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“Həyatda güclü olanlar deyilməqsədli
yaşayanlar qalib gəlirlər...”
Giriş
On bir sentyabr hadisələri terrorizmə qarşı aparılan mübarizənin yeni başlanğıcına səbəb
oldu. Bütün dünyada terrorizmə qarşı geniş miqyaslı əməliyyatlar başladıldı. İnsanların,
cəmiyyətin, enerji resurslarının və sənayenin təhlükəsizliyini qorumaq bu mübarizənin əsas
məqsədlərindən idi.
XXI əsrdə qlobal şəkil alaraq dünyanı qorxu içərisində saxlayan terror problemi ilə hal
hazırda bir sıra beynəlxalq təşkilatlar mübarizə aparmaqdadır. İnterpolun axtarışında olan
insanlar siyahısında beş yüzə yaxın terrorçunun adı da yer almışdır. Bu işlərlə həmçinin BMT,
NATO və s. Kimi böyük təşkilatların xüsusi şöbələri də mübarizə aparır. Bu problemin həll
edilməsində, terror hadisələrinin qarşısının alınmasında və terrorçuların yaxalanmasında xüsusi
fəaliyyət göstərən xüsusi bir qrupu da qeyd etmək lazımdır. Bu “GF” adlandırılan məxfi
təşkilatdır.
“GF” nədir?
Bu qrup (təşkilat da adlandırmaq olar) on bir sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın
rəhbərliyi ilə altı dövlət tərəfindən (ABŞ, Fransa, Almaniya, İsrail, Səudiyyə Ərəbistan və
Avstraliya) imzalanmış gizli müqaviləyə əsasən yaradılmış “kiçik, gizli təşkilatdır”. Təşkilatın
kiçik olmasına baxmayaraq arxasında böyük güclər dayanır. Fəaliyyətində nəhəng dövlətlərin
önəmli rol oynadığı bu təşkilatın yaradılmasına səbəb insan cəmiyyətini bəşəri məhvə doğru
sürükləyən terror hadisələrindən qorumaq idi.
Nəyə görə məhz bu dövlətlər?
-ABŞ on bir sentyabr hadisələrindən sonra terrorun nə olduğunun canlı şahidi oldu.
-Fransa və Almaniya sənaye dövlətləridirlər. Hər hansı bir terror hadisəsinin vurduğu
zərbə milyard dollarla ölçülə bilər. Bu isə sənayeni və onun inkişafını ləngidə, hətta dayandıra
bilər.
-İsrail dünyaya Fələstinliləri terrorçu xalq kimi tanıtmaq üçün bu təşkilatda da özünə yer
edə bilmişdi.
-Səudiyyə Ərəbistan –Bu ərəb dövlətinin belə bir beynəlxalq təşkilatda yer alması
inandırıcı səslənməsə də amma bu belədir. Hər gün terror qruplaşmalarından aldığı saysızwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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hesabsız təhdidlər və ölkənin sabit inkişaf tempinin qorunub saxlanılması istəyi nəzərə alınarsa
dünyanın ən böyük yarımadasında yerləşən bu dövlətin bu addımı ata bilməsi bir o qədər də
şübhə doğurmur.
-Avstraliya – Dünyanın bir sıra çirkinliklərindən uzaq qalmağına baxmayaraq ona da bu
lazım idi. Avstraliyanın belə bir təşkilatda yer tutaraq beynəlxalq terrrorizmə qarşı mübarizə
aparması özü ilə yanaşı həmçinin digər ölkələr üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
terrorçuların qaçıb gizlənə biləcəyi ən son yerlərdən biri də məhz Avstraliyadır.
Bu təşkilatın yaradılmasından bir neçə il keçsə də ictimaiyyət hələ ki, bu təşkilat
haqqında məlumatsızdır. Bu vaxta qədər heç bir informasiya mənbəyində onun mövcudluğu
haqqında nə yazılar yazılmış, nə də ki, fikirlər söylənilmişdir.
Yaradılması təklif olaraq ABŞrəhbərliyi tərəfindən irəli sürülmüş “GF” heç bir dövlətdən
asılı olmadan tam müstəqil şəkildə öz məqsədlərinə çatmaq üçün bu gün də mübarizə aparır.
Məqsəd isə yeganədir:
-Terrorçuların cəmiyyətə ziyan vurmazdan öncə zərərsizləşdirilməsi.
Böyük güclərin heç kimə məlum olmayan bu gizli təşkilatının məhdud saylı üzvlərinin
terrora qarşı apardıqları mübarizədə aldıqları tapşırıq və əmrlərin kimlər tərəfindən verilməsi
onların özləri üçün də cavabı heç vaxt tapılmayacaq bir suala çevrilmişdir.
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Birinci hissə
Qadın ona müraciət edəndə o, pəncərədən baxaraq bu yaxın günlərdə həyatının tamamilə
dəyişdiyi haqda düşünürdü. Bir az xəyala dalaraq onu gözləyən keşməkeşli hadisələr haqqında
fikirləşməyə çalışırdı.
- Cənab zəhmət olmasa mənə yüklərimin arasından bir əşyamı götürməkdə kömək
edərdiniz.
- Buyurun.
Onlar yüklərin qoyulduğu bölməyə keçdilər. O, qadının yük çantasını tapıb onun
qarşısına qoydu. Otuz-otuz beş yaşlarında olan və tünd sarı saçları ilə diqqəti çəkən bu qadın
çantanı özünə sarı çəkdi. Ağ dar köynəyi, qısa ətəyi və hündür dabanlı qara ayaqqabıları ilə
özünü cazibədar göstərməyə çalışan bu qadının üzü çox ifadəsiz idi. Onun gözləri ilə digər sifət
cizgiləri arasında tam təzad var idi. Tünd mavi rəngli gözlərindən hiyləgərlik yağırdı. Hündür
boylu, bir az da idmançılara xas bədən quruluşu olan bu qadın çantasını açaraq ona köməklik
göstərən oğlana baxırdı. Bir az axtardıqdan sonra qadın çantasından qalın bir kitab çıxartdı.
Çantanı bağlayaraq əvvəlki yerinə yerləşdirmək üçün oğlana tərəf uzatdı.
Qırmızı hərflərlə Ernest Hemenquenin adının yazıldığı bu qalın kitab ani olaraq oğlanın
diqqətini çəkdi.
- Bağışlayın xanım, Ernest Hemenque mənim ən çox sevdiyim Amerika
yazıçılarındandır. İcazə verə bilərsinizmi ona baxım?
- Xeyr, - qadın cavabında çox konkret oldu.
Kiçik bir sözə görə mübahisəyə girmək istəməməsinə baxmayaraq bu deyilən kiçik söz
onu çox narahat etdi. O, çantanı yerləşdirdikdə qadın artıq oranı tərk etmişdi.
“Nəyə görə o, qadın kitabı mənə vermədi? Görəsən hansısa məqsədi var idi? Yox, bəlkə
də bununla mənim diqqətimi özünə cəlb etməyə çalışırdı. Ola bilməz! Görkəmcə çox zəngin olan
bu qadın sadə qatar işçisindən xoşlana bilərmi?”
O, bu suallar barəsində fikirləşə-fikirləşə yüklərin yerləşdiyi yerdən çıxdı. Ağ işıqlarla
işıqlandırılmış dəhliz və qaralmağa başlayan hava bir-biri ilə əks mövqedə dururdu. Sanki
qaralmış səmada parıldayan ulduzlarla işıqlı dəhliz arasında qalmış qaranlıq gecəyə hökm
etməyə çalışırdı. Dünəndən az-az yağmağa başlayan qar bu gün daha da güclənmişdi. Pəncərəyə
düşən qar dənəcikləri azca orada qaldıqdan sonra pəncərənin şüşəsindən süzülərək əriyib itirdi.
Bayırda şaxtalı havanın olmasına baxmayaraq qatarın içərisi kifayət qədər isti idi.
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O, alınını soyuq pəncərə şüşəsinə dayamaqla sanki onu narahat edən çoxsaylı fikirlərdən
azad olmağa çalışırdı. Onun beyinində müxtəlif fikirlər dolaşır, onu rahat dayanmağa qoymurdu.
Bir anlığa o, yenə də bir qədər bundan əvvəl qadınla aralarında olan söhbəti yadına saldı.
O, hələ uşaq ikən Ernest Hemenquenin “Qoca və dəniz ” əsərini oxumuşdu, hansı ki,
insanı bütün varlığı ilə özünə bağlayan bu povest-hekayəyə görə Hemenque “Nobel” mükafatı
almışdı. İndi o, əsərdən müəyyən hissələri yadına salıb xatırlayırdı:
“Ah qocalıq..., məqsəd.. kasıbçılıq... o çox pis şeydir. Sonu olmayan nəticə... yox
mübarizə, yorulmazlıq. Ən əsası bir az güc toplamalıyam”.
Doğrudan da əsər böyük fəlsəfəyə malikdir. Burada həyati məsələlərə toxunulur.
Yaşamaq uğrunda mübarizə. Bu kimi bəzi xüsusiyyətlərinə görə “Qoca və dəniz” Cek Londonun
yazmış olduğu “Həyat eşqi”adlı əsər ilə müəyyən mənada uzlaşır. Bu əsər bu janrda yazılmış ilk
yazı nümunəsi deyildi. Hemenqueden əvvəl də bəxti gətirməyən balıqçılar və bu yazıqların
halına acımayan dəniz və balıqlar haqqında çox əsərlər yazılmışdı. Ondan sonra da bu mövzuya
müraciət edənlər çox oldu. Lakin o, ən yaxşısını yaza bilmişdi.
O, beyinində olan fikirləri saf-çürük edərək, üzərində olan gərginliyi azaltmağa çalışırdı:
“İnsan mübarizə apararkən, özü də bütün qüvvəsi və gücü ilə buna nail olmağa çalışdıqda
həqiqətən də nələrisə əldə edə bilir. Bəs itirdikləri?... Optimist olmaq lazımdır. Hə, özünə gəl
mübarizədən yorulma...” – bu kimi sözləri o, səssizcə ürəyində təkrar edirdi.
- Cavan oğlan!
Qəflətən eşitdiyi bu səs onu daldığı fikirlərdən ayırdı. O, üzünü səs gələn tərəfə
çevirmədən bu səsin kimə məxsus olduğunu fikirləşdi. Bu incə və mehriban səs ona heç də xoş
gəlmədi.
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İkinci hissə
Mayklın bu yaxınlarda iyirmi səkkiz yaşının tamam olmasına baxmayaraq o, yaşından
xeyli cavan görünürdü. Ona iyirmi beşdən az yaş vermək olardı. Bədən quruluşuna görə
normostenik olan Mayklın boyu yüz səksən iki santimetr, çəkisi isə doxsan kiloqrama çatırdı.
Görkəmcə mülayim adamı xatırladan Mayklın cazibədar siması, tünd qara rəngli gözləri və saçı
diqqəti çox çəkirdi.
O, hər səhər tezdən (beş-altı radələrində) yuxudan oyanıb bir neçə kilometr məsafəni
qaçaraq səhər idmanı edirdi. Uşaqlıq illərindən idmana olan marağı onu şərq döyüş növlərinə
aparmışdır. Bunun nəticəsində o, bir neçə əlbəyaxa döyüş sənəti ilə uzun müddət məşğul olmuş,
hətta bəzi növlərdə ustalıq səviyyəsinə qədər yüksələ bilmişdir.
Səhər idmanından sonra sərin duş qəbul edib yataq otağına keçərək üç-dörd saat yatmağı
üstün tutan Maykl ikinci yuxusundan ayıldıqda adətən saatın əqrəbləri on tamamı keçmiş olurdu.
Maykl demək olar ki, səhərlər yemək yeməzdi. Amma televizora baxaraq bir stəkan qəhvə və ya
meyvə şirəsi içməyi çox xoşlayırdı. Mayklda bu rejim artıq uzun illər ərzində formalaşıb
möhkəmlənərək bir vərdiş halını almışdı.Çox nadir hallarda bu rejim pozulardı. Belə olduğu
təqdirdə isə o, bundan çox narahat olar, özünü heç də yaxşı hiss etməzdi.
Onun gündəlik həyatı elə də rəngarəng keçmir, adəti üzrə səhərlər bir müddət televizora
baxır, sonra iş masasının arxasına keçib mənzilinə qədər gətirilmiş abunəçisi olduğu bir sıra
qəzet və jurnalları uzun müddət ərzində maraqla oxuyar, bəzilərini isə ötəri olaraq nəzərdən
keçirdib, vərəqləyərdi. İyirmiyə yaxın qəzet və jurnalın daimi üzvü olan Mayklın bunları
gündəlik olaraq oxuması bir növ onun peşəsinə çevrilmişdi. O, həmişə özünün qeydlər
kitabçasını açaraq bu qəzet və jurnallardan hər dəfə oxuduqda heç olmasa bir-iki qeyd götürərdi.
Bir qədər iş otağında oturduqdan sonra həmişəki kimi balıqlarını yemləmək üçün bu otağı tərk
edərdi.
Yataq otağı ilə qonaq otağının arasında – divarın içərisində rəngbərəng balıqların üzdüyü
akvarium yerləşdirilmişdi. O, uzun-uzadı balıqlarına tamaşa edərək xoş xəyallara dalır, bununla
da sanki əsəblərini sakitləşdirmiş olurdu. İrəliyə və geriyə hərəkət edən taxta oturacağını çox
vaxt akvariumla üzbəüz qoyur, tək-tük hallarda isə bu oturacağı geniş şüşəli aynəbəndində
yerləşdirərək şəhərə tamaşa edirdi.
Maykl nahar yeməyini evində yeməyə üstünlük verirdi. O, ya hazır halda yemək sifariş
edir, ya da ki, özü nə isə hazırlayırdı. Mənzilinin on ikinci mərtəbədə yerləşməsinə baxmayaraq
nadir hallarda liftdən istifadə edən Maykl hərdənbir naharını restoranda yemək üçün pilləkənlərlə
aşağı düşərdi. Hətta evə yorğun gəldikdə belə mənzilinə ayaqla qalxan Maykla pilləkənlərlə
yuxarı qalxmaq aşağı düşməkdən daha xoş gəlirdi. O,buna fəlsəfi yönümdən yanaşaraq yuxarı
10
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qalxmağın və aşağı enməyin məziyyətlərini daima təhlil edib, yuxarıya qalxdıqda çəkdiyin
əzabdan sonra mənzilinin qapısını açdıqda hiss etdiyin rahatlıq və s. kimi prinsipləri birbaşa
həyatla əlaqələndirir və həmişə də pilləkənlərdə hərəkət etdiyi zaman bunları fikirləşərdi:
“Pilləkənlər, doğrudan da çox maraqlıdır, aşağı düşmək rahat, yuxarı qalxmaq isə
çətindir. Bəlkə elə insanın həyatda atdığı hər bir addımı bu pilləkənlər üzərindəki hərkətlərə
bənzətmək olar. İstənilən yanlış qərar və addımlar insanı həyatda azca da olsa geri salır, həmin
pilləkənlərdən aşağıya yuvarlayır. Sanki bu insan həyatının dəyişilməz bir qanunudur. Yaxşı
əməllər isə insanı həm bir fərd olaraq həm də başqalarının gözündə ucaldır, doğru və düzgün
addımlar sənin bu həyat pilləkənlərində yuxarıya qalxmağına səbəb olur. Bəs pis əməllərlə
ucalmaq olmur? Olur, amma bunlar pis əməllərə görə ucalma sayılır. Ümumiyyətlə yaxşı və pis
anlayışları çox qəliz məsələlərdir. Bu anlamların arasında nə qədər fərq olsa da onlar birbirlərinə bir o qədər də yaxındırlar. Kimə görəsə pis olan digərinə görə yaxşı ola bilər”.
Nahardan sonra istəkli divanında uzanıb kitab oxuyaraq mürgüləyib yuxuya getmək
Mayklın sevimli vərdişi idi. Kitablara böyük marağı olan Maykl iş otağında say etibari ilə min
beş yüzə yaxın kitab cəmləşdirmişdi. Kitabların böyük əksəriyyətini fəlsəfi və siyasi məzmunlu
kitablar təşkil edirdi. Bunlardan başqa bir neçə dildə olan ensiklopediyalar, detektiv və psixoloji
məzmunlu əsərlər də onun kitab rəflərində özünə məxsus yer almışdı. Maykl xüsusilə Amerika
yazıçılarının əsərlərini oxumağı çox sevir, romantik məzmunlu əsərlərə isə demək olar ki, nifrət
edirdi.
Bu gün də Maykl nahardan sonra uzanaraq kitab oxuyurdu. Nahar üçün hazırladığı
yeməyi bəyəndiyindən özünü yaxşı hiss edirdi. Onun mədəsi tox olduqda kitabı daha maraqla və
həvəslə oxuya bilirdi. Bu dəfə o, insanların temperament tipləri barəsində oxuyurdu.
Temperament sözü latın dilindən tərcümədə bədənin mütənasibliyi mənasını verir. İnsan
tipləri haqqında ilk məlumatı bizim eradan əvvəl dördüncü əsrdə Hipokrat vermişdir. Hipokrata
görə insan orqanizmi dörd tip mayenin birləşməsindən yaranmışdır. Bu mayeləri qan, selik, öd
(sarı və yaşıl) və qara öd təşkil edir. Hipokrata görə qanı üstün olanlar sanqviniklər, seliyi çox
olanlar fleqmatiklər, ödü çox olanlar xoleriklər, qara ödü çox olanlar isə melonxoniklərdir.
Sanqviniklər təmkinli, ağıllı, çevik düşüncəli, hadisə və prosesləri düzgün və tez
qiymətləndirməyi bacaran adamlardır. Öz fəaliyyətlərinə ciddi nəzarət edə və onları korreksiya
edə bilirlər. Bu tip insanlar cəmiyyətdə çoxluğun hörmətinə sahib olurlar. Yaddaşları zəif olan və
hər şeyi reallığa uyğun ölçüb-biçən sanqviniklər xəyalpərəstlikdən uzaq olurlar. Ailədə onlar
əsas aparıcı qüvvə ola bilirlər. Fleqmatiklər isə ağıllı və təmkinli olsalar da çevik düşüncəli
deyildirlər. Güclü yaddaş sahibi olan bu insanlar fundamentalizmə, radikallığa və konservatizmə
meyilli olurlar. Cəmiyyətdə hörmət sahibi olsalar da aparıcı şəxs rolunda görkəmli olmaq onlara
qismət olmur.
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Xoleriklər çılğın, bir qədər həycanlı, ilk baxışda ehtiraslı və təşəbbüskar olurlar. Onlarda
əsəb oyanması güclü, bəzən isə həddən ziyadə çox olur. Təşəbbüskar olmalarına baxmayaraq işi
sona çatdırmaqda acizdirlər. İnsani xüsusiyyətlərində qeyri stabil olmaları xoleriklərin ən xoşa
gəlməz xüsusiyyətlərindəndir. Bu tip insanlar yüksək enerjiyə və fəallığa malik olurlar. Belə
insanlar kindən tam kənar insanlardırlar. Melonxoniklərdə isə psixi proseslər ləng davam edir,
hadisələrə çətinliklə və zəif reaksiya verirlər. Əsəb gərginliyi zahirən biruzə verməsə də onları
tez yorur. Sakit həyat tərzi və komfort həyat olduqda işgüzar və məhsuldar olurlar. Onlar
mülayim və hamı ilə yola gedəndirlər.
Bu tiplər haqqında Maykl oxuyaraq özünün hansı tipə aid olduğunu dəqiqləşdirməyə
çalışırdı. O, çox fikirləşsə də bir qərara gələ bilmədi. Onun gözləri artıq yumulmağa başlamışdı.
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Terrorizm
Qədim zamanlardan ictimai formasiyaların dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq baş vermiş bir
sıra ardıcıl münaqişələr nəticəsində dövrün qüdrətli dövlətləri məhv olmuş və öz adlarını tarix
səhnəsində həmin ərazilərdə yaranmış olan yeni dövlətlərin təsirindən itirmişdi. Bu proseslər
zaman-zaman inkişaf edib XX əsrin ortalarında son həddə yüksəlmiş oldu. Bəşəriyyətin
həyatında ən dəhşətli hadisələrə səbəb olan I və II dünya müharibələri böyük dövlətlərin dünyanı
yenidən bölüşdürmək arzusunun nəticəsi olaraq baş verdi. Bu müharibələr zamanı on milyonlarla
insan dünyasını dəyişdi, külli miqdarda dövlətlərə dəymiş maddi zərər dünyanı iflic vəziyyətə
gətirdi. Müharibənin ziyanlarını aradan qaldırmaq üçün dünya dövlətləri birmənalı şəkildə sülh
yolunu seçdilər. Dünya bu vəziyyətdən çıxmağa macal tapmamış yeni-yeni təhlükələr peyda
oldu. Əvvəlcə ən güclünün kim olmasını müəyyənləşdirmək üçün aparılan soyuq müharibə
bəşəriyyəti nüvə təhlükəsi altında saxlamağa başladı və daha sonra isə terrorizm adı altında ilk
öncə mülki əhalini təşvişə salan meyarlar ortaya çıxdı.
Təhlükəsizlik – bu söz iyirminci əsrin sonlarından etibarən qlobal şəkil alaraq hamını
narahat etməyə başlamışdır. Hamını dedikdə buraya kütlələr, fərdlər, dövlətlər və beynəlxalq
təşkilatlar aid edilə bilər. Buna səbəb isə terrorizm adlı anlayışın yoluxucu xəstəlik şəkilində
bütün dünyaya yayılması oldu.
Bəs terrorizm nədir?
- Bu heç də dünya üçün yeni sayıla bilən anlayış deyil. Bu anlamın kökləri çox qədimlərə,
hətta eramızın lap əvəllərinə gedib çıxır. Terrorizm latın dilində olan “terror” sözündən olub
tərcümədə qorxu, vahimə mənalarını verir. Müasir terrorizminin başlanğıcı kimi yəhudi dini
sektası olan “Zealotos”ların I əsrdə Roma işğalçılarına törətdikləri terror hadisələri götürülür.
Terrorizm zorakılıqdır, hansı ki, bu birinin digərinə və ya birilərinin digərlərinə qarşı
müəyyən vasitələrdən istifadə etməsi nəticəsində baş verir. Burada zorakılıq deyildikdə fərdlər
arasındakı zorakılıq nəzərdə tutulmur. Bu zorakılıq xüsusilə hər hansı bir cəmiyyətə, kütləyə,
topluya hansısa düşünülmüş məqsədlərə görə edilən təcavüzdür. Bir nəfərə qarşı da terror
hadisələri baş tuta bilər. Bu şəxs ya cəmiyyətin seçilən xüsusi nümayəndəsi, yəni xüsusi
əhəmiyyətli bir şəxs, ya da ki, müəyyən bir topluya təzyiq göstərmək üçün seçilən və ya ixtiyari
qurban ola bilər.
Terrorizm hesablanmış olaraq sivil əhaliyə, müəyyən birliyə və ya quruma, hər hansı bir
dövlətə qarşı qanunlardan kənar güc və zorakılığın tətbiq edilərək onlarda öz xeyirlərinə olan
qorxunun yaradılmasıdır.
Terrorçuların təzyiq göstərdikləri müəyyən daimi obyektlər vardır. Bunlar terror
qruplarının maraq dairələrinə və məqsədlərinə uyğun olaraq seçilən obyektlərdir. Bu günkü
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cəmiyyətdə kimliyindən asılı olmayaraq istənilən şəxs terrorizmin maraq obyektinə çevrilə və
onun qurbanı ola bilər. Çünki terrorçular məqsədlərinə çatmaq üçün başlıca olaraq kütlədən
istifadə edirlər. Terror təkcə hər hansı maraq qruplarının istəyindən yaranmır. Terroru dövlətlər
də həyata keçirdə bilirlər. Tarix boyu bu kimi hadisələrə bir çox hallarda rast gəlinmişdir və halhazırda da belə hadisələr baş verməkdədir.
Terrorçuların öz məqsədlərinə çatmaları üçün hansı vasitələrdən istifadə etmələri çox
əhəmiyyətlidir. Terrorçular ən çox müxtəlif növ partlayıcılardan istifadə edərək əhalinin sıx
məskunlaşdığı yerlərdə partlayışlar törədirlər. Bundan başqa terrorçular istəklərinin həyata
keçirdilməsi üçün girov götürməkdən və bir sıra digər təzyiq vasitələrindən də geniş şəkildə
istifadə edirlər.
Bəs terrorçu adlandırılan kəslər kimlərdir? Hansısa din və ya dini cərəyanın tətəfdarları,
hər hansısa dövlətin əhalisi, yoxsa təsəvvür belə etmədiyimiz böyük güclər?
Terrorçuların kim olduqlarını müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə onların məqsədlərinə
diqqət yetirmək lazımdır. Nəyə görə terror hadisələri törədilir?
