halda evə qayıtdı. Bu gün xeyli işləri 
olmuşdu. Demək olar ki, gün ərzində istirahət etməmişdi. Onu 
daha çox yoran isə insanlar idi. O Azərbaycan cəmiyyətinin 
bugünkü durumundan razı deyildi. Ətrafında baş verənlərə ikrah 
hissi ilə baxırdı. O öz fikirləri ilə tənha idi. Həmişəki kimi 
tənha... Telefonuna gələn zəng onu fikirlərindən ayırdı. Zaur idi. 
Salamlaşıb məlumat verdi.  
- Cənab kapitan, Kompas sabah gündüz on iki radələrində 
Bakıya gələcək. Günortadan sonra B* rayonuna səfəri gözlənilir.  
- Zaur, hər hansı problem yoxdur ki? 
- Xeyr, cənab kapitan, sadəcə olaraq Bakıda mənə kömək lazım 
ola bilər... 
- Niyə? Düşünürsən ki, o, rayondakı görüşə gəlməyə bilər? 
- Bəli, cənab kapitan, mən buna görə deyirəm. Əgər Kompas B* 
görüşünü təxirə salsa, biz gecikə bilərik və o yenə də T* qayıda 
bilər. Çünki məndə olan məlumata görə, o, Azərbaycanda bir 
gündən artıq qalmayacaq. 
- Sən narahat olma! Salah Bakıda öz tapşırığını yerinə yetirir. 
Lazım olsa, sənə köməyə gələr. Həm də Tahir də ola bilsin 
sabah Bakıya iş üçün gələcək. Mən isə danışdığımız kimi 
məlum yerdə olacam. Sabah son dərəcə diqqətli ol! 
- Oldu cənab kapitan! Gecəniz xeyrə qalsın. 
 Telefon danışığından sonra kapitan planları bir daha 
götür-qoy etməyə başladı. Kompası yaxaladıqdan sonra onu ilk 
olaraq özü danışdıracağını qət etdi. Hər şey yaxşı gedirdi. 
Köməkçilər çox dəqiq işləyirdi. Bu onun yorğun və tənha 
zamanında mənəvi cəhətdən rahatladığı yeganə səbəb idi.  
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*** *** *** 

 
 Salah tezdən oyanmışdı. Bu gün işlərini yerinə yetirib 
hazır vəziyyətdə olmalı idi. Çünki, Kompasın yaxalanması ən 
vacib tapşırıqlardan biri idi. Odur ki, müğənni ilə bağlı məsələni 
qısa vaxt ərzində bitirməyi düşünürdü. Amma onu nələrin 
gözlədiyindən, bu tapşırığın onun düşündüyü kimi asan 
olmadığından xəbərsiz idi. Kapitandan isə hələ ki, bu işi tam 
dəqiqləşdirmək tapşırığını almışdı.  
 Günortaya yaxınlaşırdı. Telefonuna gələn zəng onu xeyli 
rahatladı. Zəng edən kapitan idi: 
- Salah, Zaur bir az əvvəl xəbər verdi ki, məlum şəxs bu gün 
Azərbaycana səfərini təxirə salıb. Sən müğənnini izləməyə 
davam elə, amma diqqətli ol. Sənə demişdim də, onu bizdən 
başqa da kimlərsə izləyir. Çalış, bizim işimizə mane olmasınlar. 
Düzdür, bir az çətin olacaq, amma müğənnini izləyən qrupun da 
izinə düşsən, yaxşı olar. Hələ şübhəli heç nə yoxdur? 
- Cənab kapitan, deyəsən, izlərinə düşmüşəm, amma hələ dəqiq 
xəbər vermək olmaz. Dünən müğənni ilə görüşənin kimliyini 
müəyyən etmək çətin oldu. Çünki müğənnini izləməyə davam 
etdim. Müğənninin qonağı isə qara rəngli “Range Rover” ilə 
getdi. Maşın A* rayon nömrəsi daşıyırdı.  
- Yaxşı edib müğənnini izləyibsən, əsas məsələ onu gözdən 
qoymamaqdır. Qaldı ki, qonağa mən onun kimliyini və müğənni 
ilə hansı motivdə söhbət apardığını araşdıracağam.  
Salahla danışdıqdan sonra kapitan bir daha oturub Kompasın 
səfərinin niyə təxirə düşdüyü barəsində düşünürdü. “Bəlkə nə 
isə hiss edib?!” narahatçılıq içində fikirləşməyə başladı. Amma 
bu da ola bilərdi ki, Kompas hər ehtimala qarşı özünü 
sığortalamaq üçün səfərin vaxtını dəyişməklə onu müəyyən 
müddətə təxirə salıb. 
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*** *** *** 