- Bu sualı cavablandırmaq elə də çətin deyil. Bunlar “böyük güclər”dir, hansılar ki, öz
maraqlarının həyata keçirilməsində istifadə etdikləri metodlardan biri də terrordur. Böyük güclər
–onlar təşkilatları idarə edir, hətta istədikləri dövlətlərə də öz mənfəətlərinə uyğun olaraq təsir
etməyi bacarırlar. Ən qorxulusu isə budur ki, bu günkü cəmiyyətimizi təşkil edən insanlar hələ
də əsl terrorçuların kimlər olduğunu bilmirlər. Çünki o böyük güclər kimlərinsə dəstəyi ilə “gözə
görünməz” olmağı bacarırlar. Heç kim onların kim olduqlarını bilmir, onları gördükdə də
tanımır. Bəzi tanıyanlar isə əbədi olaraq susmağa məhkum olunurlar. Cəmiyyətin hələ də əsl
terrorçuların kimlər olduğunu tanımamasına səbəb isə həqiqətin insanlara təhrif olunaraq
çatdırılmasıdır. Terror və terrorçu sözləri işlədildikdə həmin andaca çoxlarının ağlına
müsəlmanlar gəlir. Amma halbuki Birləşmiş Ştatların özündə fəaliyyət göstərən doqquz ən
böyük terror təşkilatı vardır və bu terror təşkilatlarından altısının üzvləri xristianlardır. Nəyə görə
terrorun vətəni kimi islam ölkələri göstərilir?
- Çünki bunun belə göstərilməsini istəyənlər vardır. Bəzi islam dövlətlərində (sözsüz ki,
burada Əfqanıstan kimi əhalisi kasıb yaşayan dövlətlər nəzərdə tutulur.) həqiqətən də çoxlu
sayda terror qruplaşmaları fəaliyyət göstərirlər, necə ki, zəngin Avropa dövlətlərində mafiya
qruplaşmaları fəaliyyətdədirlər. Bəs terrorçuları maliyyələşdirənlər kimlərdir? Əhalisi yüksək
səviyyədə yaşayan Küveyt kimi dövlətin vətəndaşları nəyə görə terror fəaliyyətində itiham
olunmurlar?
Cavab aydındır:
- Əhalinin yüksək səviyyəli yaşayış tərzinin buna yol verməməsi. Kasıb və daima
digərlərinin zülmü altında qalan Əfqanıstan kimi dövlətlərin vətəndaşları yaranmış ehtiyaclar
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ucbatından bu işi görürlər. Terror hadisəsinin haradasa törədilməsindən onlar qazanmasalar da
pul əldə edirlər. Bu pulu isə gördükləri işlər müqabilində onlara verənlər vardır. Pul gücü ilə
istədiklərini həyata keçirtməyi bacaranlar məhz bu kasıb əhalidən də terror hadisələrinin baş
tutmasında istifadə edərək öz ali maraqlarını güdmüş olurlar. Məhz əsl terrorçular da bunlardırlar
–maliyyəçilər. Maliyyəni verən eyni zamanda əmri də verir.
Terrora qarşı aparılan mübarizə əks terror nəzəriyyəsini formalaşdırmışdır. Əks terror
nəzəriyyəsinin iki növü mövcuddur. Bunlar kontur terrorizm bir (CtpI) və iki (CtpII)
siyasətləridir. 9/11 Ctp birin əhəmiyyətsiz olduğunu üzə çıxartdı. Məhz buna görə də Ctp iki
siyasəti başladıldı. Bu siaysət təhlükəsizlik problemini geopolitik və iqtisadi aspektlərdən həll
etməyə çalışırdı. Ctp ikinin məqsədi terrorçuları öz yuvalarında boğmaq (ABŞ-ın Əfqanıstana və
İraqa hücumları) və onları maliyyələşdirənlərə qarşı mübarizə aparmaqdır. Demək olmaz ki, bu
istiqamət terrora qarşı seçilən ən yaxşı yoldur. Zaman keçdikcə bu siyasətin də əhəmiyyətsiz
olduğu üzə çıxdı.
Uzun illərdir ki, terrora qarşı demək olar ki, bütün dünya mübarizə aparsa da ciddi
nəticələr əldə edilmir. Terrorçular nəinki azalır, əksinə yeni adlar ortaya çıxaraq insanları
narahat etməyə başlayırlar. Terrora qarşı mübarizənin isə əhəmiyyətsiz olmasının iki başlıca
səbəbi ola bilər:
1) Terroru yaradan köklərə qarşı mübarizənin aparılmaması və
2) Bəlkə də terrora qarşı mübarizə aparanlar elə bu terrorçuların özləridirlər və terror
probleminin həll olunmasını istəmirlər.
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Üçüncü hissə
Telefonun zəngi çalınanda Maykl iki saatdan çox idi ki, kitab sinəsinin üstündə yatırdı.
Telefon zənginin səsi onu şirin yuxusundan oyatdı. O, birinci olaraq saata baxdı. Saat artıq on
altı on idi. O, uzandığı vəziyyətdə, tərpənmədən dərindən gərnişdi. Telefon isə ara vermədən
zəng çalırdı. Maykl gözlərini ovxalaya-ovxalaya masanın üzərinə qoyulmuş cib telefonunu
götürmək üçün ayağa qalxdı. Zəng ona tanış olmayan bir nömrədən gəlirdi. O, cavab vermək
üçün gərəkli olan düyməni basaraq bəli dedi və telefonda ona tanış gələn “allo” sözü eşidildi.
- Kiminlə danışıram?
- Sizi narahat etmədim ki?
- Xeyr, - Maykl səsini haradansa xatırladığı adama cavab verdi.
- Sizinlə danışan uşaqlıq dostlarınızdan biridir.
Maykl səsin kimə məxsus olduğunu hələ də dəqiqləşdirə bilməmişdi.
- Hə, səsiniz çox yaxın adamı xatırlatsa da üzr istəyirəm, - o, bir neçə saniyə danışığına
fasilə verərək əlavə etdi, - amma sizi tanıya bilmədim.
- Bu yarasadır. Yadına düşdümü, yarasa.
- Deyəsən bəli, tanıdım.
Maykl artıq kiminlə danışdığını anlaya bilmişdi. Bu onun həqiqətən də uşaqlıq illərinin
ən yaxın dostu idi. Maykl onu həmişə yarasa deyə çağırardı. Mayklın onu belə adlandırmasının
səbəbi isə onun gündüzlər evdən bayıra çıxmaması, evə isə daima gecədən xeyli keçdikdən sonra
qayıtması idi.
- Amin? – Soruşaraq Maykl səsləndi.
- Bəli, əziz dostum Maykl, nəhayət ki, tanıya bildin.
- İnan mənə, əvvəlcədən bunun sən ola biləcəyini hiss etmişdim. Amma nə edim ki, səsini
uzun müddətdir eşitmədiyimdən tamam unutmuşam.
- Sən yenə də əvvəlki tək kütbeyinsən.
- Səndən nə əcəb? Səndən ki, uzun illərdir xəbər-ətər yoxdur.
- Bİr həftədir ki, doğma şəhərimizə qədəm qoymuşam. Artıq doğma şəhərimin gözəl ətirli
havasından doyunca ciyərlərimə çəkə bilmişəm.
- Onda işin yaxşıdır ki, bu sənə növbəti on ili bəs edər.
- Hə, əziz dostum, demək olar ki, bu belədir.
- Deməli sən yenə də gedəcəksən?
- Səni görmədən heç yana gedən deyiləm, - Amin gülümsəyərək Maykla cavab verdi.
- Yaxşı, bəs məni necə tapdın?
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- Maykl, bunu heç soruşma. Bu ötən bir həftəni səni axtarmadığım yer qalmayıb. Sonda
nəhayət ki, əziyyətim öz bəhrəsini verdi və səni tapa bildim.
- Nə deyirəm ki, - Maykl gülümsəyərək dedi – buu gün mənə qonaqsan.
- Heç elə şey yoxdur, Maykl. Mən artıq şəhərimizin ən gözəl yerlərindən birində şam
yeməyi sifariş etmişəm.
- Sən yenə də məni qabaqlaya bildin.
- Bəli, əziz dostum, görünür bəzi şeylərin adət olaraq qalmaları daha yaxşıdır. İndi isə
ünvanı deyirəm, yadda saxla, - o, Maykla həlim səslə müraciət etdi.
- Çox sağolun, siz necə də qayğıkeş və mülayim olmusunuz.
- Yaxşı, az danış, Maykl. Axşam gecikməyəsən. Hərçənd ki, vaxtında gələcəyini bilirəm,
amma nə qədər olmasa xatırladıram. Saat səkkizdə dediyim ünvanda olmağı unutma.
- Oldu, cənab, Amin.
O, sağollaşdıqdan sonra telefonu masanın üzərinə atdı. Çoxdandır ki, görmədiyi bir
dostunun səsini eşitmək onu çox sevindirmişdi. Gündəlik həyatında Maykl ağır təbiətli insan
kimi olsa da, köhnə dostlarla görüşdükdə bu çərçivədən xeyli kənara çıxmağa çalışar və
bacardıqca deyib-gülən insana çevrilərdi. O, həmişə dostlarını həyatının ayrılmaz bir hissəsi kimi
qəbul edirdi.
Maykl qəhvə içmək üçün mətbəxə keçdi. Bir fincan qəhvə düzəldərək mətbəxdəki
oturacaqlardan birində əyləşdi. O, mətbəx işlərindən yalnız qəhvə hazırlamağı xoşlayardı.
Qəhvəni içə-içə televizorun pultu ilə kanalları dəyişməyə başladı. Hər tele kanala on-on beş
saniyə baxdıqdan sonra digər kanala çevirirdi. O, televizora baxmağı xoşlamırdı. Xüsusilə də
televiziya kanalları vasitəsi ilə yayımlanan əxlaqa zidd olan şou proqramlara. O, bilirdi ki, tele
kanallar vasitəsi ilə efirdə yayımlanan informasiyalar izləyicilərə həqiqətdə baş verənlər kimi
çatdırılmır. Lakin buna baxmayaraq adəti üzrə gün ərzində bir-iki dəfə xəbər proqramlarına
baxırdı. Çünki yalan məlumatların camaata necə təqdim olunması gülməli olduğu qədər də onun
üçün maraqlı idi.
Mayklın beş otaqlı geniş mənzilində kiçik bir emalatxanası da var idi. O, bu
emalatxanada vaxtın necə keçtiyini heç hiss etməzdi. Hər bir tərəfi ağacla xüsusi zövqdə
bəzədilmiş bu kiçik emalatxanada iki böyük masa, bayıra açılan iki iri pəncərə və çoxlu sayda
dibçək gülləri yerləşdirilmişdi. Divarın içərisində düzəldilmiş rəflərdə dülgərlik sənətində gərəkli
olan hər bir ləvazimat vardı. Müxtəlif növdə olan dibçək gülləri otağın gözəlliyinə və səliqəsinə
xüsusi rəng qatırdı. Maykl boş vaxtlarını, ələxsus da ki, günün ikinci yarısından sonrakı vaxtını
bu otaqda keçirdərdi.
Mayklın qəlyan düzəltmək kimi sevimli peşəsi vardı. Onun həmişə alkaqol və tütündən
yan keçməsinə baxmayaraq, böyük qəlyan kolleksiyası var idi. Müxtəlif növ ağac
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materiallarından həm özünün hazırladığı, həm də ki, qarşısına çıxan mağazalardan aldığı və ona
hədiyyə olunan qəlyanlarla o, daima kolleksiyasını zənginləşdirirdi.
Maykl emalatxanadan çıxıb saata baxdıqda artıq saat yeddiyə iyirmi beş dəqiqə işləmişdi.
O, bu vaxtlarda həmişə idman edərdi. Onun axşam məşqləri bədən isitmə və nəfəs
hərəkətlərindən ibarət olurdu. O, bu məşqləri evin şəhərə açılan geniş şüşəli aynəbəndində edirdi.
O, məşqdən sonra ilıq sulu duşda yuyunub paltarlarının asıldığı dolaba yaxınlaşdı. Çox da böyük
olmayan qarderobunda Fransa, İtaliya və Polşa istehsalı olan çoxsaylı kostyumlar və İtaliyanın,
Çexiyanın ən məşhur firmalarından olan bir neçə cüt ayaqqabı vardı. O, bu geyimlərdən bir o
qədər də istifadə etmirdi, çünki gündəlik həyatında idman üslubunda olan geyimlər əsas yer
almışdı. Qolstukdan demək olar ki, heç vaxt istifadə etməyən Maykl dolabdan “Marselini”
firmasının istehsalı olan bir dəst kostyum, köynək və bir cüt çəkmə götürüb geyinməyə başladı.
Güzgünün qarşısına keçib saçlarını arxaya doğru daradı. Pencəyinin yaxasına və köynəyinə əl
gəzdirdikdən sonra avtomobilinin açarlarını götürüb qapıya tərəf addımladı.
Maykl həmişə dəbdə olan, əla komfortlu, bir sözlə yüksək məbləğdə maliyyə dəyəri olan
avtomobillərə üstünlük verirdi. Mayklın avtomobillərə olan böyük həvəsi hələ uşaq yaşlarından
yaranmışdı. O, daima avtomobillərlə maraqlanırdı, xüsusilə də Amerika və Almaniya markaları
ilə. Maşınlarına ən çox yaraşdırdığı rəng isə ağ rəng idi. O, ağ rəngi bir rəng olaraq xoşlamasa da
avtomobillərini həmişə bu rəngdə görmək istəyirdi. Ən qəribəsi də bu idi ki, o, başqa rəngli
avtomobilləri heç vaxt sürmürdü, buna görə də bu vaxta qədər işlətdiyi maşınların hamısı ağ
rəngdə idi.
Maykl aşağı düşüb avtomobilinə əyləşdi. O, “BMV” markasının sonuncu buraxılışından
olan avtomobilini işə salaraq aramla sürməyə başladı. O, dostu Aminin dediyi ünvanda saat
səkkizə bir neçə dəqiqə qalmış oldu. Avtomobili yüksək xidmətlə zəngin avropa mətbəxinin
növbənöv təamlarının verildiyi dəbdəbəli üslubda inşa olunmuş restoranın yaxınlığında bir qədər
saxladıqdan sona düz onun qarşısına sürdü. Maykl avtomobildən düşəndə dostu onu qara şüşəli
qapısı olan restoranın pilləkənləri üzərində artıq uzun müddət idi ki, gözləyirdi. Maykl irəli
yeriyib boy-buxununa görə ətrafdakılardan xeyli fərqlənən dostuna yaxınlaşdı. Dostu Aminə
çatar-çatmaz dayanıb “Rollex”dən olan polad gövdəli qol saatına baxaraq dedi:
- Güman edirəm ki, gecikməmişəm. Saat düz səkkiz tamamdır.
- Bir az tez və ya gec gəlmək olmazdı? – bir qədər övkəli tərzdə soruşan Amin sol əlində
tutduğu siqareti zibil qutusuna tullayıb qarşısında duran dostu ilə görüşmək üçün ayağını bircə
addım önə atdı. Onlar bir-birlərinin əlini tutub möhkəm sıxdılar və sonra əsl köhnə dostlar kimi
mehribancasına qucaqlaşdılar.
Maykl qara kostyum, ağ köynək və qara ayaqqabı, Amin isə ağ kostyum, tünd parlaq
rəngdə olan qara köynək və qara ayaqqabı geyinmişdi.
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- Biz yenə də tam fərqli düşünürük, - deyərək Maykl onun geyiminə işarə etdi.
- Bu ki, lap əladır. Biz geyimimizlə Yin-Yanq fəlsəfəsini tamamlamış oluruq.
- Bununla demək istəyirsən ki, sən xeyirin, mən isə şərin təmsilçisiyəm?
- Mən demədim, özün fikirləşdin, - Amin təbəssüm dolu baxışlarla dedi.
- Yenə başlama bu fəlsəfəndən. Deyirəm bəlkə söhbətimizi içəridə davam etdirək.
Amin Maykla içəriyə birinci daxil olması üçün yol verərək əli ilə işarə edib – buyur, dedi. Maykl və onun arxasınca Amin xoş simalı restoran administratorunun böyük səmimiyyətlə
onları dəvət etdiyi masaya doğru addımladılar. Onlar üzərində ağ örtüyü olan dairəvi masanın
ətrafında əyləşdilər. Yemək dəstgahı üçün lazım olan hər bir əşya masanın üzərində səliqə ilə
düzülmüşdü. Maykl bütün bu kimi keyfiyyətlərinə görə şam yeməyini çox vaxt burada yeyirdi.
- Hə, Maykl danış görək işlərin necə gedir?
- Hər şey əvvəlki kimidir, demək olar ki, qaydasındadır. Səndən nə əcəb, sən hara, bura
hara?
- Sən də ki, Maykl, söz tapdın danışmağa. Doğma şəhərimin gözəlliklərini heç olmasa
beş ildə bir dəfə görməyə haqqım yoxdur? İnan mənə ki, burada küçədə yol ilə keçib gedən
tanımadığım insanlar da mənə elə əziz gəlir ki, bəzən onları bağrıma basıb qucaqlamaq niyyətinə
düşürəm. Bilirsən, valideynlərim və bütün mənə yaxın olan insanlar üçün çox darıxmışam, özü
də ki, lap çox.
- Bu normal haldır. Mən də yaxınlarım üçün çox darıxmışam.
- Sən ki, onlardan uzaqda yaşamırsan.
- Eh, sənin heç nədən xəbərin yoxdur. Hamı elə sənin kimi köçüb gedib. Barmaqla
sayılası bir-iki adam qalıb ətrafımda. Sən gedəndən sonra çox şeylər dəyişdi. Hər şey dəyişdi.
- Maykl, onu bilirəm ki, sən qətiyyən dəyişməmisən, - Amin sözün səmtini dəyişdi, - elə
neçə il bundan əvvəl gördüyüm adamsan. Heç bir zərrə də olsun dəyişməmisən.
- Mən də dəyişməmişəm, elə şəhərimiz də demək olar ki, dəyişilməyib. İnsanlar da ki,...
Nə isə. Ancaq sən dəyişmisən.
- Hə, bilirəm. Artıq qocalmışam. Saçlarıma dən düşüb. Amma sənin qocalmaq fikirin
yoxdur.
- Nə yaşımız var ki, qocalıqdan danışırsan. Saçlarına gəldikdə isə səninkilər dərddən
ağarıb.
- Bəs sənin dərdin yoxdur?
- Nə axmaq-axmaq danışırsan, dərdsiz də insan olur? Sadəcə mən o dərdlərə qəlbimdə
yer ayırmamışam. De görək Jenevada vəziyyət necədir?
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- Mən artıq iki ildir ki, Jenevadan çıxmışam. Orada o qədər də çox qalmadım. Təxminən
bir ilə qədər Jenevada yaşamışam. Həqiqətən də dünyada olan ən gözəl şəhərlərdən biridir. Sən
nə vaxtsa Jenevada olmusan?
- Jenevada yox, amma İsveçrənin bəzi şəhərlərində olmuşam.
- Klassikanın və müasirliyin birləşərək qeyri adi mənzərə yaratdığı bu şəhərdə payız fəsli
özünə məxsus şəkildə maraqlı keçir.
- Bəs indi harada yaşayırsan?
- Yene də Norveçə qayıtmışam.
- Amin, səninlə axırıncı dəfə nə vaxt görüşdüyümüzü xatırlayırsan? Düzünü desəm mən
unutmuşam.
- Görünür, hətta səsimi də tanımadın. Məncə üç il bundan əvvəl, daha doğrusu üç il əvvəl
telefonla danışmışdıq.
- Hə də beş ildir ki, buralarda görünmürsən.
- İnan ki, həftə içində heç bir gün də boş vaxtım olmur. Bəzən heç ailəmə də vaxt ayıra
bilmirəm.
- Tək gəlmisən?
- Hə, qızımla anası Norveçdə qaldı. Çox qalmayacam deyə onları narahat etmək
istəmədim.
- Bəs nə əcəb yenə Norveçə qayıtdın?
- Bilirsən ki, hərbi xidmətdən sonra ixtisasımı təkmilləşdirmək üçün Britaniyaya
getmişdim. Bir il orada təhsil aldıqdan sonra işləmək üçün öncə Norveçə daha sonra isə İsveçə
getdim.
- Bir yerdə qərar tuta bilmirsən də.
- Bu həm də mənim peşəmdən irəli gəlir. İsveçrəyə isə İsveçdə olarkən iş təklifi alaraq
getmişdim. Bu az müddətli müqaviləyə əsaslanan kiçik iş birliyi idi. İlkin şərtlərə görə dörd ay
işləməli idim. Daha sonra iki ayda müqavilə vaxtıma qarşılıqlı razılaşma əsasında əlavə edildi.
İndi isə Norveçdə, Bergen şəhərində daimi dövlət işi ilə təmin olunmuşam. Aldığım məvacib
məni və ailəmi artıqlaması ilə təmin edə bilir. Bəs sən nə işlə məşğulsan, Maykl?
- Eh, heç nə. Əvvəlki kimi şəhər kənarındakı kiçik biznesimlə və şəhərin mərkəzində
kirayə verdiyim iki otaqlı mənzillə maddi təlabatımı demək olar ki, ödəyirəm. İşləməyə gəldikdə
isə bir müddət özəl turizm şirkətlərindən birində menecer, sonralar –ötən ilə qədər hüquqqi
məsələlər üzrə ekspert kimi dövlət qulluğunda çalışmışam. Keçən ilin sonlarında könüllü olaraq
ərizəmi yazıb işdən çıxdım.
- Nəyə görə?
- Çox darıxdırıcı və maraqsız olduğu üçün.
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- Belə baxıram ki, elə sən də mənim kimi bir yerdə qərar tutan deyilsən.
- Yox, biz tamam fərqliyik. Mən axtardığımı hələ də tapmamışam. Sən isə öz işində
daima uğurlar əldə edirsən, sayılıb-seçilən kompüter proqramçılarındansan.
- Maykl, axı sən nəyi tapa bilmirsən?
- Özümü. Bəzən oturub düşünürəm ki, mən çox işdə özümü sınamışam, amma göz
qabağında heç bir uğur yoxdur. İdmanla, musiqi ilə, elmi işlə uzun müddətli məşğul olmağıma
baxmayaraq çəkdiyim zəhmət demək olar ki, nəticəsiz qalmışdır.
- Bu sənin inadkar olmamağınla birbaşa əlaqədardır. Həm də ki, sən bu işlərin heç
birisində sona qədər irəliləməmisən.
- Amin bu mənim günahım deyil. Mən hiss edirdim ki, bu sahələr üzrə mənim yüksək
səviyyəli bacarığım yoxdur. Bacarıqsız zəhmət isə həmişə nəticəsiz qalır.
- Maykl, hamı istedadlı ola bilməz. Bu o demək deyildir ki, istedadsızlar kənarda
qalmalıdırlar, öz həyatlarında özlərinə yer tapmamalıdırlar. Onların da öz yerləri var. Bu yeri
tapmaq yox, bu yer uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Sən isə daima bunun axtarışındasan.
- Amin, burada sənin səhvin vardır.
- Niyə?
- Şərq fəlsəfəsində göstərilir ki, hər bir insanın daxilində bir sənətkar vardır. Sadəcə onu
kəşf edib üzə çıxartmaq lazımdır. Mən də hələ ki, bu üzə çıxmayan istedadımı axtarıram.
- Belə getsə sən onu çox axtaracaqsan, - Amin gülümsəyərək dedi.
- Lazım gəlsə lap ömrümün sonuna kimi də onu axtararam.
- Belə danışma, Maykl. Sənin nəyin yoxdur? İstədiklərinin çoxunu əldə edə bilmisən.
Demək olar ki, hər şeyin vardır. Bəlkə səndə olmayanlar barəsində fikirləşəsən. Çox maraqlıdır,
sən ailə qurmaq haqqında nə vaxt düşünəcəksən?
- Bu barədə inan nadir hallarda düşünürəm.
- Bunun özü də yaxşı haldır, - Amin mehribancasına sözünə davam etdi - əvvəllər heç
düşünmürdün. Bəs evlənmək, ailə qurmaq belə şeyləri planlaşdırırsan?
- Hələ ki, yox.
- Yəqin ki, daxilindəki ustanı kəşf etməmiş evlənməyəcəksən.
- Sənə də heç söz demək olmur. Adamı ələ salmağa fürsət axtarırsan.
Onlar söhbət edə-edə çox illik portuqal şərabından içib, Aminin sifariş verdiyi balıqdan
hazırlanmış dadlı yeməkdən yeyirdilər.
Maykl adi günlərdə heç vaxt spirtli içki içməzdi. Yalnız müəyyən yığıncaq və
mərasimlərdə spirtli içkilərdən nisbətən şərabın dadına baxmağa üstünlük verən Maykla
turşməzə şərab etdikləri söhbətdən daha şirin gəlirdi. Bütün bu vaxt ərzində qarsonun masanın
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üzərində səliqə-səhman yaratdığı zaman bulaşıqlı boşqablardan bir neçəsini yerə salaraq onun
şalvarını da tamat pastası ilə ləkələməsi kefini bir az da pozmuşdu.
- Maykl, məncə sən həyatını müəyyən qədər dəyişməlisən.
- Yox, Amin, mən həyatımdan narazı deyiləm. Bir də ki, dəyişilməsi gərəkən varsa o, da
mən özüməm.
- Maykl, sənə bir iş təklifim vardır.
- Buyur dinləməyə hazıram.
- Bilirsən, insan gərək bu dünyada heyvan kimi yaşamasın. Sözlərimi qətiyyən özünə aid
etmə, Maykl.
- Yox, yox danış.
- İnsan gərək yaxşı əməllərlə həyatda iz qoysun. Buna görə də yaşadığımız bu dünya
üçün azacıq da olsa nəsə etmək lazımdır.
- Doğrudan deyirsən, Amin? Yoxsa Armagidon yaxınlaşıb? Məni yaman qorxudursan, Maykl ciddiliyi bir kənara qoyaraq dostunun dediyi bu sözlər qarşısında yumor hissini gizlədə
bilmirdi, - demə ki, dünyanın seçilmiş xilaskarı da mən özüməm.
- Sən zarafat edirsən, mən isə ciddi söhbət danışıram. Nə armagidondan, nə də ki,
apokalipsisdən söhbət gedir.
- Nə isə, Amin, təklifini de. Canfəşanlığından deməyə vacib sözünün olduğu hiss olunur.
- Sənə İnterpolda işləmək təklifi etsələr bunu qəbul edərsən?
- Yəni demək istəyirsən ki, mənimlə görüşə belə bir təklif üçün gəlmisən?
- Ola bilər.
Maykl başını bir neçə saniyə aşağı salaraq masanın üstünə baxdı. Sonra başını yuxarı
qaldırıb qarşısındakının düz gözlərinin içərisinə baxaraq əminliklə cavab verdi.
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Dördüncü hissə
- Üzr istəyirəm, deyəsən sizi qorxutdum.
- Xeyr, əsla. Sadəcə bir az xəyala dalmışdım.
Bu Hemenquenin kitabını ona verməkdən boyun qaçırdan qadın idi. Qadın da onun kimi
pəncərənin oturacaq hissəsinin kənarlarına dirsəklənib şəffaf şüşədən baxmağa başladı.
- Nə fikirləşdiyinizi bilmək olarmı?
-Keçmişimi fikirləşirəm.
- Deyəsən çox qaranlıq keçmişiniz olub.
- Onu sizə kim deyir?
- Heç kim. Sadəcə sizin qaranlığa baxaraq keçmişinizi yada salmanızda nə isə məna ola
bilər.
- Xanım, siz səhv mühakimə yürüdürsünüz. Mən gecənin qaranlığını deyil, ulduzların
parıltısını seyr edirəm.
Qadın onun gözlərinə baxaraq əlini ona tərəf uzadıb dedi:
- Hə, yeri gəlmişkən adım Patrisiadır.
- Mişel, - deyərək o, özünü qadına təqdim etdi və qadının ona tərəf uzadılmış əlindən
tutdu.
- Siz haradansınız?
- Mən əslən Tuluzadanam. Bəs sən haralısan, Mişel?
- Mən Parisliyəm. Lakin işimlə əlaqədar olaraq çox vaxt Marseldə yaşamalı oluram.
- Çoxdandır ki, qatarda işləyirsən? – Qadın soruşdu.
- Xeyr, mən bu işdə təzəyəm.Üç aya yaxındır ki, bu işdə işləyirəm.
- Bəs sənin kimi yaraşıqlı oğlan niyə model yox, məhz qatar işçisidir?
- Nə etmək olar ki, mənimki də belə gətirib, - o, gülümsəyərək cavab verdi.
- Mən sənə kömək edə bilərəm. Sözsüz ki, əgər istəsən.
- Deyəsən siz mənim şans mələyimsiniz.
- Yox, mən sənin mələyin deyiləm.
- Yəqin ki, Parisə gedirsiniz?
- Xeyr, mən Truaya gedəcəm. Parisdə nə işim var. Axırıncı dəfə üç il bundan əvvəl
Parisdə olmuşam.
- Patrisiya xanım, mən isə Parissiz yaşaya bilmirəm. Mən Parislə nəfəs alıram. O şəhər
mənə güc, yaşamaq amalı verir. Mən Parisin hər bir küçəsini, tikilisini həyatım qədər çox
sevirəm.
- Yaxşı, qurtar görək. Axı Parisin gecələrindən başqa daha maraqlı nəyisə varmı?
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- Belə başa düşürəm ki, gecələri çox xoşlayırsınız.
- Düz deyirsən, çox xoşlayıram, amma tək keçirtdiyim gecələri bir o qədər də
xoşlamıram.
- Deməli bu gecə sizin xoşlamadığınız gecələrdən olacaq.
- Yaxşı olar ki, rəsmiyyəti yığışdırasan. Mənə sadəcə Patrisiya da deyə bilərsən.Bir də ki,
gecəyə qaldıqda isə onu indidən bilmək olmaz.
Qadın bir qədər acıqlı sifət alaraq gözləri ilə oğlanı süzüb öz kupesinə tərəf addımladı. O,
qəfildən yerində duraraq onun yerişini seyr edən cavana tərəf çevrilib dedi.
- Az qala yadımdan çıxmışdı. Sənə bir şey vermək istəyirəm, mənimlə gəl.
O, Patrisiyaya tərəf getməyə başladı.
- Gözlə, indi gəlirəm.
O, kupenin qapısı önündə gözləməyə başladı. Qadın isə qapını açıb içəri keçdi. Çox
keçmədi ki, o, əlindəki kitabla kupedən çıxdı.
- Bu da sənin çox sevdiyin yazıçının kitabı. Götür oxu, gecə uzun olacaq.
- Mən sizin belə nəzakətli olmanızı etiraf edim ki, heç zənn etməzdim.
O, üzərində Fransız dilində Ernest Hemenquenin seçilmiş əsərləri yazılmış kitabın
səhifələrini vərəqləyərək dəhliz boyu gedib qatar xidmətçiləri üçün nəzərdə tutulmuş kupenin
qapısına çatdı. İndi o, Patrisiyanın əvvəlcədən kitabı nəyə görə ona verməməsini başa düşürdü.
“Hə, o, bunu diqqəti özünə çəkmək üçün etmişdi. Ancaq bir şeyi də nəzərə almaq
lazımdır. Məhz niyə bu kitabla? Axı bu kitab...Çox maraqlıdır görəsən... ”.

Onun

oturacaqda əyləşdiyi heç beşcə dəqiqə deyildi ki, o, ayağa qalxdı. İçəridə bir az gəzişdikdən
sonra kitabı masanın üstündən götürüb dərhal Patrisiyanın kupesinə tərəf getdi. O, qapını
döymədən içəri keçdi və gördü ki,...
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İnterpol
Bu adın yaranma tarixi iyirminci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. “İnterpolun” – yəni
beynəlxalq polis təşkilatının yaranması ikinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə baş
tutmuşdu. Bu təşkilatın ilk köklərinin formalaşması isə 1920-ci illəri əhatə edir. İnterpol konkret
olaraq Fransa ərazisində yaradılmışdı. Bu beynəlxalq polis təşkilatının dirçəliş dövrü 1945-ci
ildən, yəni İkinci Dünya Müharibəsinin bitməsindən sonrakı dövrdür.
İnterpol yaradıldıqda əhatə dairəsi bir neçə Avropa dövlətindən (təxminən on beş dövlətin
polislərindən ibarət bir qrum kimi fəaliyyətə başlamışdı) ibarət idi. İnterpol yaradıldıqda onun
fəaliyyətində əsas aparıcı qüvvə Fransa dövləti olmuşdur. Amma çox keçmədi ki, İnterpola
rəhbərlik Amerika və İngiltərə xüsusi kəşfiyyat orqanlarının əlinə keçdi.
İnterpol yaradıldıqda onun fəaliyyət nizamnaməsi də yaradılmışdır. Bu nizamnamədə
İnterpolun məqsədlərini göstərən məqamlar izah olunurdu. Bu nizamnamədə İnterpolun məqsədi
kimi cinayətkarlığın bütün növlərinə - oğurluğa, əntiq əşyaların gizli alqı-satqısına, incəsənət
əsərlərinin qanunsuz ticarətinə, saxta pulların buraxılmasına və bu kimi cinayətkarlıqlara qarşı
mübarizə aparmaq göstərilirdi. Zaman keçdikcə cinayətkarlığın növləri də artmağa başladı.
İnterpol artıq qarşısına bir sıra yeni məqsədlər də qoymuşdur – insan ticarəti, insan orqanlarının
qanunsuz yollarla əldə olunaraq satılması, qanunsuz silah alqı-satqısı və daşınması, narkotik
maddələrə və kontrabanda yolu ilə gerçəkləşən bütün növ ticarət əlaqələrinə qarşı mübarizə
aparmaq.
İyirminci əsrin ortalarında İnterpolun əhatə dairəsi bir neçə ölkə ilə məhdudlaşırdısa,
iyirmi birinci əsrin əvvəllərində demək olar ki, bütün dövlətlərin bu təşkilatla sıx əlaqələri
mövcuddur. Ötən əsrin əlli-altımışıncı illərində bu təşkilatda çalışanların sayı iki yüz əlli-üç yüz
nəfərdən ibarət idisə, bu gün bu rəqəm min dəfədən çox artmışdır. Bu gün dünyanın əksər böyük
və kiçik dövlətlərində İnterpolun idarələri, cinayətkarlığın müxtəlif növlərinə qarşı mübarizə
aparan şöbələri fəaliyyət göstərməkdədir. 1923-cü ildə yaradılmış bu beynəlxalq polis təşkilatına
hazırda yüz səksən iki dövlət üzvdür.
İnterpol yaradıldıqdan sonra maliyyələşdirmə işi ona üzv olan ölkələrin öhdəsinə
düşmüşdü. Hər bir ölkə bu polis təşkilatının sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün İnterpola müəyyən
məbləqdə maliyyə yardımı göstərirdi. Bu hal-hazırkı dövrdə bir qədər fərqlidir. Artıq İnterpolun
öz büdcəsi də formalaşmışdır.
İnterpolçular dünyanın xilaskarları deyildirlər. Ancaq dünyada bir sıra əhəmiyyətli rollara
malikdirlər. Onlar terrorçularla mübarizə aparır, cinayətkarları təqib edir, hər hansı bir ölkə də
cinayət törətmiş şəxsin, başqa bir ölkədə gizlənməsini deşifrə etməyi bacarırlar. İnterpolçular
konstitusiyalarına əsaslanaraq heç bir halda dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərinə müdaxilə
25
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etmir, dini, etnik və milli məsələlərdən kənar gəzirlər. Bəs İnterpolçular öz vəzifə və
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirlərmi?
- Bəlkə də xeyr,amma yüksək məbləğdə puldan və şəxsi maraqlardan söhbət getdiyi halda
bəzi İnterpolçular, yəni bu “mələklər” ... bunu...
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Beşinci hissə
Maykl qəti qərarlar verməkdən heç vaxt çəkinməzdi. Bu onun özünəməxsus
xarakterindən irəli gəlirdi. Dəyişkən fikirli olmayan Maykl uşaq yaşlarından qəti qərarlar
verməyə alışqan idi. O, qərar qəbul etdikdən sonra bu qərarını heç vaxt dəyişməzdi. Bu onun
inadkar olmasından deyil, düşünərək qərar qəbul etməsindən irəli gəkirdi. Maykl hər hansı
önəmli qərarı qəbul etməzdən əvvəl bir qədər fikirləşər, sonrasa dərhal qərar verərdi. Xaraktercə
təmkinli olan Maykl bu dəfə də bir az fikirləşdi və qəti qərarını verdi:
- Xeyr.
- Sən doğrudan da qətiyyən dəyişməmisən. Elə bilirdim ki, bu illər ərzində azacıq da olsa
dəyişilmisən. Görünür mən yanılmışam.
- Tamamilə düz deyirsən. Əslinə qalsa heç sən də dəyişilməmisən, Amin.
- Boş-boş danışma, Maykl. Sən elə tez qərar verirsən ki, sanki mən sənə bir fincan qəhvə
içmək təklif edirəm.
- Deməli belə, İnterpolda işləməyi sən mənə təklif edirsən.
- Məni səhv başa düşmə! Bu sənin üçün elə-belə, adi şey deyil.
- Amin, əziz dostum, mən bunların hamısını bilirəm. Bilirəm ki, İnterpol adi, hər yoldan
ötənin işləyə biləcəyi işlərdən deyil. Orada işləyənlərin hamısını işə qəbul etməzdən əvvəl uzun
müddət nəzarət altında saxlayıb, çox mərhələli süzgəclərdən keçirdirlər. Bu işdə tutduğun
vəzifədən asılı olmayaraq yüksək məsuliyyətin gərəkdiyini də bilirəm. Mən bu təşkilat haqqında
azdan-çoxdan məlumatlıyam. Mən hətta onu da bilirəm ki, bu “mələklər” özlərini bəzən
dünyanın xilaskarları da hesab edirlər.
- Sən yenə də kinayə ilə danışırsan, əziz dost.
- Heç bir kinayədən söhbət gedə bilməz. Mən sadəcə həqiqəti söyləyirəm.
- Bəs həqiqət nədir?
- Mənim sənə bu haqda deməyə başqa bir fikirim yoxdur, Amin. Təki mən səhv etmiş
olum. Eyibi yoxdur, bu mənim üçün elə də böyük itki deyil. Amma sənə bir sualım olacaq.
- Buyur.
- Nə vaxtdan İnterpol üçün çalışırsan?
- Mən İnterpol üçün heç bir saatda olsa işləməmişəm, - o, gülümsəyərək cavab verdi, sənə İnterpolda işləmək təklifi etməyim heç də mənim interplçu olduğumdan xəbər vermir.
- Nə deyirəm ki, təki belə olsun.
- Maykl, mən bilmirəm ki, sənin nəyə görə İnterpola qarşı bu qədər kəskin fikirlərin
formalaşıb. Bəlkə interpolçuların hansısa çirkin əməllərindən xəbərdarsan?
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- Mənim İnterpola qarşı nə antipatiyam vardır, nə də ki, simpatiyam. Mən sənə qərarımı
demişəm, - Maykl təmkinlə sözünə davam etdi, - bilirsən ki, fikirimi dəyişən deyiləm. Yaxşısı
budur söhbəti dəyişək, Amin.
- Bilirəm ki, uzunçuluğu qətiyyən sevmirsən? Yenə də sənə fikirləşməyi məsləhət
görürəm. Bu barədə düşün, yaxşı-yaxşı düşün.
- Amin,..
- Sözümü kəsmə, xahiş edirəm. Fikirləş mən hələ üç gün də bu şəhərdə qalacam. Əgər
yeni bir qərara gəlsən onda məni mütləq xəbərdar et.
Artıq saat on birə beş dəqiqə işləmişdi. Onlar canlı skripka musiqisinin sədaları altında
vaxtın necə gəlib keçdiyindən xəbər tutmadılar. Hər ikisinin başı ciddi söhbətə qarışmışdı.
- Amin, deyirəm bəlkə çıxıb şəhərdə bir az gəzişək, - etdikləri söhbətdən yorulan Maykl
sakitcə dedi.
- Söz ver ki, dediklərim haqqında təklikdə qalanda düşünəcəksən.
- Məncə sən uzun müddətdir ki, görmədiyin yerləri böyük məmnuniyyətlə görmək
istərsən.
- Nə deyirəm ki, gedək də, - Amin artıq onun sözlərinə diqqət etməyən dostuna dedi.
Onlar Mayklın maşını ilə şəhərin enli və dar küçələrində bir qədər dolaşdıqdan sonra
dəniz kənarına getdilər. Avtomobildən düşməyərək dənizin dağıdıcı ləpələrini seyr edib keçmiş
günlərdən, bəzi uşaqlıq xatirələrindən danışırdılar. Sonra Maykl Amini evinin qarşısına kimi
apardı. Aminlə sağollaşdıqdan sonra o, avtomobilin sükanını sağa fırladaraq əks küçəyə keçdi.
Daha sonra o, idarə etdiyi maşını öz küçələrinə tərəf istiqamətləndirdi. On dəqiqədən sonra o,
avtomobili mənzilinin yerləşdiyi binanın qarşısında saxlayıb aşağı endi və onu düz evinin
qarşısına aparan çoxsaylı pilləkənlərlə qalxmağa başladı. Yorğun olmasına baxmayaraq o, adəti
üzrə liftdən istifadə etmədi. Evinə daxil olmaq üçün qapının üzərində yerləşdirilmiş doqquz
rəqəmli elektron şifrəni ardıcıllıqla daxil edib içəri keçdi. Əyinini dəyişdirdikdən sonra əl-üzünü
yumaq üçün vanna otağına keçən Maykl daha sonra yataq otağına daxil oldu və çarpayısına
uzandı. Yorğunluqdan gözləri yumulurdu. Yorğunluğuna səbəb isə Aminin kəsərli sözləri və
tünd portuqal şərabı idi.
Qəfildən telefonun çalınan zəngi onu gözlərini açmağa vadar etdi. Yataqdan qalxaraq
birinci saata baxdı. Saat üçə on dörd dəqiqə işləmişdi. Maykla təəccüblü gələn bu idi ki, çalınan
zəng səsi ev telefonundan gəlirdi, – hansı ki, yaxınlarından heç kəsin bilmədiyi ikinci nömrədən.
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Altıncı hissə
Mayklın ev telefonu nadir hallarda zəng çalardı, xüsusilə də ki, gecələr. Sonralar digər
məqsədlər üçün açdırdığı nömrəyə isə hələ indiyədək zəng gəlməmişdi. Mayklı tanıyanlar çox
zaman onunla əlaqə yaratmaq üçün mobil telefonuna zəng vururdular. Çünki onlar bilirdilər ki,
Mayklın telefonda uzun-uzadı söhbət etməkdən xoşu gəlmir. Elə vaxtlar olurdu ki, onun ev
telefonu aylarla zəng çalmırdı. Bəs indi ona zəng vuran kim idi? Bu zəng onu əməlli başlı
heyrətləndirdi.
- Eşidirəm, - telefonun dəstəyini qaldıraraq gözlərindən yuxu tökülən Maykl dedi.
- Günün bu vaxtında sizi narahat etdiyimizə görə əvvəlcədən deyirəm ki, üzr istəyirik.
Diqqətlə qulaq asın. Biz istərdik ki, siz daima elektron poçtunuzu yoxlayasınız. Görün nə qədər
oxunmamış məktublarınız vardır. Hə, bir də ki, gecikməyin. Bizə inanmağınız üçünsə elə bilirəm
ki, bu rəqəmləri söyləməyim kifayətdir.
- Siz nə danışırsınız, nə rəqəmlər? Sizə nə lazımdır?
- Doqquz, doqquz, qoqquz, bir, doqquz, sıfır, yeddi, yeddi və beş. Gecikməməyiniz
məsləhətdir.
Bu rəqəmlərin səsləndirilməsindən sonra Maykl yerindəcə donub qalmışdı. Səsindən orta
yaşlı adamı xatırladan kişinin səsləndirdiyi bu rəqəmlər onun evinin qapısına vurulmuş elektron
kilidin şifrəsi idi. Şifrəni Maykldan başqa bir nəfər də olsun belə bilmirdi. Artıq telefonda səs
kəsilmişdi. Maykl dəstəyi yerindən asıb hündür qoltuqlu yumuşaq kürsüyə əyləşdi. O, bu
zəngdən heç nə anlaya bilmirdi.
“Bu kim idi axı? Yəni küçə avaralarının işidir? Niyə o, məhz ingilis dilində danışırdı. Ola
bilsin ki, səhvən zəng vurub. Bəs şifrə necə olsun? Bununla o tanımadığım şəxs nə demək
istəyirdi? İnsanda alicənab adam təəssüratı yaradan bu səs kimə məxsus ola bilərdi? Kim isə
mənim bu nömrəmdən xəbər tutub və mənimlə zarafatlaşmaq niyyətinə düşüb? Yox bunu heç
kəs edə bilməz. Çünki məni tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, belə yüngül zarafatları qətiyyən
xoşlamıram. Əslində kiminsə belə etməsi mümkündür, ancaq şifrə üçün nə olsun? Bunu
öyrənmək qeyri mümkündür. Məndən nə istəyirdi görəsən? Aman tanrım, heç nə anlaya
bilmirəm. Elektron poçtumu yoxlamağımı?” – O, dumanlanmış beyinində bu fikirləri bir qədər
saf-çürük etdikdən sonra ayağa qalxıb iş otağına keçdi. Kompüter masasının arxasında əyləşərək
kompüteri işə saldı. Onun oxunmamış yüz yetmiş altı məktubu vardı. Ən axırıncı göndərilmiş
məktublara nəzər saldı. Sonuncusu bir neçə dəqiqə əvvəl –saat üçə on dörd dəqiqə işləmiş
göndərilmişdi. O, məktubu açaraq oxumağa başladı. Məktubu oxuduqdan sonra o, artıq nələrisə
başa düşürdü.
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“Deməli belə, kimlərsə mənimlə görüşmək istəyir. Əvvəlcə elektron poçtumu yoxlamağı
xahiş edirlər, elektron poçtuma göndərilmiş məktubda isə ciblərimi. Ümid edirəm ki, kiminsə
məni dəli etmək fikiri yoxdur. Bəs İnterpol necə? Bu dəfə ola bilməz, axı mən qəti qərarımı
bildirmişəm. Bəs kim? Mən kimə bu dərəcədə lazımam?” – O, paltarlarının asıldığı dolabın
yerləşdiyi yataq otağına getdi. Bütün gün ərzində geyindiyi geyimlərin ciblərini yoxlamağa
başladı. Dostu Aminlə axşamkı görüşə geyindiyi pencəyinin sağ cibindən nəsə tapdı. Bu dairəvi
şəkildə bükülmüş ağ vərəq parçası idi. Lakin bu Maykla məxsus deyildi. Vərəqin üzərində yazı
olmasına baxmayaraq onun üzərində hansısa xətt cizgiləri aşkar görünürdü. O, iş otağına qayıdıb
vərəqi masanın üzərinə qoydu. O, vərəqdəki yazının başqa bir vərəqin üzərindən yazıldığını başa
düşmüşdü. Yazını oxumaq üçün o, karandaş götürüb vərəqi qaralamağa başladı. Seyrək şəkildə
qaraladığı bu kiçik vərəqdən yazıları oxumaq artıq mümkün idi.
“Bəs bunu mənim cibimə kim atdı? Aha, restorandakı həmin qarson. Deməli belə, o,
qəsdən boşqabları masanın üzərindən götürərkən yerə dağıtmış və onları yığışdırarkən
oturacağın başına keçirtdiyim pencəyin cibinə bu kağız parçasını ata bilmişdi. Ancaq gənc oğlan
maskalanmağı çox əla bacara bilmişdi. Çünki o, özünü məyus göstərirdi və etdiyi yanlış
hərəkətdən hətta qulaqlarına kimi qızarmışdı. Amin ona bir söz deməyib başını aşağı salıb narazı
halda yellətdi, mən isə eyibi yoxdur deməklə ona təskinlik vermiş oldum. Ola bilsin ki, bu elə
Aminin işidir, yazıq uşağın heç günahı yoxdur. Bəlkə də Amin vaxt tapıb kağızı cibimə ata bilib.
Qabaqcadan bir söz demək çox çətindir”.
O, vərəqi əlinə götürərək yazılanları oxudu. Vərəqin yuxarı hissəsində Albert Pike, ondan
aşağıda isə bir neçə ədəd alt-alta , hərflərlə ingilis dilində yazılmışdı. Hər yazının qarşısında
həmin ədədlər rəqəm şəklində də göstərilirdi. Vərəqin sonunda isə yapon heroqlifləri ilə
“yasəmən gülü hamının gözü qarşısındadır” sözləri yazılmışdı.
“Çox maraqlıdır. Məni təqib edən naməlum insanlar mənim evimin qapısının açılması
üçün lazım olan şifrədən, evimdə Albert Pikenin “Morals and Dogma” adlı kitabının
olduğundan, elektron poçt ünvanımdan və bu ünvanda olan çoxlu sayda oxunulmamış
məktubların olmasından, heç kimin bilmədiyi ev telefonumun nömrəsindən və hətta mənim
yapon dili bilməyimdən də xəbərdardırlar. Yəqin ki, bütün bunlarla məni çox yaxşı tanıdıqlarını
demək istəyirlər. Görəsən məni bu dərərcədə, demək olar ki, özüm qədər yaxından tanıyan
kimdir? Həyatımda ilk dəfədir ki, belə bir sualla özüm-özümə müraciət edirəm, lakin cavabını
tapa bilmirəm”.
O, rəqəmlərlə hazırlanmış yazını oxumaq üçün Albert Pikenin kitabını tavandan azacıq
alçaq olan hündür kitab rəfindən axtarıb tapdı. Üzərini azacıq toz basmış qalın kitabı masanın
üstünə qoydu.