 
 Günortadan az keçmiş qara “Maxima” restoranın 
yanında dayanmışdı. Ətrafda bir neçə maşın var idi. Restoranın 
qarşısında maşınlar cərgə ilə sıx yerləşmişdi. Bura şəhərin 
dəbdəbəli restoranlarından biri idi. Hamının imkanı çatmazdı 
belə restorana gəlməyə. Salah dünənkindən fərqli olaraq 
müğənnigilin stolundan daha aralıda oturub gözləyirdi. Müğənni 
tək idi. Amma masanın iki nəfərlik hazırlanması daha bir nəfərin 
gələcəyindən xəbər verirdi. Beş-altı dəqiqə keçmiş müğənninin 
qonağı gəldi. Bu, o idi. Dünən A* nömrəsi ilə restorana gələn 
qara rəngli “Range Rover”in sahibi. Salah düşünməyə başladı 
ki, “əgər bu adam rayonda qalırsa, hər gün Bakıya gəlib 
müğənni Amaliya ilə niyə görüşsün axı?!” Onun fikrincə, bu 
çox ciddi məsələ idi. Salah ətrafda hər nə şübhəli varsa, hamısını 
diqqətdən keçirirdi. Deyəsən, o, ətrafdakılardan kimdənsə 
şübhələnmişdi. Buna tam əmin olmasa da, bunu təsadüf də 
hesab etmirdi. Bunları düşünərək diqqəti müğənnigilin 
masasında idi. Müğənninin qonağı ciddi tərzdə nə isə izah 
edirdi. Geyimindən rəsmi bir insanı xatırladırdı. Lap 
müdirlərsayağı geyinmişdi. Bir az sonra görüş bitdi. Salah 
tələsmirdi. Ətrafdakıları nəzərdən keçirib müğənni və onun 
qonağından sonra kimin qalxacağını gözləyirdi. Bayaqdan onun 
nəzərində olan şübhəli şəxsin qalxmağa hazırlaşdığını gördü. 
Hər şey aydın idi, kapitanın dediyi qrupun nümayəndəsi bu 
şübhəli şəxs ola bilərdi. Məsələ burada bir az qəlizləşirdi. 
Müğənninin telekanala gedəcəyi bəlli idi. Maşını “Range 
Rover”in arxasınca sürən Salah onun şəhərin çıxacağına doğru 
getdiyini gördü. Artıq Bibiheybətə az qalmış Salah tam əmin 
oldu ki, “qonaq” şəhərdən çıxır, geri dönüb yenidən şəhərə 
qayıtdı.  
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Müəmmalı qətl 

 
 
 

 Kapitan günorta işdən qayıdıb dünən rayonda baş 
vermiş qətl hadisəsi ilə araşdırma aparmağa başladı. Düşünürdü 
ki, çox yəqin serjant Ağayevin ölümü Anar Musayevlə bağlı ola 
bilər. Bu qətlin aşkara çıxarılması kapitan üçün Kompasın 
regionlardakı nümayəndələrinin aşkar olunmasına şərait yarada 
bilər. Nahar zamanı xəbərlərdə eşitdi ki, dünən rayon mərkəzinə 
yaxın ərazilərdə xidməti sahəsində polis serjantı Ağayev Cavid 
Qafar oğlunu bıçaqla qətlə yetirən şəxs artıq yaxalanıb. 
Xəbərlərdə qeyd olunurdu ki, 28 yaşlı saxlanılan şəxs rayonda 
fəaliyyət göstərən dini qruplaşmanın rəhbərliyində təmsil olunan 
Əliyev Qədir Nazim oğludur. Onun ilk dəfə belə bir cinayəti 
törətdiyi qeyd olunurdu. Kapitan bayaqdan bəri qətllə bağlı 
düşündüyü fikrin dəqiqliyinə artıq indi əmin oldu. 
 

*** *** *** 
 
 Axşamüstü Salah sutka ərzindəki yorğunluğunu aradan 
qaldırmaq üçün “Sahil” metrosu yaxınlığındakı Cənub 
mehmanxanasına gəldi. Kapitanın ona zəng etdiyini görüb 
maşını sakit bir yerə çəkdi. Bu zəng onu çox narahat etdi. Onlar, 
adətən, telefonla çox danışmazdılar, həm də ki, bir neçə saat 
əvvəl əlaqə saxlamışdılar. Telefonu açdı: 
- Bəli, cənab kapitan. 
- Salah Amaliyanı öldürüblər 10-15 dəqiqə əvvəl, xəbərin var? 
Salahın rəngi saraldı. Nə deyəcəyini bilmirdi.  
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