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- Bu tip şifrələnmiş yazı metodu köhnəlmiş üsullardandır, - Maykl mühakimə yürüdürdü,
- bu günkü gündə belə şeyləri ancaq filmlərdə görmək olar. Ola bilsin ki onlar…
O, yazını oxumağa beş dəqiqədən az vaxt sərf etdi. Yazılmış ədədlərdəki hərflərin sayı
kitabın səhifəsini, ədədin özü isə sözün neçənci söz olduğunu bildirirdi. O, sözləri birləşdirərək
cümləni oxudu:
- “Naharın vaxtı çox gecikib” –o, qarşısına başqa bir vərəq qoyub cümlədəki gizli mənanı
açmağa başladı. –Axı bu nə deməkdir? Yəqin bu görüşün nahardan sonraya təyin olunmasını
bildirir. “Çox acımışam”. Bəs onda bunun mənası nədir? Yəqin ki, bu görüşün vaxtı ilə əlaqədar
olan bir cümlədir. Ola bilər ki, görüşün nahardan dərhal deyil, xeyli keçdikdən sonra baş tutması
planlaşdırılır. Bir də ki, “xeyriyyəçilik etsən mərhəmətimi göstərərəm”. Mərhəmətimi? Mən ac
adama necə xeyirxahlıq edə bilərəm? Yalnız yemək almaqla. Hər şey aydın oldu. Mən nahardan
sonra tanımadığım tanışlarım üçün yemək alıb aparacam və onlar da məni hörmətlə qarşılayıb
etdiyim xoş niyyətli hərəkətə görə mükafatlandıracaqlar. Bunun hansı yolla baş tutacağı isə hələ
ki, mənə qaranlıq qalır. Yasəmən gülünün nə demək olduğunu heç başa düşə bilmirəm.
O, əlini alınına qoyub bir xeyli vərəqə baxdı. Bir şey tapa bilmədiyi üçün artıq
hövsələdən çıxırdı. O, yasəmən gülü sözünün nə üçün yapon dilində yazıldığını özlüyündə
aydınlaşdıra bilmirdi. Bunun nə məna kəsb etdiyini dərk etmirdi. Beyinində olan çoxsaylı fikirlər
onun yorğunluğunu daha da artırırdı. Sakitləşmək üçün aynəbəndə çıxıb təmiz hava qəbul
etməyə başladı. Soyuq külək ona toxunduqca sanki cavabını tapa bilmədiyi saysız-hesabsız
sualların başında yaratdığı alovu da söndürürdü. O, ciyərlərinə istədiyi qədər hava çəkdikdən
sonra iş otağına qayıtdı. O, iş otağının qapısının ağzında birdən dayanaraq geriyə boylanıb o biri
otaqda masanın üzərində güldana qoyulmuş çiçəklərə baxdı. O, artıq hər şeyi başa düşmüşdü.
O, səhər idmanı etmək üçün bu gündə ertəkəndən yuxudan oyandı. Küçə boyu xeyli
qaçdıqdan və bir az da məşqdən sonra xeyli meditasiya etdi. Meditasiya zamanı o, fikirlərini
cəmləşdirərək sanki bu dünyadan ayrılır və bununla da bütün bədəninə, eyni zamanda da
beyininə istirahət vermiş olurdu.
Meditasiyadan sonra sərin su iləyuyunub əyininə paltar geyindi. O, masanın üstündə
dünən gecədən qalan vərəqləri cırıb yandırdıqdan sonra divanda uzanıb televizoru qoşdu və
baxmağa başladı.
Dünən baş verən hadisələri o, hələ də reallıq kimi qəbul edə bilmirdi. İndi isə ona yuxu
kimi gələn gerçəkliyi yadına salırdı:
“Çox qəribədir gecə mənimlə telefonda ingilis dilində danışdılar, elektron poçtuma gələn
məktubda isə fransız dilində bir neçə söz vardı. Cibimə qoyulmuş kağızda isə yapon dilində yazı
vardı. Belə çıxır ki, bununla onlar ya gizlilk prinsipi güdürlər, ya da ki, elə mənim hər bir
işimdən xəbərdar olmaqlarını bildirmək istəyirlər. Bəzən belə təsadüflər yaranır, amma bunun
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təsadüf olmadığı göz qarşısındadır, - o, televizora baxsa da xəyalı daldığı fikirlərlə birgə idi, - bu
qədər də təsadüf olmur axı. Onlar cəmi bir neçə cümlə ilə az qala mənim bütün həyatımda baş
vermiş hadisələri dilə gətiriblər. Həyat gözlənilməz hadisələrlə doludur. Görünür sürprizlərsiz
keçən həyat ölümə bərabərdir. Eh nə isə”.
Gecə çox az yatdığına görə yuxusunu almaq üçün televizoru söndürüb yataq otağına
keçdi. Yatağına uzandıqdan bir neçə dəqiqə sonra o, artıq şirin yuxuda idi. Onun qəribə
xüsusiyyətlərindən biri də bu idi ki, o, hansı işlə məşğul olurdusa bütün diqqətini o işə
cəmləşdirə bilirdi. İstər kitab oxuyarkən, istər məşq zamanı, istərsə də yatdığı zaman onu heç bir
fikir narahat edə bilməzdi, çünki o, hər bir şeyi kənarda buraxıb gördüyü işdən həzz almağı
bacaran insanlardan idi.
Maykl çarpayıdan qalxaraq vanna otağına keçib üzünü təraş etdi və saçlarını yudu. Saat
artıq on ikiyə beş dəqiqə işləmişdi. Yuyunduqdan sonra o, qapısına qədər gətirilmiş qəzet və
jurnalları qapı ağzından götürüb iş otağına apardı. Yazı stolunun üzərinə qoymuş olduğu bu
qəzetləri ayaq üstəcə bir qədər səhifələdi. Sonra əyləşib həmişəki kimi onları diqqətlə oxuyub,
müəyyən qeydlər götürdü. Saat birə on dəqiqə qalmışdı.
Belə qeyri-adi görüşlər zamanı elə geyimlər seçmək lazımdır ki, ümümi kütlədən
fərqlənməyəsən. Bər-bəzəkli geyimlərdən və ya klassik formalı üslubundan istifadə olunarsa bu
müəyyən dərəcədə görüşün uğurlu keçməsini sual altında qoyur. Buna görə də o, mavi rəngli
cins şalvar, qəhvəyi rəngli yun köynək, qara rəngli gödəkcə və ayaqqabı geyindi. Görüşün təyin
olunmuş təxmini vaxtına hələ bir qədər qalmasına baxmayaraq o, artıq evdən çıxmağa
hazırlaşırdı. Ona görə yox ki, o, bu görüşü səbirsizliklə gözləyirdi, ona görə ki, o, gecikmək
istəmirdi.
O, hər ehtimala qarşı şəxsi maşınından istifadə etməmək qərarına gəldi. Maykl yaşadığı
binanın arxa tərəfindən bir az aralıda yerləşən dayanacağa gedib marşurut gözləməyə başladı. O,
mikroavtobusa minərək dayanacaqdan iki milə qədər aralandı. Növbəti dayanacaqlardan birində
düşərək yolu keçib xeyli piyada getdi. Daha sonrasa metro stansiyalarından birinin yerləşdiyi
istiqamətdə hərəkət edən avtobusa mindi. İyirmi dəqiqəyə yaxın bu avtobusla yol getdikdən
sonra metro stansiyasının girişinin yaxınlığındakı dayanacaqda yerə endi. Onun bir neçə
nəqliyyatdan istifadə etməsinin səbəbi onun kim tərəfindənsə izlənilib-izlənilmədiyini təyin
etmək idi. Dayanacaqda bir neçə dəqiqə gözləyib izlənilmədiyinə əmin olduqdan sonra metroya
düşdü. Qatarla iki stansiya getdikdən sonra demək olar ki, lazımi yerə çatmışdı.
Şəhərin metro stansiyalarından birinin çıxışı dörd yolun kəsişməsində yerləşən
“Yasəmən” çiçək mağazasından gözlə görünə biləcək dərəcədə aralıda yerləşirdi. Metrodan
çıxdıqdan sonra Maykl yolun əks tərəfinə keçib çiçək mağazasına tərəf yeridi. O, bu mağazadan
bir neçə dəfə müxtəlif rəngli təbii gül dəstəsi almışdı. Sonuncu dəfə evinə gətirdiyi beş ədəd göz
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oxşayan ağ tülpanı isə lap bu yaxınlarda – üç gün əvvəl almışdı. O, görüşün təyin olunduğu yeri
də elə aldığı bu güllərə əsasən dəqiqləşdirə bilmişdi.
Üç gün öncə mağazadan alaraq güldana qoyduğu tülpanlara baxdıqda nəsə onun diqqətini
çəkdi. O, qapıdan azca aralanıb masaya tərəf boylandı. Masanın üzərində həmin güldan və ağ
tülpanlar vardı. Lakin o, əli ilə güllərə toxunduqda güllərin kim tərəfindənsə təzələndiyini gördü.
Güllər yeniləri ilə əvəz olunmuşdu. Bu isə Mayklın tapa bilmədiyi sualın cavabı idi.
“Nahardan xeyli keçib”, - o, saata baxdıqdan sonra öz-özünə dilləndi, - bəlkə nəsə yeyim,
onsuz da nahar etməmişəm.
O, hot-doq satan az yaşlı uşağa yaxınlaşdı və birini sifariş etdi. Boyunundan asılmış kağız
lövhədə “xeyriyyəçilik et” adlı şüar yazılan qoca dilənçini mağazanın qarşısında görüb dedi:
- Zəhmət olmasa ikisini hazırla.
- Tələsməyin, bu dəqiqə hazırlayıram, - özünü məşğul göstərməyə çalışan balaca uşaq
Mayklın üzünə baxmadan dedi. Hot-doqları hazır olduqdan sonra Maykl dilənçiyə tərəf gedib
birini ona sarı uzatdı.
- Çox sağ ol, - başdan ayağa toz-torpaq içində olan qoca boğuq səslə Maykla təşəkkür
etdi və hot-doqu onun əlindən qaparaq mağazanın qarşı tərəfinə gedən üzü aşağı yolla axsayaraq
getməyə başladı. Dilənçi ondan xeyli aralanmışdı ki, çevrilərək arxaya – Maykla tərəf baxdı.
Maykl bir neçə saniyə də gözlədikdən sonra asta yerişlərlə, amma qocanı nəzarətdə saxlamaq
şərti ilə onun arxasınca addımlamağa başladı. Maykl çox da çevik yeriməyib aralarındakı
məsafəni saxlamağa çalışırdı. Qoca qəfildən qarşıdakı yoldan sağa döndü. Maykl ona çatmaq
üçün addımlarını bir qədər tezləşdirdi. Maykl qocanın arxasınca getməklə yanaşı həm də ətrafı
diqqətli baxışlarla müşahidə edirdi. Qoca yolu qısaltmaq üçün sola dönərək yaşayış binalarının
yerləşdiyi ərazidən kəsə yolla getməyə başladı. Maykl dilənçi ilə aralarında olan məsafəni bir az
da azaltmışdı. Hər tərəfi diqqətlə nəzərdən keçirdən Maykl artıq onların kim tərəfindənsə
izlənməsindən arxayın olaraq qoca dilənçiyə yaxınlaşmaq istəyirdi ki, birdən dilənçi qışqırdı:
- Sola, sola, - o, ucadan qışqıraraq sağ tərəfə qaçmağa başladı, sanki bayaqdan axsayaraq
gəzən heç bu deyildi.
Maykl sakitliyi pozan avtomobil mühərriklərinin səsini eşitdikdə, indicə qarşısından
keçdiyi iyirmi beş mərtəbəli binanın dəhlizinə sürətli sıçrayışla atıldı. Cəld şəkildə liftin
düyməsini basaraq açılan qapılardan içəri daxil oldu. O, liftlə yuxarıya qalxmağa başladı. Lift
doqquzuncu mərtəbədə dayandı, çünki yuxarıya qalxmaq istəyənlər var idi. Maykl liftin qapıları
açılan kimi iri addımla bayıra çıxdı. Bir-iki mərtəbə aşağıda pilləkənlərlə üzü yuxarı sürətlə
qalxan bir neçə adamın addım səsləri aşkar eşidilirdi. Aşağı yol yox idi. O, ya yuxarı qalxmalı,
ya da ki, mənzillərdən birinə soxulmalı idi. Onun sol tərəfində və qarşısında qapı vardı. O,
əvvəlcə qarşısındakı qapının dəstəyindən yapışdı, qapı bağlı idi. Sonra isə sol tərəfdəki qapıdan,
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amma bu qapı da bağlı idi. Fikirləşməyə vaxt yox idi. Məcbur qalan Maykl qapını əli ilə
döyməyə başladı.
- Kimdir? Nə lazımdır? – Evdən qadın səsi eşidildi. Maykl isə dayanmadan qapını
taqqıldadırdı. Qadın qapını açan kimi o, dərhal evə girib qapını örtdü. Qapını onun üzünə açan
orta yaşlı qadın qışqırmaq istəyirdi ki, Maykl onun ağzını sol əli ilə tutdu və onu özünə tərəf
çəkib içəri otağa apardı. Üç otaqlı mənzildə bu qadından başqa heç bir kəs yox idi. Bura Maykla
əla sığınacaq ola bilərdi. Lakin burada çox qalmaq olmazdı. Ona görə ki, evə ya kimsə gələ bilər,
ya da ən azından binada uzun müddətli yoxlama aparıla bilərdi. Maykl cib yaylığı ilə qadının
səsini çıxarmaması üçün ağzını, telefon aparatına gələn qırmızı naqillə isə onun əllərini masaya
bağladı.
Hər yana səs salan addım səsləri yuxarıdan eşidilirdi. Onlar artıq onuncu mərtəbədə
idilər. O, aynəbəndin pəncərəsindən aşağı – binanın qarşısına baxdı. İki böyük “Mersedes”
markalı maşın düz binanın qarşısında dayanmışdı.Geriyə yol yox idi. Çıxış yolu yalnız və yalnız
evin balkonundan idi. O, binanın qarşı tərəfinə açılan balkona çıxdı. Əvvəlcə altdakı balkona
keçməyə qərar verdi. Bunun üçün dayandığı balkonun kənarlarından əlləri ilə möhkəmcə yapışıb
səkkizinci mərtəbənin balkonuna sallandı və özünü havada yelləyərək irəli tullandı. Bu onun
üçün elə də çətin olmadı. Sonra isə bu balkonun kənarına çıxıb sürətli təkan verərək əks tərəfə qonşu balkona atıldı. Binanın ayrı çıxışından çıxmaq üçün o, gərək ki, balkonunda olduğu
mənzilin içərisindən keçəydi. Balkonda da çox dayanmaq təhlükəli idi. Çünki aşağıda –
maşınların ətrafında dayanmış olan bir neçə yekəpər iri başlarını o tərəf-bu tərəfə fırladaraq ətrafı
nəzarətdə saxlayırdılar. O, balkondan içəri girmək üçün şüşədən olan qapının dəstəyinə əl atdı,
amma bu dəfə də bəxti işləmədi. O qədər də qalın olmayan şüşəni sındırmaq onun üçün çətin iş
deyildi. Lakin o, səsin eşidiləcəyindən ehtiyyat edib belə bir səhvə yol vermədi. O, qapının
dəmirdən olan kiçik dəstəyindən iki əli ilə tutaraq onu var gücü ilə özünə sarı çəkdi. Üç dəfə belə
güclü təkandan sonra onu açmağa müvəffəq oldu.
- İçəridən çoxlu adam səsi eşidilirdi. Buna baxmayaraq o, evin içərisindən keçməyə
məcbur idi. O, ayağını evin çıxış qapısına aparan dəhlizə qoymuşdu ki, yan tərəfdən qırx-qırx
beş yaşlarında olan bir kişi onun qarşısını kəsdi.
- Hara? – Ucadan qışqıraraq o, soruşdu, - alçaq, oğurluq etmək istəyirsən? Özü də ki,
günün bu vaxtında? Mən indi bu dəqiqə sənə göstərərəm, - deyərək o, Mayklın yaxasından sol əli
ilə yapışdı. Artıq qarşıdakı otaqdan on doqquz-iyirmi yaşları olan iki oğlan da ona tərəf gəlirdi.
Onun tanımadığı bu adamlara nəyisə izah etməyə nə vaxtı, nə də ki, həvəsi var idi. Ağzından
spirt qoxusu gələn bu kişi sağ əli ilə zərbə vurmağa hazırlaşanda Maykl yaxasındakı əldən iki əli
ilə tutaraq kişinin sol qolunun altından əks tərəfə keçib onun qolunu burdu. Bu fənddən sonra
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kişi biləngindəki ağrıdan yarı bükülü vəziyyətə düşərək tərpənməz halda onun qarşısında
dayanmışdı. Maykl əlacsız vəziyyətdə qalan kişini ona doğru gələn oğlanların üstünə itələdi və
qapının içəri tərəfində kiliddən asılmış açarları çıxarıb qapını bayırdan açarla bağladı.
“Aşağı düşmək lazımdır, ancaq liftlə yox, bu təhlükəli ola bilər” – o, astadan öz-özünə
dedi. Hər mərtəbədə olan pilləkənlərin üzərində cəmi iki ya da üç iri addım ataraq sürətlə aşağı
düşməyə başladı. Hələ yuxarıda olarkən binanın bütün giriş və çıxış qapılarına nəzarət
olunduğunu özlüyündə yəqin etmişdi. Buna görə də üçüncü mərtəbədə dayanaraq binanın arxa
tərəfinə balkonu olan qarşısındakı mənzilə daxil olmaq üçün bağlı qapını sındırmağa məcbur
oldu. Çünki aşağı düşməsi artıq təhlükəli idi. Ola bilərdi ki, ikinci mərtəbədə ki, mənzillərin də
qapısı bağlı olsun. Bununla da o, daha çox vaxt itirmiş olacaqdı.
Qapının içəriyə tərəf açılmasını nəzərə alaraq o, kilidin aşağı hissəsinə iki güclü ayaq
zərbəsi vurdu. Qapı möhkəm materialdan hazırlanmışdı. Maykl eyni yerdən iki dəfə də zərbə
vurduqdan sonra qapının kilidini qıra bildi. Həmin anda içəri daxil oldu və qapını örtdü.
Mənzildə heç kim yox idi. O, yubanmayaraq binanın arxa hissəsinə açılan balkona çıxdı. Ətrafda
bir kimsənin olmamasından arxayın olduqdan sonra sağ tərəfə - qonşu balkona tullanaraq
balkonun beton döşəməsinin altından keçən dəmir parçasından tutdu. Daha sonra oradan ikinci
mərtəbənin balkonuna düşdü. O, binanı tez bir zamanda tərk etməli idi. Çünki bir azdan polislər
də binanı əhatəyə alacaqdılar. Maykl ikinci mərtəbədən yerə tullandı. Ayaqları yerə dəyən kimi
o, əllərini qarşıya uzatmaqla yerdə dairəvi şəkildə bir neçə dəfə halqavari fırlandı və bununla da
özünü ağır əzilməkdən sığortaladı. Ayağının topuq hissəsinin ağır əzilməsinə baxmayaraq o, cəld
ayağa qalxaraq gedə-gedə gödəkçəsini əyinindən çıxarıb üzünü çevirdi. İki üzlü bu gödəkçənin
üzərində qırmızı xətləri olan düm ağ rəngli üzünü geyinərək yaxasını boğazına qədər bağladı.
Cibindən çıxartdığı idman üslubunda olan ağ rəngli papağını isə tez başına qoydu. Sonra isə
özündən razı halda, aramla yeriyərək binadan müəyyən qədər uzaqlaşdı.
O, iki küçə binadan aralanıb ərazisinə cürbəcür həmişəyaşıl ağaclar əkilmiş balaca parkın
sahəsinə girdi və üzəri qırmızı və ağ boya ilə rənglənmiş skamyalardan birində əyləşdi. Onun
binaya nəzarət edə bilməsi üçün bundan əlverişli məkanın olmadığından o, burada gözləməli
oldu.
Mayklın dayandığı nöqtədən binaya qədər olan məsafənin az olması ona qara rəngli
maşınlardan birini, qara geyimdə və qara maskada olan adamlardan isə ikisini görməyə imkan
verirdi.
“Görünür hələ də axtarış davam edir. İndi isə polis maşınları gəlməlidir. Axı niyə onlar
bu qədər gecikirlər? Yəqin ki, əvvəl-axır gələcəkdilər, - o, öz-özünə fikirləşirdi”.
Maykl binanın səkkizinci mərtəbəsindəki mənzilə soxularkən ev sahibləri ona müqavimət
göstərməyə çalışdıqları zaman onları müəyyən mənada zərərsizləşdirdikdən sonra həmən
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mənzilin qapısını bayırdan açarla bağlamasının bir səbəbi elə polisləri bura dəvət etmək idi.
Çünki Maykl bu şəhərdə cinayətkarlara olan münasibətin necə olduğunu yaxşı bilirdi. Əgər evə
soxulmaq istəyən naməlum insan əvvəlcə balkondan mənzilə girir, ardınca isə bu azmış kimi ev
sahiblərinə zor tətbiq edir, hələ üstəlik də mənzildən çıxarkən qapını onların üzünə bağlayırsa
nəticədə bütün bunlar polisin çağırılmasına zəmin yaratmış olur. Maykl dəqiqliyi ilə bilirdi ki,
xüsusi fənd tətbiq edərək yerə yıxmış olduğu üç kişidən biri bayırdan bağlanılmış qapının
açılması üçün qonşulardan qabaq polisi çağıracaqdır.
- Budur polis maşını, ənənəyə sadiq qalaraq hadisə yerinə vaxtından xeyli gec gəlib çatır,
- o, sürətlə gələn polis maşınını görüb eşidilə biləcək səslə dedi. – Çox qəribədir, həmişə
tələsməklərinə baxmayaraq hadisə yerinə həmişə hamıdan axırda gəlib çatırlar.
Polis maşını parkın qarşısından keçən yolun sonuna qədər gedib binaya tərəf döndü. Polis
maşını qara rəngli “Mersedeslərdən” birincisinin yanında dayandı və içindən bir neçə cüssəli
polis nəfəri düşdü.
Polislərin gəlməsini istəməkdə Mayklın məqsədi onun kimlər tərəfindən təqib olunmasını
müəyyənləşdirmək idi. Yəni polislər gəldikdən sonra bu “qara maskalı” adamlar getməsələr onda
onlar dövlət tabeçiliyində olan hansısa orqanın üzvləridirlər, yox əgər polisə təzyiq göstərsələr və
ya sakitcə qaçmağa çalışsalar bu zaman onlar hansısa təşkilatın və yaxud da hər hansı bir ölkənin
xarici kəşfiyyatının agentləri ola bilərlər. Onun ikinci versiyaya daha çox inanmasına
baxmayaraq, birinci versiya doğru çıxdı. Onlar nə müqavimət göstərdilər, nə də ki, qaçdılar,
əksinə geri çəkilən oldusa o da polis oldu. Polislərin orada dayanması heç iki dəqiqə olmadı ki,
onlar sakitcə maşınlarına əyləşib binadan kənarlaşdılar.
Maykl haraya gedəcəyini bilmirdi. Bunun üçün o, fikirləşməli oldu, çünki indi o, evə
qayıda bilməzdi. Ola bilsin ki, onun kimliyini müəyyən edə bilmişdilər.
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Yeddinci hissə
- O, hündür boya və enli kürəklərə sahib biri idi. Hərəkətlərindən hiss olunurdu ki, çox
çevik və güclüdür. Onun tünd qarara rəngli gözləri vardı. Sifətində elə də qeyri adilik yox idi.
Diqqəti çəkən yalnız qara rəngli gözləri və formaca bir-birindən fərqli olan qaşları vardı.
- Bəs geyimi haqqında nə isə deyə bilərsiniz?
- Məncə onun əyinində açıq mavi rəngli cins şalvar var idi. Gödəkçəsi isə səhv etmirəmsə
dəridən deyil, parçadan idi. Gödəkçənin rəngi isə dəqiq yadımda deyil.
- Nəyə əsasən onun güclü və cəld olduğunu zənn edirsiniz? – Deyə müstəntiq soruşdu.
- Onun məni ağzımdan tutaraq dəhlizdən qonaq otağına necə aparmasını az qala ki, heç
hiss etmədim. Görkəmcə də idmaçıya oxşayırdı.
- Sizin mənziliniz doqquzuncu mərtəbədə yerləşir?
- Bəli.
- Nə vaxtsa bu adamı görmüsünüzmü?
- Yox-yox, heç vaxt.
- Onun səsi necə idi?
- Başa düşmədim. Necə yəni səsi?
- Yəni ki, xırıltılı, yoxsa qalın və yaxudda incə.
- Mən sizə lap əvvəldə dedim axı o, heç nə danışmadı, bir kəlmə də, - qadın bir qədər
əsəbi halda dedi.
- Sonuncu sualımı verirəm. Sizcə o, yerli, yoxsa əcnəbi idi?
- Bilmirəm.
- Gedə bilərsiniz, - müstəntiq həmsöhbətinə deyərək masanın üstündəki ağ rəngli
telefonun düyməsini basdı, - növbəti gəlsin, - o, sözlərinə əlavə etdi, - zəhmət olmasa.
Qadın otaqdan çıxdıqdan sonra içəriyə orta yaşlı, başının tən ortası daz olan bir kişi daxil
oldu. Onun başındakı olan-qalan saçı da ağarmışdı.
- Buyurun, əyləşə bilərsiniz, - deyərək müstəntiq qarşısındakı oturacaqda ona yer
göstərdi.
Müstəntiqin masasına sol tərəfdən perpendikulyar şəkildə daha bir masa birləşdirilmişdi.
Bu ensiz masanın arxasında isə iki nəfər əyləşmişdi. Müstəntiqə yaxın oturanın qarşısında
kompüter, digərinin qarşısında isə bir neçə ağ vərəq var idi. Müstəntiq isə qarşısına qırmızı
rəngli dəri üzlüyü olan balaca kitabça və qələm qoymuşdu. O, vaxtaşırı sualları soruşduqca
kitabçada hansısa qeydlər aparırdı.
- Mənziliniz neçənci mərtəbədə yerləşir? – Müstəntiq qarşısındakının adını və soyadını
öyrənib kitabçasında qeyd etdikdən sonra soruşdu.
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- Səkkizinci mərtəbədə. İki ildən çoxdur ki, biz bu mənziə köçmüşük, - kişi sakit-sakit
cavab verdi.
- Xahiş edirəm hadisənin necə baş verdiyini qısaca şərh edəsiniz, - müstəntiq dedi.
- Mən evimizin ensiz dəhlizi ilə mətbəxə gedirdim ki, birdən yandakı otaqdan kimsə
peyda olub yaxamdan tutdu və məni arxası üstə yerə itələdi. Mən ayağa durub ona zərbə
endirmək istəyəndə isə o, məni yenə də itələdi və qaçdı. Yaramaz evdən çıxarkən evin açarlarını
da özü ilə götürdü. Mən heç nə başa düşə bilmədim. O, niyə gəldi və hara getdi. Bircə onun
mənim evimə balkondan girmiş olduğunu bilirəm.Onun barəsində ağlımdan yüz cür fikir keçib,
amma mən belə hesab edirəm ki, o, həqiqətən də oğru idi. Nə yaxşı evdə o günü qızlarım yox idi.
Yoxsa əlimdən xəta çıxa bilərdi. Nə qədər olmasa da adamın ağlına pis-pis fikirlər gəlir.
- Siz mən gözlədiyimdən daha az məlumat verdiniz, - müstəntiq üz-gözünü turşudaraq
söylədi, - deyin görüm siz mətbəxə getdiyiniz zaman o, gəlib sizin yolunuzu kəsdi, yoxsa siz onu
evinizdə görüb ona mane olmaq istədiniz?
- Bunun axı nə fərqi vardır? Qanun mənə özümü və mülkiyyətimi qorumaq hüququ verir.
Mən həmin vəziyyətdə yalnız özümü müdafiə etmişəm.
- Başlama mənim üçün qanunlardan danışmağa, - müstəntiq ucadan qışqıraraq əllərini
masanın üstünə çırpdı və ayağa qalxdı, - qanunlar mənə də səni sorğu-sual etmək hüququ verir.
De görüm sən onu birinci vurmusan? – O, özünü bir az ələ aldı və yerinə əyləşdi.
- Mən onu heç vura bildim ki? O, məni qabaqladı. Heç əlimi qaldırmağa imkan vermədi.
- Sən onu vurmamışdan əvvəl ona nə lazım olduğunu heç soruşdun? – Müstəntiq eyni
sualı bu dəfə başqa formada verdi.
- Dedim axı mən onu vurmamışam.
- Sualıma cavab ver, - müstəntiq səsini yenidən ucaltdı.
- Mən soruşmadım, amma heç özü də izah etmədi.
- Niyə soruşmadınız? – Müstəntiq yenidən rəsmi danışıq formasına keçdi.
- Yoldaş müstəntiq, mən sizin evinizə icazəsiz girsəm, özü də ki, qapıdan da yox,
balkondan, siz mənə nə lazım olduğu ilə maraqlanarsınız?
- Kifayətdir. Heç bir qanun sizə mənimlə belə rəftar etməyə imkan yaratmır. Əgər
qanundan danışırsınızsa qanunun bu müddəasını da xatırlamağınız yerinə düşər. – Müstəntiq
həmsöhbətinin ondan yaşca çox böyük olmasına baxmayaraq ona yenidən acıqlandı.
- Yaxşı, nəzərə alaram.
- Siz onunla nə danışdınız?
- O, mənə heç nə demədi. Biz onunla danışmağa vaxt tapmadıq. – Təkrar-təkrar verilən
suallardan yorulan kişi cavab verdi.
- Onun evə girdiyi zaman evinizdə sizdən başqa daha kimlər vardı?
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- Mən, iki oğlum və həyat yoldaşım, - O, özünü də evdə olanların siyahısına əlavə edib
saydı.
- Xarici görünüşü yadınızdadırmı?
- Belə də. Təxminən deyə bilərəm ki, qara qaş-qara göz idi. Ağ dərili olmasına
baxmayaraq bir az qara təhər idi.
- O, əcnəbi deyildi ki? – Müstəntiq ona cümlələri arasına fasilə etməyə icazə vermirmiş
kimi dayanmadan soruşurdu.
- Xeyr, əsla. O, əsl yerli oğrulardan idi. Hayıf ki, onu yaxşıca əzişdirə bilmədim.
- Çox sağolun, - müstəntiq başı ilə ona otaqdan çıxmasını işarə etdi.
- Onu da deyim ki, o, heç də məndən qüvvətli deyildi, sadəcə bəxti gətirdi, -o, otaqdan
çıxarkən bir anlığa dayanaraq müstəntiqə dedi. Kişi otağı tərk edən kimi, müstəntiq masanın
üzərində olan zəngin düyməsini basaraq katibəsini çağırtdırdı və ondan üç stəkan çay gətirməyi
xahiş etdi.
Müstəntiqdən sol tərəfdə əyləşənlərdən biri kağız parçası üzərində dindirilənlərin təsvir
etdikləri şəxsin foto robotunu çəkməyə çalışırdı. Digəri isə kompüter vasitəsi ilə eyni əməliyyatı
həyata keçirirdi. Kompüterin önündə əyləşən gənc mütəxəssis müstəntiqin dindirdikləri şəxslərin
təsvir etdikləri parametrləri kompüterin yaddaşına verir və xüsusi proqram vasitəsi ilə bu
parametrə uyğun insan modeli yaradırdı.
Çaylarını içib qurtardıqdan sonra, hadisə haqqında hələ ki, heç bir şey öyrənə bilməyən
müstəntiq katibəsinə növbəti şahidin gəlməsini tapşırıq verdi.
- Oturun. Neçə yaşınız vardır? – Müstəntiq içəriyə daxil olan oğlandan soruşdu.
- İyirmi bir.
- Hər hansı bir idmanla məşğul olursanmı?
- Hal- hazırda xeyr, amma əvvəllər üzgüçülüklə məşğul olmuşam.
- Görünür. Sağlam bədən quruluşuna maliksiniz, amma nədənsə üç nəfərə birinin
öhdəsindən gələ bilmədiniz.
- Hər şey ani baş verdi. Məncə o, peşəkar idmançı idi. Düzdür atam da keçmiş boksçudur,
yaşlı olmasına baxmayın əvvəlki gücünü indi də saxlamaqdadır, amma o, daha güclü idi. Onun
bizə qarşı tətbiq etdiyi ardıcıl fəndləri yalnız peşəkar edə bilərdi.
- Sizdən doğru danışmağınızı tələb edirəm. Atanız sərxoş idimi?
- Mən bilirəm ki, istintaq zamanı söylənilmiş kiçik bir yalan, istintaqın gedişatında böyük
səhvlərə yol aça bilər. Bəli, atam hadisə baş verməmişdən iki saat əvvəl bizə gəlmiş iş yoldaşı ilə
o ki var içmişdi. Boyca məndən hündür olan həmin adam balkondan içəri girdikdən sonra sadəcə
qapıdan bayıra çıxmaq istəyirdi. Atam isə ona macal verməyib yaxasından yapışdı.
- Bəs o, xacici görünüşünə görə nə ilə yadında qaldı?
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- Mən saat həvəskarı olduğumdan onun “Rolex” markalı saatını tez görə bildim. Geyimi
adi idi. Saçları səliqə ilə yana daranmışdı. Əgər yanılmıramsa qəhvəyi rəngli ayaqqabı
geyinmişdi.
- Sən onun hansı millətdən olduğu haqqında nəsə deyə bilərsən?
- Məncə o, əcnəbi idi. Onda italyanlara xas olan görkəm vardı.
- Hansısa sualınız vardırmı? – Müstəntiq sol tərəfində əyləşənlərdən soruşdu.
- Sizcə onun neçə yaşı olardı? – kompüter arxasında əyləşmiş mütəxəssis soruşdu.
- Buna dəqiq cavab vermək çox çətindir. Ola bilsin ki, iyirmi beş-iyirmi altı. Hər halda
yüz faiz deyə bilərəm ki, yaşı otuzdan az idi.
- Mənim də bir sualım vardır.
- Buyurun.
- Onun çənəsinin forması necə idi? – Qarşısında bir neçə vərəq olan digər mütəxəssis
soruşdu.
- Bağışlayın sifət cizgilərini sizə dəqiqliyi ilə deyə bilməyəcəm, çünki mən onun üzünü
cəmi bir neçə saniyə görmüşəm. Məncə normal çənə quruluşu vardı.
- Bəs boğaz hissəsi necə idi?
- Bu suallara cavab verməyə çətinlik çəkirəm.

***
General qarşısındakını səbir və təmkinlə dinləyirdi, hansı ki, ona hadisə haqqında ətraflı
məlumat verirdi. General nə qəzəbini biruzə verir, nə özündən çıxır, nə də ki, bir söz
deyirdi.Yaşı altımışdan çox olan general üzündə heç bir mimika hiss etdirmədən, soyuqqanlı
şəkildə məruzəni dinləyirdi.
- Cənab general, - təhlükəsizlik idarəsinin əməliyyat axtarış şöbəsinin müdiri dünən baş
vermiş hadisələr haqqında məlumat verirdi, - əməliyyat qrupumuz bütün binanı yoxlayıb bir
nəticə əldə edə bilmədikdən sonra şöbənin xüsusi ekspertləri binaya gətirilmişdi. Ekspertlərimiz
həmin şəxsə məxsus barmaq izlərini heç bir çətinlik çəkmədən yerindəcə aşkar edə bildilər.
Onun barmaq izlərini doqquzuncu mərtəbədə yerləşən mənzillərdən birində, həmçinin səkkizinci
mərtəbədə yerləşən mənzillərdən birinin balkonunda və qapısında, bir də ki, üçüncü mərtəbədə
sındırdığı qapının dəstəyində aşkar etdilər. İdarəmizdə on ildir ki, fəaliyyət göstərən təcrübəli
müstəntiq tərəfindən bütün lazımı şəxslər dindirildi. Buyurun, bu həmin şəxs haqqında yığılan
məlumatlar toplusudur, - o, bu sözləri deyərək ağ üzlü kağız qovluğu generala tərəf uzatdı, onunla üzləşmiş olan dörd nəfərin dindirilməsindən əldə edilmiş məlumatlara əsasən
axtarışımızda olanın foto robotunu da hazırlamışıq. Kompüter vasitəsi ilə internetdə və öz
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bazamızda aparılan axtarışlardan ciddi bir nəticə əldə edilməmişdi. Yalnız biz bunu öyrənə
bilmişik ki, o, bu ölkənin vətandaşı deyildir. Amma heç bu da dəqiq məlumat sayıla bilməz.
- Yaxşı, əməliyyatda neçə nəfər iştirak etmişdir?
- On iki nəfərlik xüsusi təyinatlı heyət. Mən onların hər birinə töhmət verilməsini əmr
etmişəm.
- Səhv başa düşmə, - general tez bildirdi, - mən buna görə soruşmadım. Əgər on iki
nəfərlik xüsusi təyinatlı peşəkar qrup onu tuta bilməyibdirsə bu heç də bizim dəstə üzvlərinin
zəifliyi demək deyil, bu sadəcə onun daha peşəkar olmasını bildirən bir faktdır. Belə hesab
edirəm ki, siz onun gücünü lazımi qədər qiymətləndirməmisiniz. Bir də ki, yəqin ki, o, tək
olmayıb. Çünki bu mümkün deyil.
- Tamamilə doğrudur, cənab general. O, biz düşündüyümüzdən daha bacarıqlı imiş. Həm
də ki, o, tək olmayıb. Kiminsə ona kömək etdiyinə əminik. Onlar həmin binanın qarşısından
keçəndə bizimkilər əməliyyata başladılar.
- Necə yəni onlar?
- Bəli onlar. Biri dərhal qaça bilmişdi, digəri isə yəqin bir qədər ləngidiyinə görə binaya
girməklə çıxış yolu tapmağa çalışmışdı. Onun qaçdığı yola və üsula baxdıqda aydın görmək olar
ki, o, bizim əməkdaşlardan dəfələrlə professionaldır.
- Bax mən də bunu demək istəyirəm. Uşaqlara töhmət verdirmə, belə şey lazım deyil.
- Cənab general, siz nə qərara gəldiniz, biz axtarış elan edək, yoxsa yox?
- Axı siz onun hələ kim olduğunu da bilmirsiniz. Sən elə bilirsən ki, onu tapmaq çox asan
olacaq? Bəlkə o, xarici kəşfiyyatdandır? Bu barədə heç fikirləşmisiniz?
- Biz belə qənaətə gəlmişik ki, o, həqiqətən də xarici kəşfiyyatdandır.
- Konkret hansı ölkənin kəşfiyyatından şübhələnirsiniz?
- Hələlik bunu dəqiqləşdirməmişik.Amma şübhələndiyimiz bir neçə ölkə vardır.
- Nə vaxt bunu dəqiqləşdirsəniz onda axtarış apara bilərsiniz. Hələlik isə onun kimliyini
araşdırmaqla məşğul olun. Axtarışa gəldikdə isə məlumatları kənara sızdırmadan, öz
qaydalarımıza uyğun olaraq gizli yoxlamalar aparın. Bir də deyirəm bu barədə başqa heç kimin
xəbəri olmamalıdır, aydın oldumu, heç kimin.
- Əmrinizlə, cənab general.
- Məlumatın necə əldə edildiyini bir daha geniş şəkildə danış.
- Bildiyiniz kimi bizdə mobil rabitə vasitələrində gedən danışıqlara qulaq asmaq üçün
xüsusi şöbələr artıq uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərirlər. Bunu da bilirsiniz ki, biz hər kəsin
deyil, yalnız, şübhə altında olanların, bəzi iş adamlarının, əcnəbilərin və hətta dövlət qulluğunda
olan bəzi məmurların telefon danışıqlarına qulaq asırıq. Necə deyim, bu naməlum kəslər
haqqında məlumatı bir növ təsadüf nəticəsində əldə etmişik. İki gün bundan əvvəl
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operatorlarımızdan biri iş adamlarından birinin telefon danışığını qeyd edərkən nömrənin səhv
yığıldığından başqa nömrəli abonentlərin iyirmi bir saniyəlik danışığını qeydə almışdı. Axşam
saat səkkizdən sonra lent yazıları dinlənilərkən bu iyirmi bir saniyəlik danışıq dinləyicini
maraqlandırmışdır. Nömrənin səhvən yığılmasına baxmayaraq qiymətli məlumatlar əldə
edilmişdir. Danışıq ingilis dilində getsə də yalnız şifrəli sözlərdən istifadə olunmuşdur. Elə
həmin axşam məlumat mənə çatdırılmış və mənim də iştirakımla mütəxəssislər tərəfindən həmin
telefon danışığının şifrələri açılmışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, şəhərin çiçək mağazalarından
birinin qarşısında dayanmış dilənçiyə kim isə yaxınlaşacaq. Dilənçi çox güman ki, əlaqələndirici
rolunu oynamalı idi. Əlaqələndiriciyə yaxınlaşanın əlində yemək olmalı idi. Buna görə də biz
şəhərin ən böyük çiçək mağazalarının ətrafında öz adamlarımızı yerləşdirmişdik. Bəzi dükanların
qarşısında isə hətta üç-dörd agentimizi saxlamışdıq. Bu görüş bizim gözlədiyimiz mağazalardan
birinin qarşısında baş tutsa da təəssüf ki, orada cəmi bir işçimiz var idi.
- Bəs nəyə görə o, diqqətli olmayıb?
- Məsələ burasındadır ki, o, az yaşlı uşaq olub.
- Kim? – general qəfil soruşdu.
- Agentimiz. Həmin agentimizə hot-doq hazırlanan yeşiyin arxasında dayanaraq ərazini
nəzarətdə saxlamaq tapşırığı verilmişdi. Bu görüş onun diqqətindən heç də qaçmayıb. O, dərhal
ötürücü ilə əlaqə yaratmış və ən yaxınlıqdakı əməliyyat qrupumuz onları yoxlamağa
göndərilmişdi.
- Siz hər balaca şeyi mən gözlədiyimdən də çox şişirdirsiniz.
- Cənab general, bu görülən tədbirlər və atılan bütün addımlar yalnız bizim ölkənin milli
təhlükəsizliyini qorumaq üçündür.
- O, mobil nömrəni səhv salmış operator haqqında nə deyə bilərsən?
- O, artıq iki ildir ki, bizim idarədə nümunəvi fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər ondan heç
bir narazıçılıq olmayıb, inanılası adamdır. Sakit və yalnız öz işi ilə maraqlanan nadir
insanlardandır. Baş idarədə işləmədiyinə baxmayaraq, onu şəxsən özüm tanıyıram. O, özünü
lazımi qədər doğrultmuş işçilərimizdəndir.
- Mən onunla görüşmək istərdim, - deyərək general ayağa durdu.
- Baş üstə, bu elə də çətin iş deyil ki, - o, da cəld ayağa qalxaraq generala dedi, - bunu
istəsəniz elə bu saat təşkil edərəm.
- Bəs digəri haqqında nəsə məlumat əldə etmisiniz?
- Çox təəssüf ki, onun haqqında heç nə bilmirik. Əməkdaşlarımız yalnız onun üst
geyimlərini hadisələrin baş verdiyi binadan bir qədər aralıda tapıblar. Özü isə sanki yoxa
çıxmışdı.
- Həmin ərazidə neçə bina yerləşir?
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- Altı bina. Aralarındakı məsafə isə kifayət qədər çoxdur.
- Siz o binalarda da yoxlamalar aparmısınız?
- Xeyr, amma...
- Bu günlük məncə bəsdir, - general onun cümləni tamamlamasına imkan vermədi.
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Səkkizinci hissə
Əfqanıstan, Məzari-Şərif.
14 Dekabr, 2005-ci il
O, qaçıb, yoxdur, - qapını döymədən otağa daxil olan balaca boylu cavan oğlan dedi, hər tərəfi axtarmışıq, amma o, heç yerdə yoxdur.
- Çıx bayıra, - balaca otağın kəllə hissəsində, qapı ilə üzbəüz, yerdə bardaş quraraq
oturmuş əllidən çox yaşı olan bu kişi otağa icazəsiz daxil olmuş cavana əmr etdi.
- Gələ bilərsən, - iyirmi beşdən az yaşı olan oğlan bayıra çıxıb qapını döydükdə sonra
otaqda əyləşmiş kişinin izniylə içəri daxil oldu, - hə, de görüm yenə kim qaçıb.
- Dünənki məclisin baş qəhrəmanı olan Həmdullah.
- Həmdullah? – Ağa inanmayıb soruşdu.
- Bəli, Həmdullah, - deyərək cavan oğlan təkrar etdi.
- Get birliyin üzvlərinin hamısını tap, - səsini qaldıraraq ucadan cavan oğlana dedi, - bu
gün axşam toplantı olmalıdır. Bir də ki, onu yaxşı-yaxşı axtarın.
- Baş üstə, Ağa, - deyərək oğlan başını aşağı saldı və otaqdan çıxdı. Ağa isə Həmdullahın
dünən dediklərini yadına salırdı:
- Niyə axı bunu mən etməliyəm, məgər məndən başqası yoxdur?
- Var, amma sən peşəkar olmağınla yanaşı, Avropanı da yaxşı tanıyırsan. Həm də ki, biriki dildə də danışmağı bacarırsan. Bu kimi üstünlüklərinə görə əməliyyat sənə həvalə ediləcək.
Bu son sözümdür, qurtardı getdi.
- Hə, Ağa doğru söyləyir, bu əsl sənlik olan işdir, - yerdən bir neçə adamın səsi eşidildi.
- Bu elə də çətin iş olmayacaq. Dediyim kimi göstərilən ünvana gedirsən, sonra lazımi
şəxsi qətlə yetirib geri dönürsən. Bu bizim təşkilatın gələcək fəaliyyəti üçün çox əhəmiyyətlidir.
Hamınıza məlum olsun ki, əgər biz lazımi addımlar atmasaq, bu gedişlə bizim “cəmiyyətin” sonu
gəlib çatacaq. Bunu sizləri qorxutmaq üçün deyil, sadəcə xəbərdarlıq məqsədilə deyirəm.
- Allah göstərməsin, Ağa. Belə deməyin, - yerdə əyləşmiş olan səkkiz nəfərdən biri dedi.
- Başa düşün, bu öldürülməsi vacib olan şəxs artıq bizim izimizə düşüb. Bu həm
birliyimiz, həm də ki, “cəmiyyətimiz” üçün təhlükəli ola bilər.
- Nə deyirsən, Ağa, mən “cəmiyyətimizi” xilas etməliyəm?
- Etməlisən yox, bunu etmək məcburiyyətindəsən.
- Mən bacarmaram.
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- Burada çətin nə var ki? Sənə dəqiq ünvan göstərilir, getməyinə də lazımi şərait yaradılır.
Bacararsan, əla bacararsan. Sənə nə olub ki, əlində hər cür imkan vardır. Bir də axı sən bizdən
cavansan. Sən istəməsən də bunu etməlisən.
- Mənim haram cavandır? Əcəb cavanam. Yaşım sizdən az ola bilər, lakin mən daxilən
sizin hamızdan yaşlıyam, - o, gülərək davam etdi, - mənim daxilim o qədər qocalıb ki, artıq
çürümək üzrədir. Buna səbəb isə gördüyümüz bütün bu çirkin işlər, çəkdiyimiz iztirablar və bizi
əhatə edən hər bir şeydir.
- Sən söz güləşdirirsən?
- Bəli, - qəfildən baxışları dəyişən Həmdullah bir az da Ağaya yaxınlaşaraq əyilib sakit
tərzdə dedi, - söz güləşdirirəm, - O, səsini yüksəldərək otaqda bütün əyləşənlərə meydan
oxuyurmuş kimi bağırmağa başladı, - bezmişəm, sizin insanlığı alçaltmanızdan, boş-boşuna
qanlar axıtmanızdan, sönməyən, əksinə gündən-günə güclənən nifrət və qəzəbinizdən bezmişəm.
Siz özünüzdən başqa bütün ətrafınızdakılara qul gözü ilə baxırsınız. Siz əzab və işgəncə
verməkdən, körpələri, qadınları gözü yaşlı və şikəst görməkdən zövq alırsınız. Bu sözlərim sizin
hər birinizə aiddir, - o, otağın ortasında gəzişərək səsinin tonunu get-gedə qaldırırdı, - dini
əlinizdə bayraq etmisiniz. Dininiz sizə nə buyurur? Adam öldürməyi? Qan tökməyi? Yoxsa
insanları daima təhlükə və qorxu altında saxlamağı?
- Bəsdir, - Ağa söylədi, - sən nə etmək istəyirsən? Bizə qarışı çıxırsan? Görünür içindəki
bu qəzəb aylarla üst-üstə yığılmış kin-kidurətin təcəssümüdür. Sən istəyirsən ki, biz yəhudilərin
və xristianların gəlib bizə necə hökümranlıq etmələrinə göz yumaq?
- Siz sadəcə dindən istifadə edirsiniz. Siz onu ləkələməkdən başqa bir şey bacarmayan
əclaflarsınız. Elə dünyada hakimiyyət iddiasında olan, gəlib bizim doğma torpaqları zəbt etmək
arzusu ilə yaşayan həmin xristian və yəhudilər də əclaflıqda sizdən geri qalmırlar. Arada isə
əzilən çarəsiz kütlələrdir, - o, Ağanın ona verdiyi vərəqi bir neçə hissəyə parçalayıb yerə tulladı
və otaqdan çıxdıqdan sonra qapını arxasınca çırpdı.
- Sən bunun qudurğanlığına bir bax, - deyərək Ağa ayağa qalxdı.
- Lazım deyil, - Ağanın sol tərəfində əyləşmiş qoca onun əlindən tutaraq dedi.
- Heç olmasa qapını elə bağlasın ki, onu yenidən açmağa üzü olsun, - özündən çıxmış
Ağa əsəbindən otaqda özünə yer tapa bilmirdi.
- O, bir az hirsli idi, - Ağanın əlindən tutmuş qoca dedi, - mən bilən onun nəsə şəxsi
problemləri vardır. Xahiş edirəm bu dəfə onun üçün keçəsən.
- Mənim qanunlarımda belə şeylər bağışlanmazdır. Sən isə onu müdafiə edirsən.
- Ağa, mən onu müdafiə etməkdə sizin maraqlarınızı güdmüş oluram.
- Nə demək istədiyini başa düşmədim, - bir qədər özünü ələ almağa çalışan Ağa yerinə
oturub sakitcə dedi, - bir az aydın danış.
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- Yəni mən demək istəyirəm ki, o, hələlik bizə lazımdır. Gəl sən onu incitmə işimizi
görsün, sonra nə istəyirsən edərik ona. Bilirsən ki, bu əməliyyatı həyata keçirtməkdə o, demək
olar ki, bizim üçün əvəz olunmazdır, istər etibarlılığı baxımından, istərsə də bacarığı.
İndi Ağa otaqda gəzişərək dünən baş vermiş hadisələri var-gəl edirdi.
- Üzr istəyirəm, Ağa, - bayaqkı oğlan qapını döyərək içəriyə daxil olduqdan sonra dedi, Ağa, bizim adamlar bütün ərazini axtarıblar, amma Həmdullahı görən olmayıb.
- Nə demək istəyirsən?
- Ağa, biz onu yenə də axtaraq, yoxsa?
- Haranı axtaracaqsınız ki? – O, oğlanın sözünü kəsərək soruşdu, - onsuz da deyirsən ki,
heç yerdə yoxdur.
- Ağa, yəni bizim ərazidə yoxdur. Adamlarımız iki saatdır ki, bütün evləri, zirzəmiləri,
xarabalıqları, insanların sıx olduğu yerləri yoxlayıblar, amma axtarışlar nəticəsiz qalıb. Deyirəm
ki, qonşu əraziləri də axtaraq?
- Yox, lazım deyil. Get adamlarına de ki, axtarmasınlar, çünki o, bizə daha lazım deyil.
Bu sözlərimi hamıya çatdır.
- Oldu, Ağa, - deyərək oğlan bayıra çıxdı.
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Doqquzuncu hissə
Polislər hadisə yerini tərk etdikdən sonra Maykl da getmək qərarına gəldi. O, oturduğu
parlaq rəngli skamyadan ayağa qalxdıqda Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinə məxsus avtomobillərin
həmin bina istiqamətində sürətlə getdiyini gördü və öz-özünə dedi:
- Deməli belə, hər şey aydındır. Məni təqib edənlər yəqin ki, təhlükəsizlik idarəsinin
işçiləri olub. Çox maraqlıdır, görəsən onlar nə edəcəklər? Bəlkə dayanıb bir az da tamaşa edim.
Yox, tezliklə onlar bütün ərazidə yoxlama aparacaqlar. Yaxşısı budur ki, elə indicə buradan yox
olum.
O, belə düşünürdü ki, evə getmək olmaz, çünki “gözlənilməyən qonaqlar” onun evə
qayıtmasını səbirsizliklə gözləyə bilərdilər. Buna görə də o, şəhər kənarında yerləşən kəndlərdən
birinə getməli oldu.
Qolundakı saatdan başqa onun cibində üç yüz Birləşmiş Ştatlar dolları və “Benç” markalı
cib bıçağı da var idi.Bunlardan savayı onun üstündə artıq heç nə yox idi.O, nə sənədlərini, nə də
ki, avtomobilinin açarlarını özü ilə götürmüşdü, hətta mobil telefonunu belə evdə qoyaraq
çıxmışdı.
O, nəzərində tutduğu kəndə getmək üçün iki avtobus dəyişərək dəmir yolu vağzalına
getdi. Vağzaldan qırx beş mil uzaqlıqda yerləşən həmin kəndə gedən qatarlara heç kassadan bilet
almaq da lazım deyildi. Ona görə ki, həmin kəndə getmək üçün bu nəqliyyat növündən istifadə
edənlərin sayı həddindən artıq az idi. Gediş haqqına gəldikdə isə qatarın içərisində pul toplayan
cavan uşaqları yerli pulla təxminən bir dollardan da az pul ödədikdə razı salmaq olurdu.
O, kəndə çatdıqda artıq hava xeyli vaxt idi ki, qaralmışdı. Maykl qatardan düşdükdən
sonra bu kənddən bir qədər aralıda – çox da uzaqda yerləşməyən bağlar adlanan yerə piyada
getməyə başladı.
Kəndin kənarında yerləşən bu bağlarda qış vaxtı heç kəs olmazdı. Əsasən şəhər
camaatının yayda istirahət etdiyi bu bağlar təmiz havası və suyu ilə hamını heyran edirdi. Burada
gözəl bağlara sahib olan şəhərlilər yayın əvvəllərindən bura köçər, payız başlanmamış isə balaca
mənzillərinin qapısını bağlayıb yenidən şəhərə qayıdardılar. Bu bağlarda daimi yaşayan iki-üç
ailə isə qış vaxtında sakit həyatdan zövq ala bilmək üçün deyil, sadəcə yaşamağa buradan başqa
yerləri olmadığından günlərini bu bağlarda keçirtməli olurdular.
Maykl yaxşı bələd olduğu həyətlərdən birinə hasarın üstündən tullandı. Bu həyət ona
yaxın olan bir insana məxsus idi. O, dəqiq bilirdi ki, qış vaxtı yaxın həndəvərdə heç kəs yaşamır.
Həyətin ortasında balaca ev yerləşirdi. Evin arxa hissəsində balaca su hovuzu vardı. Daş
hasarla əhatələnmiş həyətdə başdan-başa ağaclar əkilmişdi.
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Maykl ətrafa göz gəzdirdi. Yaxınlıqda yerləşən evlərin heç birində elektrik lampasının
işıqları görünmürdü. Uzaqda hürüşən itlərin səsi istisna olsaydı bu bağlarda bir dənə də olsun
canlının olmadığından arxayın olmaq olardı.
O, evin qapısına əlini atdı. Sözsüz ki, qapı bağlı idi. Evin ətrafında yerə baxa-baxa dövrə
vurub qapının üzərində olan qıfılı sındırmaq üçün bir şey tapmağa çalışdı. Bu aydınlıq gecədə
aydan düşən işıq yerdəki torpağın üzərini kifayət qədər işıqlandırırdı. O, nəhayət ki, hovuzun
kənarından uzun dəmir parçası tapdı. Bununla qıfılı sındırmaq mümkün idi.
Hər bir iş kimi qıfılı sındırmağın da yolu vardır. Əgər ağırlıq qıfılın müəyyən hissəsinə
düzgün salınırsa, o zaman bir-iki təkandan sonra qıfılın böyüklüyündən asılı olmayaraq onu
sındıqmaq mümkün olur.
Maykl tapdığı dəmir parçasını qıfılın halqasına keçirdərək onu aşağı –özünə tərəf dartdı.
Elə birinci təkanda qıfılı qıraraq evə daxil oldu.
O, bilirdi ki, yayın sonlarında camaat bağ evlərindən şəhərə qayıdarkən elektrik
naqillərini təhlükəsizlik baxımından ümumi şəbəkədən ayırırdılar. Buna görə də o, vağzalda
olarkən mağazadan bir neçə gün qidalanmaq üçün lazım olan ərzaq və üst geyimi ilə yanaşı şam,
alışqan və balaca radio da almışdı. O, aldığı şamlardan bir neçəsini otaqlarda yandırdı.
O, köynəyinin qollarını yuxarıya çırmaladı və saatını qolundan açıb toz basmış masanın
üstünə qoydu. Maykl soyuğa öyrəşmiş olduğundan otaqdakı soyuqluq bir o qədər də ona təsir
etmirdi. Aldığı ət konservlərindən birini çörəklə yedikdən sonra barmaqlarının ucunda donmuş
yağ hissəciklərini silmək üçün bir şey tapmadığından əllərini çirkli masanın kənarlarına sürtməyə
məcbur oldu. Yeməyini yeyib qurtardıqdan sonra o, yataq otağına keçdi. Burada yanaşı
qoyulmuş üç çarpayı və paltarları asmaq üçün gərək olan balaca mebel dəsti yerləşdirilmişdi.
Çarpayıların üzərində döşək, yastıq və nazik adyal vardı. Bayıra çoxlu pəncərəsi olan bu otaqda
temperatur o biri otaqlardakına nisbətən daha aşağı idi. İçərisində qızdırıcı sistemi olmayan bu
yay evində temperatur demək olar ki, bayırdakından fərqlənmirdi. O, soyuqdan qorunmaq
məqsədilə adyallara büründükdən sonra döşəklərdən də birini üstünə ataraq çarpayıya uzandı.
Maykl səhər yuxudan oyandıqda bədəni soyuğun təsirindən tamam qurumuşdu. O, ayağa
qalxıb saata baxmaq üçün qarşıdakı otağa getdi. Evin bayır qapısının yuxarı hissəsində divardan
asılmış saatın əqrəbləri səkkizə on dəqiqə qalmışı göstərməsinə baxmayaraq hava azca da olsun
işıqlanmamışdı. O, öz-özünə dedi:
“Deməli belə. Saat qış vaxtına keçirilmədiyindən bir saat əvvəli göstərir”.

O,

mətbəxə keçib propan qazı ilə işləyən sobanı və içərisində kifayət qədər qazın olduğu balonu
yataq otağına apardı. O, sobanı alışdırıb gözlərin üçünün də üzərinə mətbəxdən tapdığı tavaları
düzdü. Sonra həyətə çıxaraq çəkic, mismar və taxta parçaları taparaq otağa qoydu.
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Bu bağda əla suyu olan quyu da vardı. O, tutacaq yerinə ip bağlanılmış vedrə ilə quyudan
su dartıb çıxartdı. O, suyu qaynatdıqdan sonra mətbəxdən götürdüyü quru çayı dəmlədi. Sonra o,
yataq otağının bayıra açılan pəncərələrini bağlamaq üçün döşəklərdən ikisini taxta ilə pəncərəyə
mismarladı. Evdəki işlərini demək olar ki, görüb qurtardıqdan sonra həyətə çıxıb hündür qaysı
ağacının qalın budaqlarından sallanaraq otuz dəfə üzü yuxarı dartınaraq az da olsa səhər idmanı
etdi. Quyudan çıxartdığı soyuq su ilə əl-üzünü yuyub evə girdi. Radionu işə salaraq dalğaları
çevirib xəbərlər proqramına qulaq asmağa başladı. Dəmlədiyi çaydan iki stəkan içib çarpayıda
uzandı.
Artıq sobada yanan alov otağı bir qədər isidə bilmişdi. Əslində ona həmişə belə həyat
maraqlı görünmüşdü. Lakin bu dəfə vəziyyət elə oldu ki, o, bu həyatı yaşamalı oldu. Lakin
şəhərin səs-küyündən, texnikadan və ümumiyyətlə insanlardan uzaq olan bir yerdə yaşamaq
sevindirici olduğu qədər də çətin idi. Tək-tənha uzun müddət yaşamağın çətinliyini Maykl bircə
günə başa düşə bildi.
O, gün ərzində radioda gedən bütün xəbər verlişlərinə qulaq asdı. Ancaq dünənki hadisə
barədə qətiyyən məlumat verilmədi. O, istehza ilə gülümsünüb dedi:
“Yəqin ki, təhlükəsizlik idarəsi hadisənin gizli saxlanılmasını üstün tutub. Bununla nə
etmək istəyirlər? Eh qoy nə istəyirlər onu da etsinlər. Çox güman ki, gizli axtarışlar hələ də
aparılır. Onlara yaxşı bələdəm, istədiklərini və axtardıqlarını tapmayınca əməliyyatlardan əl
çəkən deyildirlər. Onsuz da mənim burada olduğumu yuxularında belə görə bilməzlər. Görəsən
mənimlə görüşmək istəyən o lənətə gəlmiş insanlar mənim burada olduğumdan xəbərdardırlar?
Onlar hələ bir müddət məni axtarmazlar, ən azından ona görə ki, mən onlara lazımam. Əgər
axmaqlıq edib məni axtarsalar bu dəfə məni daha ağır zərbə altında qoymuş olacaqlar. Gör bir
başımı necə bəlaya saldılar. Hər nəsə, yəqin ki, axırı yaxşı olar. Arada belə şeylər lazımdır”.
O, radionu dinləyə-dinləyə elə hey olub-ötəndən düşünüb xəyallara dalırdı. Bu gün
havanın bir qədər də soyumasına baxmayaraq otaq dünənkindən dəfələrlə isti idi. İndi otaqda
istilik hiss olunurdu. Onun bədəninə hopmuş soyuq artıq yerini isti ilə əvəz etməli olurdu.
Şam yeməyinin vaxtından bir qədər keçmişdi. Onu ən çox narahat edən şey də elə bu idi
–gündəlik rejiminin pozulması. O, ət konservlərindən birini açıb tavaya tökərək qaz piltəsinin
üstünə qoydu. Əti bir neçə dəqiqə qovurduqdan sonra oturacağı çarpayının yanına çəkdi və
tavanı onun üstünə qoydu. O, yemək yeyə-yeyə radioda səsləndirilən musiqilərin ritmindən asılı
olaraq ayağını yerə vururdu. O, yeməyini yeyib qurtardıqdan sonra radionu söndürüb çarpayıda
uzandı.
İndi otaqda elə bir səssizlik vardı ki, bu sakitlikdən az qalırdı ki, qulaqları kar olsun.
Sakitlik elə bil onun qulağının pərdəsini deşməyə səy göstərirdi. O, bu sükuta zərbə endirmək
üçün radionu yenidən işə saldı.
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Səhər dan yeri söküləndə Maykl radionun xışıltısına oyandı. Gecədən dayanmadan
işləyən radionun enerjisi qurtardığından artıq o xışıldamağa başlamışdı. Bu gün yuxudan erkən
oyanmasına səbəb radiodan eşidilən anlaşılmaz səslərlə yanaşı həm də onun keçirtdiyi hansısa
qəribə hisslər idi. O, bu gün yuxudan elə oyanmışdı ki, sanki nə isə gözləyirdi. Oyanmasına
baxmayaraq o, hələ də çarpayıda uzanılı vəziyyətdə idi. O, bu gün nəyinsə baş verəcəyi haqqında
olan fikirlərini bir yerə toplamağa çalışırdı. Bu narahat hisslər ona yorğunluq verirdi.
O, ayağa qalxıb paltarlarını geyindi. Həyətə çıxdıqda qapının düz kandarında olan dairəvi
formada bükülmüş olan ağ salafan parçası onun diqqətindən yayınmadı. O, yerə əyilib bu
müəmmalı bükülünü götürdü. Bir neçə qat bükülmüş salafanı açdıqda onun içində adi daşdan
başqa heç nəyin olmadığını gördü. O, daşı əlində fırladaraq onun hər tərəfinə baxdı. O, ovucunun
içərisi böyüklüyündə olan bu daşın tən ortasından oyularaq açılmış deşiyi gördü. Kiçik kağız
parçası uzununa bükülərək səliqə ilə oyuğa yerləşdirilmişdi. Maykl barmaqlarının ucu ilə kağızı
çıxarıb daşı bir kənara qoydu. Evə girib kağızda yazılanları oxumağa başladı: “Yırtıcıların artıq
təhlükəsi yoxdur. Qəfəsdən çıxmaq olar, əvvəlki kimi, - bu yazılanlardan başqa kağızda ardıcıl
olaraq bir neçə rəqəm də yazılmışdı, - parol: 805 012 041. Günəş batmazdan əvvəl körpünün
üstündə əla mənzərə yaranır”. O, yazılanları oxuyub qurtaran kimi kağızı sobanın üstünə atdı və
dedi:
- Sizi lənətə gələsiniz. Onlar məni hər yerdə izləyə bilirlər, hətta mənim burada olduğumu
da biliblər. Axı bunu necə bacarırlar? Lənətə gələsi bu şifrə mənim evimin qapısının köhnə
şifrəsidir, - o, birdən dediklərinə tərəddüd edirmiş kimi hadisəni başqa yönümdən təhlil etməyə
başladı, - bəlkə də elə bu dövlət təhlükəsizliyi ilə məşğul olan qurumun hiyləsidir, - o, artıq
ürəyində danışaraq axırıncı fikirlərini öz-özlüyündə inkar etdi, - yox, uyğun gəlmir. Bu elə
mənimlə görüşmək istəyənlərin işləridir.
O, kağızda ötürülən məlumata əsasən evinə qayıtmağın təhlükəsiz olduğunu başa düşdü.
Bu yazıları yazanlar demək istəyirdilər ki, onun üçün heç bir təhlükə yoxdur, o, əvvəlki həyatına
qayıda bilər. O, hər şeyin doğru yazıldığına inanmaq istəyib evi əvvəlki vəziyyətinə gətirdi.
Masanı, oturacaqları əvvəlki yerinə çəkib, qaz piltəsini mətbəxə apardı. Çarpayıları da səliqəyə
saldı. O, üst geyimlərini soyunub şəhərdən aldığı şalvar və köynəyi əyininə keçirtdi. Gödəkçəsini
geyindikdən sonra köhnə paltarları həyətdə yandırdı. O, hər bir şeyi əvvəlki qaydasında
yerləşdirdikdən sonra evdən çıxdı. Qapını örtüb sınıq qıfılı yerinə saldı. O, başını aşağı yuxarı
hərəkət etdirərək dedi:
“Qaldı təzə qıfıl. Söz verirəm ki, boş vaxtım olanda bu qıfılı yenisi ilə əvəz edəcəm. Hələ
yaya çox vardır”.
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Maykl hündür divarlı hasara dırmaşıb, oradan bayır tərəfə hoppanaraq həyəti tərk etdi. O,
on beş dəqiqədən çox piyada getdikdən sonra mərkəzi avtomobil yoluna çıxdı. Dayanacaqda
oturaraq şəhərə gedən avtobusun gəlməsini gözlədi.
Bu kənddə onu çoxları tanıyırdı. Çünki o, yay vaxtı bu kəndə tez-tez gəlib-gedər, hətta
bəzən qış zamanı da bu kənddə yaşayan köhnə tanışlara baş çəkərdi. Yolun o biri kənarı ilə
gedən cavan oğlan da onu tanıyanlardan olduğuna görə Mayklı görən kimi yolunu dəyişib ona
tərəf gəldi. Əlini uzadıb Mayklla görüşdü.
- Sən hara, bura hara? Necə xoş təsadüf. Necəsən? İşlərin necədir? Çoxdandır ki,
görünmürsən, haralarda idin?- O, dayanmadan bir neçə sual verib Mayklın ağzını açmasına
imkan vermirdi.
- Çox sağol yaxşıyam. Nə əcəb tanıya bildin?
- Niyə də tanımayım, qətiyyən dəyişməmisən. Nə yaxşı gəlmisən buralara?
- Heç bir az işim vardı.
- Çox gözəl. Gəl gedək qonağım ol.
- Təşəkkür edirəm, amma tələsirəm.
Dayanacağa yaxınlaşan avtobusu saxlatmaq üçün Maykl əli ilə sürücüyə işarə etdi.
- Heç yaxşı olmadı, gedib bir çay da içmədik, - Mayklı görəndən bir saniyə də olsun
nitqinə fasilə verməyən oğlan onunla nəhayət ki, sağollaşdı.
- Eybi yoxdur gələn dəfə, - deyib Maykl avtobusa mindi. O, arxa tərəfdə yerləşən oturacaqlardan
birində əyləşib yerini rahatladı.
Şəhərə çatdıqda artıq günorta idi. O, saatın neçə olduğunu bilmək üçün qoluna baxdı,
lakin saat qolunda deyildi. O, iyirmi üç min avro dəyərində olan saatını bağda unutmuşdu. O,
bağda olarkən stolun üstünə açıb qoyduğu “Rollex” saatını evdən çıxarkən götürməyi yaddan
çıxartmışdı. O, buna çox təəssüfləndi, hətta geriyə qayıdıb saatı götürməyi də ağlından keçirtdi.
Amma qərara gəldi ki, işlərini görüb qurtardıqdan sonra mütləq qıfıl alıb bağa getməli olacaq.
O, avtobusun sonuncu dayanacağında düşüb metroya tərəf getdi. Metroda polis nəzarəti
əvvəlkinə nisbətən daha da gücləndirilmişdi və hətta hər bir adamı da yoxlamağa çalışırdılar.
Yalnız kişilər yoxlanılırdı. Kişilərin də hamısnı yox, uca boylularını yoxlayırdılar. Mülki
geyimdə və polis geyimində olan bir neçə şəxs istədikləri adamları platformaya düşməzdən əvvəl
saxlayıb yoxlayırdılar.
Mülki geyimdə olan nəzarətçi Mayklı yolundan saxlayaraq onu bir kənara çəkdi.
- Adınızı və soyadınızı deyin zəhmət olmasa!
Maykl özünü təqdim etdikdən sonra digər polis işçisi ona yaxınlaşaraq qollarına diqqətlə
baxdı. Maykl hiss edirdi ki, polis işçisi onun qollarına baxır. O, heç bir günahı olmayan
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vətəndaşlardan seçilməmək üçün özünü sadəlöv apararaq polisin onu yoxlayıb qurtarmasını
gözləyirdi.
- Ayaqqabınızı çıxardın, - Polis işçisi əmr edirmiş kimi dedi.
- Başa düşmədim, bu nəyə lazımdır? – Maykl polisin belə davranışından
xoşlanmadığından qaşlarını düyünləyərək ondan soruşdu.
- Söz güləşdirmə, tez ol ayaqqabılarını çıxart, - polis ona bir addım da yaxınlaşaraq dedi,
- eşitmədin? Ayaqqabını çıxart.
- Maykl mübahisəyə girmək istəməyib ayaqqabısının sol tayını çıxartdı. Polis işçisi
ayaqqabını yerdən götürərək alt hissəsində yazılmış ölçüyə baxdı və sonra ayaqqabını yerə
ataraq dedi:
- Verdiyimiz narahatçılığa görə üzr istəyirik. Gedə bilərsiniz.
Maykl ayaqqabısını geyindikdən sonra polislərin icazəsi ilə yolunu davam etdirdi. “Hə
indi deyə bilərəm ki, həyatda həqiqətən də təsadüflər mövcuddur. Mən bir daha bunun şahidi
oldum”.
O, bağdan çıxarkən qapının sınıq qıfılını yerinə salanda bilirdi ki, əgər ev yiyəsi ondan
əvvəl bu bağa gəlib sınıq qıfılı görsə dərhal evinə oğrunun girməsindən şübhələnəcəkdir. Ona
görə də çox yaxın bir dostu olan ev yiyəsinin şübhələrini həqiqətə çevirmək üçün o, ayaqqabı
dolabında görüb bəyəndiyi bir cüt dəri ayaqqabını özü üçün götürmüşdü. Çəkmələrin ona bir
ölçü böyük olmasına baxmayaraq, bunları özünkü ilə əvəz etmişdi. O, belə düşünmüşdü ki, dostu
qapının sındırılmış qıfılını görüb evi diqqətlə axtaracaq və yalnız ayaqqabıların cərgə ilə
düzüldüyü dolaba baxdıqdan sonra nəyin oğurlandığını görəcəkdi.
Mayklın ayaqqabıları dəyişdirməsi sırf təsadüf ucbatından baş tutmuşdu. Saatını
unutması isə indi onu çox sevindirirdi. Heç vaxt inanmaq istəmədiyi təsadüflər bu dəfə onun
həyatını xilas etmişdi. O, bu təsadüflərin baş verməyəcəyi təqdirdə hazırki vəziyyətdə əlacsız
qalacağını yaxşı başa düşürdü.
“Kim isə mənim saatım barədə nazirliyin işçilərinə ətraflı məlumat verib, - o, öz-özünə
dedi, - bu yüz faiz qolumdakı saata ani olaraq diqqət verən o cavan oğlan olub. Hər pis şeydə
doğrudan da yaxşı nəsə varmış”.
Maykl iki stansiyadan sonra metrodan çıxaraq onun evinə tərəf gedən avtobuslardan
birinə əyləşdi. Heç yerə tələsmədən, aramla evinə doğru getməyə başladı. Mənzilinə kimi onu
aparan köhnə pilləkənlərə ayağını ağır-ağır qoyub, sol əli ilə pilləkənlərin kənarına vurulmuş
tutacaqlardan yapışıb ayaqlarına dəstək verməyə başladı. Sanki ruhən yorulmuş bədənini birtəhər
mənzilinin qapısına çatdırdı. Doqquz rəqəmli şifrəni yığıb qapını açdı və evə girdi.
Ayaqqabılarını və paltarını soyunub birbaş vanna otağına üz qoydu. Vannanı ağzına kimi ilıq su
ilə doldurub içinə uzandı. O, başını vannanın qıraqlarına çəkilmiş qalın həsirin üstünə qoydu.
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Vanna qəbul etdikdən sonra o, qurulanaraq yataq otağına keçib geyinməyə paltar götürdü.
Evdə olmadığı bu iki gün müddətində mətbuatdan xəbərsiz qaldığına görə vacib işlərdən biri
imiş kimi qapının bayır tərəfində divardan asılmış yeşikdən dünən və bu gün nəşr olunmuş
abunəçisi olduğu qəzet və jurnalları götürüb iş otağına getdi.
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Onuncu hissə
- Mən belə düşünürəm ki, o, hal-hazırda Əfqanıstanda deyil.
- Bəs sən nə fikirləşirsən, Mahmud? – Ağa ondan soruşdu.
- Məncə biz onu axtarıb tapsaq yaxşı olar. Harada axtarmağa gəldikdə isə mən deyə
bilərəm ki, o, Məzari-Şərifdən elə də uzaqda deyil. Bəlkə də elə Məzari-Şərifin şimal tərəfində
gizlənib.
- Bəs sənin fikirin nədir, Saleh?
- Mən Şeyxlə razıyam. O, hər şeyi düz deyir. Biz vaxtımızı onu axtarmağa sərf
etməməliyik. Hər halda Həmdullah bizim üçün əvəz olunmaz adam deyil. Biz onu axtarmasaq da
olar. Onsuz da hamımız bilirik ki, o, nəyə görə qaçıb.
- Nəyə görə? – Ağa soruşdu.
- Əlbətdəki canının qorxusundan. Əgər tutarıqsa lap yaxşı edam edərik. Bu edam
başqalarına da dərs olar. Hamı qaçmağın və özbaşnalığın cəzasının nə olduğunun şahidi olar.
Amma mənim qərarım yenə də budur ki, onu axtarmayaq.
- Sən deyirsən ki, onu axtarmaq lazımsız bir şeydir. Ancaq bilirsən ki, qanunlara əsasən
belə şeyi cəzasız qoymaq olmaz.
- Ağa, mən demirəm ki, axtarmayaq, axtaraq, amma onu tapmaq üçün daha bütün
qüvvəmizi sərf etməyək. Bu belə olarsa onda yanlış addım olacaq, mənim şəxsi fikirimdir.
- Mən də elə bu gün təcili olaraq sizi buna görə toplamışam. Bəri başdan deyim ki, mənə
sizin şəxsi maraqlarınız lazım deyil, - Ağa təmkinlə danışmağa başladı, - siz hər biriniz birliyin
gələcəyini qorumaq üçün fikirləşməlisiniz. Şəxsi fikirləri üstün tutmaq sonda Həmdullahın
aqibətinə gətirib çıxarır.
- Bəs indi sizin təklifiniz nədir, Ağa?
- Mən onun mütləq tapılmasını istəyirəm, Sahib. Yəqin ki, Həmdullahın dünən dedikləri
yadınızdan çıxmayıb. Çoxunuz bunu elə də ciddi qarşılamadınız, amma görünür bu çox ciddi
məsələ imiş.
- Biz də ciddi qarşıladıq, Ağa.
- Həbibullah, mən demədim ki, sən ciddi qarşılamadın, dedim ki, çoxunuz buna adi hal
kimi baxdınız. Sanki o, əsl həqiqətləri deyirmiş kimi.
- Düz buyurursunuz, Ağa, - bu sözlərdən pərt olan Həbibullah baxışlarını Ağadan çəkərək
dedi.
- O, bizim əleyhimizə nə isə etməyə çalışır. Onun nə etmək istədiyini təəssüflər olsun ki,
hələ bilmirəm. Amma onun yerini təxmini də olsa bilirəm. Bayaq kim dedi ki, MəzariŞərifdədir?
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- Mən dedim, Ağa, - Mahmud arxayınlıqla cavab verdi.
- Sən yanılmısan. İki saat bundan əvvəl onu İraqda görüblər. Mənə verilən məlumatın
dəqiqliyinə şübhə etməyə bilərsiniz. O, indi İraqda, daha dəqiq desəm Bağdaddadır. Ən
qorxulusu isə budur ki, o, Avropa istiqamətində hərəkət edir.
- Bunu hardan bildiniz , Ağa?
- O, bizi ifşa etmək istəyəcəkdir. Həmdullah bizim təşkilat barəsində çox şey bilir. O,
bütün bazalarımızdan, əsas məkanlarımızdan, əlaqələrimizdən və tərəfdaşlarımızdan və bir çox
gələcək planlarımızdan xəbərdardır. Mən onun bizə qarşı törədə biləcəyi fəlakəti sizlərə başa
salmaqda çətinlik çəkirəm.
- Bəs onun qarşısını necə alacağıq?
- Şeyx, biz mütləq bir dəstə hazırlamalıyıq. Narazı olan var?
- Xeyr, - Abdul Məcid bir neçə saniyəlik yaranmış sükutu gur səsi ilə pozdu, - biz riskə
gedə bilmərik, əks halda bu çox böyük təhlükəyə səbəb ola bilər. Onun qarşısını mütləq
almalıyıq. Əgər həqiqətən də o, Avropaya gedəcəksə, bunun bizim üçün təhlükədən savayı başqa
heç bir tərəfi ola bilməz.
- Biz onu Suriyada qarşılamalı olacağıq. Onu ələ keçirmək üçün hələ ki, şansımız vardır.
O, Avropaya keçmək üçün pasportunu dəyişməli olacaq. Çünki o, beş ildir ki, müxtəlif ağır
cinayətlərdə suçlu bilinərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir.
- Bəs o, İraqa qədər necə gedib çıxa bilib? Onun Suriyaya qədər yolu açıq idi. Çünki
bunu mən düzüb-qoşmuşdum. Amma Suriyadan üzü o tərəfə ona mütləq yeni sənədlər lazım
olacaq. Əvvəlcədən hazırlanmış plana əsasən isə Həmdullah pasport və lazımi sənədləri bizim
Suriyada fəaliyyət göstərən tərəfdaşlarımızdan almalı olacaqdır.
- Siz buna nə dərəcədə inanırsınız, Ağa, sizcə o, axmaqdır?
- Yox, o, axmaq deyil, sadəcə onun bundan başqa yolu yoxdur. O, mütləq bu riski edəcək.
- Ağa, onda Suriyaya xəbər göndərək ki, onu görən kimi tutsunlar da.
- Bu ilk öncə hamının ağlına gələ bilər. Amma bu uşaq oyunu deyil axı. Biz sözü bir dəfə
deyir və bir dəfə eşidirik, artıq məlumatları isə qulaqlarımız eşitmir, Həbibullah.
- Hə, düz deyirsiniz, Ağa.
- Həsən, onu ələ keçirmək üçün ən sağlam uşaqlardan altı nəfər seç. Əməliyyata isə özün
rəhbərlik edəcəksən. Sabah uşaqları seçib yanıma gətirərsən. Sualın varmı?
- Ağa, üzr istəyirəm, uşaqları öz dəstəmizdən seçim, yoxsa?
- Sən kimlərin bacarıq və imkanlarına inanırsansa onları seç. Amma onlara əməliyyat
haqqında heç bir kəlmə də demə. Aydın oldu?
- Bəli, Ağa.
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- Kiminsə nəsə təklifi və ya sualı yoxdursa gedə bilərsiniz. Yadınızdan çıxartmayın ki, bu
əməliyyat haqqında bu otaqda olan səkkiz nəfərdən başqa heç kim xəbər tutmamalıdır.
- Bəs biz təşkilat üzvlərinə Həmdullah haqqında nə yalan uyduraq?
- Yaxşı sualdır, Malik. Hamıya deyin ki, onu təşkilatın qanunlarına zidd hərəkət etdiyi
üçün dünən öldürmüşük.
- İnanmazlar, - Saleh dedi, - hamı onun qaçdığından xəbərdardır.
- Onlar inanmağa məcburdurlar. Hamıya deyin ki, onu etdiyi özbaşnalığa görə öldürüblər.
Həsən, sən də öz işini görməyi yadından çıxartma.
- Yadımdan çıxmaz, Ağa.
- Rəşid, - Ağa çağırmağa başladı, -ay Rəşid,- qapı açıldı və Ağanın xidmətçisi olan cavan
oğlan içəri girdi.
- Eşidirəm sizi, Ağa.
- Qonaqları yola sal, çox yorulublar.
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On birinci hissə

Maykl bu qəzet və jurnalları oxumağa həmişəkindən daha çox vaxt sərf etdi. O, həmişəki
kimi hər qəzet və jurnalı oxuduqdan sonra qalın kitabçasında qeydlər götürdü.
O, qəzetlərdən birinin xəbər başlığından dekabr ayının on beşində şəhərdəki binalardan
birində baş vermiş oğurluq hadisəsi haqqında oxudu. Binanın yerləşdiyi küçənin adını
oxuduqdan sonra Maykl başa düşdü ki, bu həmin o binadır – onun təqib olunduğu bina. Məlumat
bu günkü qəzetlərdən birində verilmişdi. Xəbərdə deyilirdi ki, oğurluğun baş verdiyi binaya
polisin çağırılmasına baxmayaraq oğru hadisə yerindən qaça bilmişdir. Xəbərdə sakinlərə dəyən
maddi ziyanın miqdarı isə göstərilmirdi.
“Oğurluq hadisəsi, - Maykl eşidilə biləcək səslə dedi, - sakinləri nigaran qoymamaq üçün
bu məlumat bu şəkildə ictimaiyyətə çatdırılıb. Bu isə onların zəifliyindən xəbər verir. Çünki
onlar ən azından qanun pozuntusuna yol vermiş adi bir oğrunu yaxalaya bilməyiblər”.
Ertəsi gün o, səhər idmanını etdikdən sonra yataq otağına keçib çarpayısında uzanaraq bir
neçə saat da yatdı. Onu yuxudan pəncərənin şəffaf şüşəsindən keçərək üzünə düşən günəş şüaları
oyatdı.
Bu gün səma aydın olduğundan hər tərəfə yayılan günəşin parlaq şəfəqləri göz
qamaşdırırdı. Günəşin belə parlaq görünməsinə baxmayaraq havadakı həmin soyuqluq heç
dəyişməmişdi.
O, otağa hava vermək üçün, bayıra baxan pəncərə şüşəsini açdı. Sonra mətbəxə gedərək
soyuducudan təbii meyvə şirəsi götürüb stəkana tökdü.
Axşam üstü saat beşin yarısında o, görüşə hazır vəziyyətdə evdən çıxdı. Maykl saat altıya
on beş dəqiqə işləmiş “Körpü” restoranının arxa tərəfində dayanmışdı. Şifrəli yazıda körpü
adlanan yer elə bura idi. Bu restoran demək olar ki, şəhərin ən hündür yerlərindən birində
yerləşirdi. Günəşin qüruba enməsini buradan çox gözəl seyr etmək olurdu və ən əsası isə gün
batarkən sanki onun son olaraq saçdığı qırmızı rəngdə olan şəfəqlərindən alışan şəhərdəki
mənzərəni bu vaxtlar buradan izləmək insana xüsusi zövq verirdi.
Maykldan sol tərəfdəki yolda sürətlə hərəkət edən qara rəngli “Lombardini” markalı
avtomobil saat yeddiyə iyirmi bir dəqiqə işləmiş düz onun qarşısında dayandı. Qabaq oturacaqda
əyləşmiş naməlum adam yarıya qədər açılmış pəncərədən Maykla əlindəki kiçik vərəqi göstərdi.
Maykl ona tərəf uzadılan vizit kartı görən kimi maşının arxa qapısını açdı və əyləşdi.
Həmin kartda görüşün parolu yazılmışdı - 1805012041. Maykl bu parolun mənasını çox
yaxşı başa düşdüyünə görə indi burda idi. Dünən bu şifrəni açmağa Maykl bir dəqiqədən də az
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vaxt sərf etmişdi. Bunun açılışı elə bu günün özü idi, yəni on səkkizi, beşinci ay, ikimin
dördüncü il.
Maykl avtomobilə əyləşən kimi sürücü həmin anda maşını oradan uzaqlaşdırmağa
başladı. On dəqiqəyə yaxın zaman kəsiyində yol getdikdən sonra qarşıda əyləşmiş qara eynəkli
naməlum adam Mayklın gözünü bağlamaq üçün cibindən tünd qara rəngli ipəkdən olan parça
çıxardaraq bir kəlmə də demədən ona uzatdı. Maykl onu başa düşüb parçanı onun əlindən aldı və
gözlərini bağladı. Bunun gizlilik prinsipinin ən vacib şərtlərindən biri olduğunu Maykl çox yaxşı
anlayırdı. Bir neçə dəqiqədən sonra qara geyimli sürücünün sürətlə idarə etdiyi qara maşın yəqin
ki, lazımi yerə çatdığından dayandı.
Mayklın qolundan tutan iki nəfər onun maşından düşməsinə kömək etdi. O, hələ də gözü
bağlı vəziyyətdə idi. Onu bu maşından düşürdərək növbəti maşına mindirdilər. Bu avtomobildə
isə təxminən on dəqiqə yol getdilər.
Maşın qəfildən dayandı, sonra bir qədər hərəkət edib yenidən dayandı. Maşının qapısını
açaraq ondan aşağı düşməsini xahiş etdilər. Onun qoluna girmiş iki nəfər onu hansısa
pilləkənlərlə yuxarı çıxartdı. Qapı açıldı və onu içəriyə salıb gözlərini açdılar.
O, yumulu gözlərini açdıqda artıq onun yanında heç kim yox idi. Arxa tərəfə çevrilib
baxdı – qara şüşəli qapı bağlı idi. Dar və işıqlı olan bu dəhlizin kəllə hissəsində pilləkən vardı. O,
pilləkənə yaxınlaşdı. Pilləkənlər sağa-sola burularaq aşağı istiqamətdə uzanırdı. O, bu
pilləkənlərlə aşağı düşməyə başladı.
Pilləkənlərin sonunda dəmir qapı var idi. Qapının yan tərəfində divara vurulmuş xüsusi
cihazda qapının açılması üçün barmaq izi tələb olunurdu. O, baş barmağını üzərində dairəvi
xətlər olan lazımi yerə yaxınlaşdırdı və həmin andaca ekranda düzgündür sözü yazıldı. O,
qapının yuxarı hissəsində yerləşən yaşıl işığın yandığını gördü və qapını özünə tərəf çəkərək
açdı.
Onun daxil olduğu otağın sahəsi təxminən səksən-doxsan kvadrat metr olardı. Bu geniş
otaqda ortasında yerləşmiş iri masa və iki oturacaqdan başqa heç nə yox idi. O, hər tərəfə
diqqətlə nəzər saldı, amma qeyri-adi heç nə nəzərə çarpmırdı. O, düşünürdü ki, otaqda ola bilsin
ki, xüsusi səs dinləyici qurğular ya da ki, veb kameralar quraşdırılmışdır. O, gözləri ilə hər iki
tərəfi müşahidə etdikdən sonra heç on nəfərin də yerindən tərpədə bilməyəcəyi masa arxasına
keçərək əyləşdi.
Mayklı yarı yolda ikinci maşına mindirməzdən əvvəl ciddi şəkildə yoxlamışdılar.
Yoxlanış zamanı onun qolundan zərbəyə və suya davamlı olan “Orient” markalı saatını, cibindən
isə bıçağını götürmüşdülər. Yalnız ciddi yoxlamadan sonra onu ikinci maşına mindirmişdilər.
Buna görə də o, indi heç saatın neçə olduğunu da dəqiq bilmirdi.
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O, yarımsaatdan çox idi ki, masa arxasında oturub divarlara çəkilmiş rəsmləri seyr edirdi.
Divardan otağın içinə açılan qapı onu diksindirdi. Divara çəkilmiş rəsmlərdən birinin içindən
açılan qapıdan parket döşəmədə addım səsləri əks səda verən əlli-əlli beş yaşlı, qara rəngli
kostyum geyinmiş ağ baş bir kişi otağa daxil oldu. O, heç nə demədən masanın arxasına keçib
Mayklla üzbəüz əyləşdi.
Otaqda səssizlik hökm sürürdü. Onların hər ikisi də susaraq oturmuşdu. Maykl nə
danışacağını bilmirdi. Qarşısındakı isə hələ ki, danışmaq niyyətində deyildi.
- Hə otaq necədi? – Otağa artıq on beş dəqiqədən çox idi ki, təşrif buyurmuş kişi nəhayət
ki, danışdı, - xoşuna gəldi?
- Pis deyil, amma tavanı çox hündürdə yerləşir.
- Mənə Stiven deyə müraciət edə bilərsiniz.
- Çox yaxşı, cənab Stiven. Yəqin ki, özümü təqdim etməyə ehtiyac yoxdur.
- Maykl, başqa bir sözün yoxdursa əsas məsələyə keçək.
- Sözüm yoxdur, amma əvəzində sualım çoxdur.
- Buyurun, eşidirəm.
- Siz mənim haqqımda bu qədər məlunatı necə əldə edə bilmisiniz?
- Biz səni bir müddətdir izləyirik, konkret olaraq iyirimi yeddinci aydır ki, səni gecəgündüz güdürük.
- Siz Masonlara xidmət edirsiniz?
- Xeyr.
- Bəs nəyə görə birinci görüşün gizli şifri məşhur mason, otuz üçüncü dərəcəli böyük
ustad olan Albert Pikenin kitabı vasitəsi ilə verilmişdi?
- Bu kitabdan çox az evdə tapmaq olar və bunun vasitəsilə diqqəti başqa səmtə çəkmiş
oluruq, yəni kimliyimiz haqqında fikirləri qarışdırmış oluruq. Bu səbəblərdən də biz bu kitabdan
istifadə etmək qərarına gəldik.
- Bəs evimin qapısını açmaq üçün lazım olan şifrəni haradan öyrəndiniz? Hətta siz köhnə
şifrədən də xəbərdar imişsiniz.
- Bu qalsın başqa bir vaxta, uzun söhbətdir.
- Mənim haqqımda olan istənilən məlumatdan xəbərdarsınız. Belə çıxır ki, məni iyirmi
dörd ay deyil, bütün həyatım boyu izləmisiniz.
- Demək olar ki, sizin haqqınızda çox şeyi bilirik, amma heər şeyi bilmirik. Bir də ki, bizə
lazım deyidi ki, sənin bütün həyatını izləyək. Sən bizə bu gün lazımsan, Maykl.
- Siz mənim bağa getdiyimi haradan bildiniz?
- Təxmin etmişdik ki, sizin gedəcəyiniz yerlərdən biri də ora ola bilər.
- Bəs dilənçi nə oldu.
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- O, sağdır, narahat olma.
- Belə de, deməli barmaq izini də hot-doqun üzərində o gətirib.
- Yaxşı mühakimə yürütmək qabiliyyətin vardır.
- Sonuncu sualımın nə olacağını yəqin ki, bilirsiniz. Mən nəyə görə sizə lazımam?
- Əzizim Maykl, sənə görüşməyimizin mahiyyətini, məqsəd və kimliyimizi geniş şəkildə
izah etməzdən əvvəl qısa şəkildə bəzi məlumatlar verim. Biz terrora qarşı mübarizə aparan gizli
təşkilatıq. Bu işdə sənin kimilərinə ehtiyac duyulur. Sənin bir əməliyyatda iştirak etməyini
istəyirik, yalnız bir əməliyyatda. Bu çox ciddi əməliyyat olacaqdır. Bu əməliyyat zamanı sən bir
çoxlarına qarşı tək mübarizə aparmalı olacaqsan. Amma yeri gəldikdə biz də səndən köməyimizi
əsirgəməyəcəyik. Bu işdə sənin həyatını yalnız bacarıq və çevik fəaliyyətin sığortalaya bilər.
Əməliyyatda iştirak etməyinin əvəzində isə biz sənə əbədi dostluq və böyük qonarar təklif edirik.
Əgər razı olsan sonrasına baxarıq.
- Mən razı olduğum üçün buradayam. Amma dost olacağım kəslərin kim olduğunu
bilsəydim lap yaxşı olardı.
- Narahat olma, bir az səbirli ol, hər şeyi biləcəksən. İlk növbədə yoxlamadan keçməli
olacaqsan. Bu yoxlama ilə sənin sağlamlığını, bilik səviyyəni, silahdan istifadə etmək bacarığını
və fiziki hazırlığını yoxlayacağıq.
- Elə indi?
- Əvvəlcə həkim müayinəsindən keçəcəksən, - o, Maykla cavab verdi.
Onlar hər ikisi divarın içindən açılan qapıdan keçib liftə mindilər. Lift bir qədər aşağıya
hərəkət edib dayandı. Liftin qapıları geniş bir dəhlizə açıldı. Dəhlizin divarlarında bir-birindən
xeyli aralıda yerləşən iki bağlı qapı vardı. Onlar birinci qapıya yaxınlaşdılar. Mayklın yanında
duran düm ağ saçlı kişi qapını açaraq ondan otağa girməsini rica etdi.
- Bu kiçik labaratoriya otağının bütün divarları tibbi avadanlıqlar və cihazlarla
əhatələnmişdi. İçəridə yaşı qırxdan çox olmayan, hündür boylu , ağ xalat geyinmiş kişi
dayanmışdı. Bu adamın ağzı tibbdə istifadə olunan maska ilə örtülmüşdü. Özünü Stiven kimi
təqdim etmiş kişi şkaflardan birindən götürdüyü üstü yazılı vərəqi Maykla verdi və yazılanlara
əməl etməsini xahiş etdi.
Maykl vərəqdə cərgə ilə yazılanlanları oxumağa başladı. O, paltarlarını soyunub həkimin
ona verdiyi xüsusi geyimi geyindi. Sonra isə həkimin göstərişi ilə “MRT” adlanan qurğuya girdi.
Bu aparat vasitəsi ilə onun ciyərlərini, böyrəklərini,ürəyini, baş və onurğa beyinini yoxladılar.
“MRT”-dən çıxdıqdan sonra həkim onun dişlərini, daha sonra boğazını, burun və qulağını
yoxladı. Həkim bir kəlmə də danışmadan yaddaş kitabçasında müəyyən qeydlər götürürdü.
Maskadan yalnız gözləri görünən həkim sonra Mayklın barmağının uc hissəsindən qan götürdü.
Bundan sonra isə onun gözlərinə xüsusi aparatla baxdı və onun görmə qabiliyyətini yoxladı.
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Bu hərtərəfli tibb otağınada Maykl bir saatdan çox müayinə olundu. Həkim yoxlanışından
keçdikdən sonra o, Stivenin işarəsi ilə otaqdan çıxıb onun ardınca getməyə başladı. Onlar tavanı
ağ işıqlarla örtülmüş dəhlizdə bir neçə addım irəli gedib növbəti qapıdan içəri girdilər. Güllə
atıcılığı üçün düzəldilmiş bu zala daxil olduqda Maykl buranın möhtəşəmliyinə heyran oldu. Əla
təmirli bu zalda güllə atıcılığı üçün hər cür şərait yaradılmışdı.
- Hə, Maykl, güllə atmaqla aran necədi?
- Pis deyil.
- Birinci hansı silahdan başlamaq istəyirsən?
- Böyük məmnuniyyətlə tapançadan.
- Seçə bilərsən, - o, uzun və ensiz stolun üzərində düzülmüş silahların üstündən qırmızı
rəngli parçanı çəkərək dedi, - istədiyindən başlaya bilərsən.
Maykl otuz metrlik məsafədə yerləşən hədəflərə əvvəlcə sevimli silahı olan “Beretta-m92-dən”, sonra “Koltdan”, ardınca isə “Maqnumdan” atəş açdı. Növbəti silah isə kiçik çaplı
tüfəng idi. Bu tüfənglə yetmiş metrlik məsafədən hədəfə üç atəş açdı. O, hər silahdan ayrı-ayrı
hədəflər olmaq şərti ilə üç dəfə atəş açdı.
- Yaxşıdır, indi isə hərəkət edən hədəfə atəş açacaqsan.
Maykl Stivenin göstərdiyi Fransa istehsalı olan “Volter” markalı tapança ilə iyirmi beş
metrdən hərəkət edən hədəfə atəş açdı.
- Yaxşıdır, gedək növbəti yoxlamadan da keç.
- Bəs nəticələrə baxmayaq?
- Lazım deyil, sonra baxarıq.
Onlar bu zalın içindən açılan qapıdan keçərək başqa otağa daxil oldular. Bu otaqdan isə
növbəti qapını açdılar. Amma sonuncu qapı digərlərindən fərqli olaraq Stivenin cibindən
çıxartdığı xüsusi kartla açıldı.
İçəri çox soyuq idi. Temperatur o qədər aşağı idi ki, az qalırdı adamın qanı bədənində
donsun. Divardan asılmış elektron cihazda otaqdakı temperaturun mənfi otuz beş selsi dərəcə
olduğu göstərilirdi.
- Sən indi masanın üstündə yerləşən monitora diqqət verməli olacaqsan. Monitorda
göstəriləcək yüz on sualı dörd yüz üç saniyə ərzində, təqribən yeddi tam onda səkkiz dəqiqəyə
cavablandırmalısan. Hər sualı cavablandırmaq üçün dörd tam onda üç saniyə vaxtın vardır.
Vaxtın bitən kimi monitor avtomatik olaraq qapanacaqdır. Monitor işə düşən andan vaxtın
hesablanacaq. Buyurub əyləşə bilərsən. Mən səni bayırda gözləyəcəm, bura çox soyuqdur.
Stiven gülümsəyərək otağı tərk etdikdən sonra Maykl monitor qarşısında əyləşib onun işə
düşməsini gözlədi. O,bilirdi ki, verilən vaxtda yüz on sualı cavablandırmaq çox çətin işdir.
Amma o, heç bir etiraz etmədən və iradını bildirmədən razılıq verdi. Otaqdakı şaxta isə sanki
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mişar kimi onun sümüklərini kəsirdi. O, otaqdakı bu soyuq atmosferin yaradılma səbəbini dərk
edirdi. Bu ona görə idi ki, o, sualları yaxşı cavablandıra bilməsin. Çünki hər hansı qapalı
otaqdakı temperatur mənfi otuz selsi dərəcədən aşağı olduqda o zaman insanın düşünmə
qabiliyyəti iyirmi beş faiz azalır.
Monitorda bir neçə saniyədən sonra göy rəng göründü və ardınca isə suallar ekrana çıxdı.
O, birinci sualı oxuyaraq dərhal cavablandırdı. İkinci sualı oxudu amma cavablandırmadı. Bir
dəfə təsdiqlənmiş cavabı dəyişmək olmazdı. O, bütün sualları nəzərdən keçirtməyə başladı və
sonra bir-bir cavablandırdı. O, beş dəqiqə ərzində sualları cavablandıraraq otaqdan çıxdı.
- Donmadın ki? – Bayaqdan qapının o biri tərəfində gözləyən Stiven ondan soruşdu.
- İçəri çox soyuq idi. Ancaq bir qədər də soyuq olsaydı lap yaxşı olardı.
- Niyə?
- Çünki növbəti mərhələyə getməyə taqətim qalmazdı.
- Narahat olma bu mərhələ sonuncusu idi, - sonra o, hövlak sözlərinə əlavə etdi, - yalnız
bu günlük.
- Çox yaxşı.
- Gəl yuxarı qalxaq. Həm sümüklərin qızışar, həm də ki, bir az söhbət edərik.
Onlar bir-biri ilə ingilis dilində danışırdılar. Amma Stivenin ləhcəsindən hiss olunurdu ki,
o, da Maykl kimi ingilis dilini sonralar öyrənmişdi. O, eyni ilə ingilislər kimi danışmağa çalışsa
da ingilislər ilə uzun müddətli ünsiyyətdə olan adam həmin anda onun ingilis olmadığını başa
düşə bilərdi. Onlar lift ilə qalxıb Mayklın birinci olduğu geniş otağa daxil oldular.
- Səndən bir söz soruşum.
- Buyur.
- Sən gəldiyin yolu yadda saxlaya bilərsənmi?
- Səhv etmirəmsə “Körpü” restoranından ayrılandan sonra on dəqiqə dayanmadan şəhərin
mərkəzinə doğru getdik. Sonra mənim gözlərimi bağladılar. Gözlərimi bağladıqdan sonra altı
dəqiqə otuz dörd saniyə yol getdik. Məni başqa bir maşına mindirdikdən yetmiş bir saniyə sonra
maşın sol tərəfə döndü. Maşının getdiyi sürət saatda qırx mil olardı. Bundan sonra sürət bir az
azaldı. Maşın sola döndükdən əlli səkkiz saniyə sonra biz yenə də sol tərəfə döndük. Bu dəfə isə
sürət artırıldı – təxminən saatda yetmiş mil olardı. Bu isə avtomobilin enli və hamar yola çıxması
demək idi. Bu yolda avtomobillərin də sayı az idi. İki yüz on dörd saniyə bu yolda irəlilədik.
Daha sonra sağa dönərək on bir saniyə və yenidən sağa dönərək iyirmi doqquz saniyə getdik.
Maşın dayandı. Üç saniyədən sonra o yenidən hərəkətə gəldi. Bu fasilə ərzində yəqin ki, maşını
idarə edən sürücü buraya daxil olmaq üçün qapıların açılmasını gözləməli oldu. Maşın həyətə
girdikdən altı saniyə sonra qoluma girərək məni bu binaya gətirdilər.
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- Afərin. Hesablamalarına əsasən sən buranı asanlıqla tapa bilərsən. Yaddaşınla isə sözün
düzü məni təəccübləndirdin.
- Elə də güclü yaddaş sahibi deyiləm. Sadəcə məni bura kimi gətirənlər yol boyunca kiçik
bir səhv buraxdılar.
- Sən nə demək istəyirsən?
- Mən demək istəyirəm ki, hətta buranın giriş darvazasının boz rəngdə olduğunu da
bilirəm.
- Bəs bunu necə bildin? –Bu sözləri eşidən kimi Stivenin başı avtomatik olaraq yuxarı
qalxdı.
- Bu qalsın sonraya, uzun məsələdir, - deyərək Maykl cavab verdi.
- Nə deyirəm, necə istəyirsən elə də olsun.
- Siz məni nəyə görə seçdiyinizi demədiniz.
- Maykl, səbirli olsan hər şeyi biləcəksən. Çalış həmişə səbirli ol. Bu insanda olan ən
gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. Sən insanı başqa canlılardan nəyin fərqləndirdiyini bilirsən?
- Əlbətdəki. Bu şüurdur.
- Bəs səncə heyvanı insandan fərqləndirən nədir?
- Şüursuzluğu, - Maykl gülərək cavab verdi.
- Düzdür, ancaq mən hesab edirəm ki, bu fərqlərdən biri də səbirdir. Bəzən heyvan
insandan daha çox səbirli olmağı bacarır. Heyvan günlərlə öz ovunun dalınca gəzir, onu tutmaq
üçün saatlarla pusquda durur. Bunların hamısı isə dözümlülükdən irəli gəlir. İnsan da nə qədər
dözümlüdürsə, bir o qədər də səbirlidir. Amma çox təəssüf olsun ki, şüurlu insan dözümlülük
məsələsində həmişə heyvandan geri qalır. Buna mane olan başlıca səbəb isə dediyin kimi insanın
şüurlu olmasıdır. Biz səninlə sabah yenidən görüşməliyik. Sabaha qədər gözlə, ya hər şeyi
biləcəksən, ya da ki, heç nəyi. Çox ümid edirəm ki, birinci variant baş tutacaq.
- Bu imtahan cavablarımın nəticələrindən asılıdır, elə deyilmi?
- Bəli, bu belədir. Amma mən sənə nədənsə çox inanıram, özü də ki, lap çox. İndisə get
bir az evində dincəl, istirahət et. Bizim uşaqlar səni ötürəcəklər.
- Hər şeyə görə çox sağolun.
- Sabah səhər saat on bir tamamda evinin yaxınlığında yerləşən dayanacağın əks
tərəfindəki mağazanın qarşısından səni götürəcəklər. Sən sağ ol ki, gəldin.
- Dəyməz, Stiven.
- Sabah hər bir şeyi ətraflı danışarıq.
- Ümidvaram ki, bu belə də olacaq, - Maykl belə deyərək ayağa qalxdı və gəldiyi qapıdan
çıxmaq istədi. Amma qapı nədənsə bağlı idi. Stiven qapının üstünə vurulmuş rəqəmlərdən bir
neçəsinə ardıcıl olaraq sürətli şəkildə barmaqlarının ucu ilə toxundu. Maykl otaqdan çıxaraq
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

63

pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. O, sonuncu pillələrə ayağını qoyduqda dəhlizin sonunda –qapının
ağzında onu gözləyən iki nəfəri görmüşdü.
O, səhər saat onda yuxudan oyandı. Bu günün onun həyatında əhəmiyyətli rol
oynayacağını bilirdi. O, bilirdi ki, bu gün sabit keçən həyatı tamamilə dəyişilə bilər. O, bunu çox
istəyirdi, çünki bilirdi ki, sabit keçən həyatın ölümdən fərqi çox azdır. O, dostu Aminin söylədiyi
kimi yaşam tərzini dəyişməli olacaqdı.
Saat on birə bir dəqiqə qalmış o, artıq görüş yerində gözləyirdi. Saat on bir tamamda tünd
göy rəngli “Mersedes” markalı avtomobil əks tərəfdəki yoldan burularaq onun qarşısında gəlib
dayandı. Onu dünənki görüşdə olduğu kimi lazımi yerə çatdırana qədər gözləri bağlı şəkildə
apardılar.
Maykl gözlərini açdıqda artıq həmin dəhlizdə idi. O, pilləkənlərə tərəf getdi və aşağı
düşüb qapıdan içəri keçdi. Stiven artıq onu otaqda gözləyirdi.
- Xoş gəlmisən, buyur əyləş.
- Çox sağ ol, - deyərək Maykl oturacaqlardan birində onunla üzbəüz əyləşdi.
- Əlimdə tutduğum bu vərəqlərdə sənin dünənki imtahanlarının nəticələri yazılıb.
Nəticələr qənaətbəxşdir. Sağlamlığınla bağlı heç bir problem yoxdur, əgər ürəyində olan çox
kiçik qüsurlar nəzərə alınmazsa. Qalan bütün orqanların demək olar ki, tam sağlamdır, xüsusilə
də gözlərin. Yaxını görmə qabiliyyətin adi insan gözündən iki dəfə, uzağı görmə qabiliyyətin isə
üç dəfə yaxşıdır. Ciyərlərin də kifayət qədər sağlamdır. Keçək atıcılığa. Güllə atmaq bacarığına
söz ola bilməz. İyirmi beş metrlik məsafədən “Beretta-M-92-dən” hədəfə atdığın üç güllənin üçü
də dəqiqdir, “Koltdan” da həmçinin. “Maqnumdan” da pis atəş açmırsan –üç güllədən yalnız biri
hədəfin mərkəz nöqtəsindən iki santimetr aralı keçib. Kiçik çaplı tüfəngdən atdığın güllələr isə
düz hədəfin mərkəzindən eyni nöqtəni deşib keçib. Bax buna deyərəm əla. “CZ-75” ilə nə vaxtsa
atəş açmısan?
- Xeyr.
- Bu özünü bir qədər göstərdi. Qırx metrdən bu silahla atdığın güllələrdən yalnız ikisi
dəqiq olub. Amma məsafəni də nəzərə almaq lazımdır. Hərəkət edən hədəfə “Volterdən” açdığın
hər üç atəş mükəmməldir. Snayper tüfənglərindən necə, istifadə etmisən?
- Xeyr desəm...
- Xeyr demə, - Stiven onun sözünü kəsdi və danışmağa başladı, - bilirəm ki, hərbi
xidmətini NATO-nun xüsusi təyinatlı qoşunlarında keçmisən. Altı ay da snayperlər məktəbində
oxuduğunu bilirəm. Belə mükəmməl atıcılığı da sözsüz ki, orada öyrənmisən. Qaldı testin
cavabları. Sən verilmiş vaxt ərzində yüz on sualı cavablandırmağın mümkünsüzlüyünü bilirdin?
- Sözsüz ki, bilirdim, bunu bilməyə nə var ki.
- Maykl, bunu qeyd etməliyəm ki, sən mənim gözlədiyimdən daha hiyləgərsən.
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- Ola bilər. Mən verilən vaxt ərzində bu qədər sualı cavablandırmağın mümkünsüz
olduğunu monitor qarşısında əyləşən kimi başa düşdüm. Amma bilirdim ki, sualları ümumi
olaraq nəzərdən keçirtməyə verilən vaxt kifayət qədər yetərlidir. Mən suallara baxdım və başa
düşdüm ki, burada cəmi on iki sual vardır, qalan sualların hamısı isə bu on iki sualın təkrarı idi.
Sadəcə sualların qoyuluşu, forması bir-birindən fərqli idi. Belə olduğu halda isə hər sualı
cavablandırmaq üçün otuz doqquz saniyədən çox vaxtım olurdu. Buna görə də mən vaxtdan
düzgün istifadə edib təkrarlanan sualların arasında gizlədilmiş əsl sualları tapdım.
- Adətən bizim yoxlamamızdan keçən şəxslər bu tip suallardan yeddi-səkkizinə düzgün
cavab verirlər. Biz üzvlüyə qəbul etdiyimiz hər bir kəsi bu sınaqdan keçirtmişik. Çox vaxt ilk on
bir cavab ilə son cavablar arasında böyük ziddiyətlər olur. Sənsə bu sınaqdan əla çıxdın, çünki
açarı tapa bildin. Sən bütün sualları düzgün cavablandırmısan. Bu test sualları ilə sənin bilik və
məntiqini yoxlamış olduq. Demək olar ki, hər şey normaldır. İndi isə sənin fiziki imkanlarını
yoxlayacağıq. Gəl mənimlə, - Stiven ayağa qalxdı. O, liftin yerləşdiyi divara tərəf getdi. Maykl
da heç bir söz demədən onun arxasınca gedirdi. Onlar lift ilə iki mərtəbə aşağı düşdülər. Dar
dəhlizin sonunda yerləşən nərdivana doğru gedib yuxarı dırmaşmağa başladılar. Bu yolun sonu
hır tərəfi hündür divarlarla əhatələnmiş geniş sahəyə çıxırdı.
- Maykl, indi sən yüz metrlik məsafəni qaçmalısan.
- Mən burada elə də çətin iş görmürəm.
- Formanı geyin və qaçışa hazır ol, - o, əli ilə nərdivanın çıxacağından sol tərəfdə
yerləşən balaca otağa işarə etdi, - hazırlaşmağa beş dəqiqə vaxtın vardır.
Maykl idman formasını geyinib bir neçə dəqiqə bədənini isitmək üçün məşq etdi.
- Vaxtın tamam oldu. Keç start xəttinə, - əlində saniyə ölçən tutmuş Stiven finiş xəttində
dayanaraq göstəriş verdi, - diqqət, - Maykl qaçış vəziyyəti aldı, - marş, - Maykl sürətli sıçrayışla
qaçmağa başladı.
- Pis nəticə deyil. Finiş xəttinə on bir tam yüzdə yetmiş altı saniyəyə çatdın.
- Bundan da yaxşı ola bilərdi, sadəcə bir az ləngidim.
Daha sonra Maykl min metrlik məsafəni qaçdı və bir sıra digər sınaqlardan da keçdi.
- Maykl, fiziki göstəricilərin yaxşıdır. Görünür hələ də müntəzəm idmanla məşğulsan.
- Bəli, səhərlər sizin müşayiətinizlə qaçmağa adət etmişəm.
- Sən haradan bildin ki, biz səhərlər səni qaçdığın zaman izləyirik?
- Mənim haqqımda bu qədər ətraflı məlumat əldə etmək üçün, hətta gecələr də mənim
yanımda yatmaq gərəkdir. Bilirəm ki, hər yerdə izləyirsiniz. Yəqin ki, siz mənim bu səhər nə
yediyimi də bilirsiniz.
- Maykl, sən ki, gecələr yatmırsan. Bir də ki, sənin səhər nə yediyini necə deyim, sən
səhərlər yemək yeməyə başlamısan?
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- Bax görürsünüzmü, dediyim kimi siz mənim hər bir işimdən xəbərdarsınız.
- Maykl, söz verdiyim kimi indi sənə kimliyimiz barəsində məlumat verim.
- Buyur.
- İlk öncə onu deyim ki, biz “GF” adlanan təşkilatın üzvləriyik. Təşkilatımız terrora qarşı
mübarizə aparır. Bu təşkilat uzun illərdir ki, yer kürrəsində təhlükəsizliyin qorunması və bərpası
ilə məşğuldur. Terrora qarşı mübarizəmiz on bir sentyabr hadisələrindən sonra baçlandı.
Təşkilatımızın daimi bir yeri yoxdur. Bütün dünyada cəmi qırx yeddi üzvümüz vardır. Bu üzvlər
də müəyyən vaxtdan sonra başqaları ilə əvəz olunurlar. Bizim fəaliyyətimiz tam gizli şəkildədir.
Amma bəzi böyük dövlətlərin rəhbərlikləri bizim varlığımız haqqında məlumatlıdırlar. Həmin
dövlətlər bizə maliyyə yardımı da göstərirlər. Biz üzvlərimizi özümüz seçirik. Biz üzvlərimizi
özümüz seçirik. Sən də uzun müddət izlənilib, seçilən adamlardansan. Bizim üzvlərimizin hər
birinin konkret missiyası olur. O, bu missiyanı yerinə yetirdikdən sonra artıq bizim üzvümüz
olmur. Bundan sonra o, bizim yalnız və yalnız dostumuz olaraq qalır.
- Mənim missiyam bəs nə vaxt başlanır?
- Sənin missiyan artıq başlayıb. Maykl, qəhrəmanlıq göstərib dünyanı xilas etmək
vaxtıdır.
- Qəribədir, siz yaxın bir dostumun bu yaxınlarda mənə dediyi sözləri deyirsiniz.
- Kimin, Aminin?
- Hə, sən onu tanıyırsan?
- O, da bizim üzvümüz olub.
- Nə demək istəyirsiniz?
- O, bizim üzvümüz olub, amma yalnız bir günlük.
- Mən yenə də bir şey başa düşə bilmədim, - Maykl üzündəki heyrətini gizlətmədən dedi.
- Həmin gün səninlə görüşməyi biz ondan xahiş etmişdik.
- Bəs o, mənə İnterpolla əlaqə təklif etmişdi?
- Bəli, biz sənin bəzi əlaqələrindən şübhələnirdik. Sənin İnterpola işləmədiyini bilən kimi
isə biz səninlə əlaqə yaratdıq. Səni təşkilatımıza üzv kimi qəbul etmək üçün böyük bir qrup
fəaliyyət göstərmişdir.
- Bütün bunlar nəyə görədir?
- Sənə nəyə görə seçildiyini izah edim. Sən NATO qoşunlarında hərbi xidmətdə olmusan,
ixtisasca psixoloq və hüquqşunassan. Bunlardan başqa bir neçə əlbəyaxa döyüş növünü
mükəmməl bilirsən. Yapon, ərəb, ingilis, fransız və türk dillərində sərbəst danışa bilirsən.
İyirmidən çox xarici ölkədə olmusan. Sən hazır agent kimi formalaşmısan. Bizim digərlərindən
fərqimiz də bundadır ki, biz özümüz kadr hazırlamırıq, yalnız hazır kadrları axtarıb tapırıq.
- Sənin deməyindən belə çıxır ki, mən hazır kadram?
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- Elədir ki, var. Yenə də qeyd edim ki, seçilmiş kadrlara bizim tərəfimizdən yalnız bir
missiya verilir, ikincisi heç vaxt olmur, - onlar meydançada gəzişərək söhbət edirdilər.
- Mənim missiyam nədir, sizin yanınızda olmaq?
- Yox, sən Əfqanıstanda fəaliyyət göstərən terror təşkilatlarının birindən qaçmış təhlükəli
bir insanı qorumalısan.
- Qorumalıyam?
- Bəli, qorumalısan, - Stiven cavab verdi.
- İlk dəfədir ki, terrorçunun zərərsizləşdirilməsini yox, qorunmasını eşidirəm. Səncə
terrora qarşı mübarizə zamanı terrorçunu qorumaq kəlməsi bir qədər absurt sayılmır?
- Özü də elə qorumalısan ki, onun bundan xəbəri olmasın, - Stiven Mayklın sonuncu
dediyi sözlərə əhəmiyyət verməyərək söhbətinə davam etdi, - sonu məlum olmayan bir
tapşırıqdır. O, terrorçular tərəfindən təqib olunur, sən onu necə olursa-olsun qorumalısan.
- Mən sənin dediklərindən baş çıxarda bilmirəm. Terrorçular nəyə görə terrorçunu təqib
etsinlər ki?
- Əgər əməliyyatı uğurlu başa vura bilsən onda hər şeyi başa düşəcəksən. İndi mən sənə
heç nə deyə bilmərəm, çünki mən özüm də bu barədə bir şey bilmirəm. Yalnız sənə müəyyən
köməkliklər göstərə bilərəm. Həmin adamın şəxsi dosyesi sənə veriləcək. Əməliyyatın gedişatı
barəsində ətraflı məlumatlandırılacaqsan.
- Çətin bir işə baş qoşmuşam.
- Maykl sənə inanıram. Hər şey yaxşı olacaq. Sən onu yəqin ki, ərəb ölkələrindən birində
qarşılamalı olacaqsan. Sabaha qədər dəqiq yeri məlum olacaq. Hər ehtimala qarşı sənin üçün bir
neçə əlaqələndirici də təşkil edəcəyik. Əlaqələndiricilər sənə bizim məlumatları ötürəcək və bəzi
işlərində yardımçı olacaqlar. Qonara gəldikdə isə əməliyyata razılıq verəcəyin təqdirdə on beş
milyon Birləşmiş Ştatlar dolları açılacaq bank hesabına yatırılacaq.
- Mən razı ola bilmərəm.
- Razı ola bilməzsən? – Stiven qaşqabağını turşudaraq soruşdu.
- Bu məbləğə razı ola bilmərəm, bu ki, çox böyük məbləğdir.
- Narahat olma iş də böyük işdir, - Stiven üzərindən ağır yük götürülmüş kimi dərindən
nəfəs aldı. Söhbət burada sənin həyati təhlükəndən gedir. Bu məbləğ ona görə verilir ki, sən
gələcək həyatını da maddi cəhətdən təmin edə biləsən.
Növbəti gün səhər saat beşdə onlar Mayklın evində görüşdülər. Stivenin onu yuxusudan
oyatması Mayklın kefini bir az pozmuşdu. O, yalnız paltarlarını geyinib əl-üzünü yuduqdan
sonra Stivenlə görüşdü.
- Xoş gördük.
- Maykl, necəsən?
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- Hələki yuxuluyam.
- Neyləyək, bizim işimiz belədir. İnsanları tez-tez narahat etmək məcburiyyətində oluruq.
- Bir şey öyrənə bildin? – Maykl gözlərini ovaraq soruşdu.
- Sən bu gün Suriyaya yola düşəcəksən. Bu hələ konkret məkan deyil. Ola bilsin ki, sən
Suriyadan Türkiyəyə, oradan da hansısa Avropa ölkəsinə getməli olacaqsan.
- Mən nə vaxt yola düşməliyəm?
- Bir azdan.
- Özümlə nəsə götürüm?
- Orada sənə səbirli, çevik və diqqətcil olmaqdan başqa heç nə gərək deyil. Bunu da bil
ki, heç kim sənin varlığından xəbərdar olmamalıdır, o ki, qaldı işindən. Buna görə də sən çox
ehtiyyatlı olmalısan. Ehtiyyatlı olmağın sənin qalibiyyətinin tən yarısıdır.
- Cənab Stiven, çox ehtiyyatlı davranış sonda qorxalığa gətirib çıxarır.
- Maykl, indi deyəcəklərimi yaxşı-yaxşı yadında saxla. Dediyim kimi sən diqqətcil
olmalısan. Diqqətcilliyin bütün əsas şərtlərinə əməl etməlisən. Bir sözlə sənin əhatəndə nəzərə
çarpan və çarpmayan hər bir şeyə diqqətlə yanaşıb xüsusi önəm verməlisən. Heç vaxt hisslərlə
hərəkət etmə, başlanılan oyunu kəsmə, zamandan maksimum faydalan, vəziyyətdən çıxmağı,
yalanı duymağı bacar. Həmişə incəlikləri araşdır, səhvləri yaddaşında qeyd et, az danışıb çox
dinlə, azdan çoxa doğru get və ən əsası hər zaman gözlənilməz hadisələrə hazır ol. Ehtiyyat və
qorxu məsələsinə gəldikdə isə əgər o qorxu sənin həyatını xilas edirsə o zaman qorxacaq
olmağın daha yaxşıdır. Bunlar mənim məsləhətlərimdir. Çalış bunlara əməl edəsən. Bunlar da
sənin Suriyada və Türkiyədə istifadə etməyin üçün şəxsiyyət vəsiqələri, - o, əlindəki içi müxtəlif
sənədlərlə dolu olan zərfi Maykla uzatdı, - hər ehtimala qarşı sənə “Şengen” vizası da
düzəltmişik ki, Avropaya getməli olsan sərbəst hərəkət edə biləsən. Əlaqələndirici səni Suriyada
gözləyəcək.
- Bəs siz bu məlumatları haradan əldə etdiniz?
- Düzü bu barədə mən sənə məlumat verməməliyəm, amma nigaran qalmayasan deyə biriki şey deyim. Hansısa terrorçu, hansısa məchul tapşırıqla Avropaya gedir. Bu tapşırığın nə
olduğunu heç özümüz də bilmirik. Biz yalnız onun gedəcəyi müəyyən yerləri bilirik. Bizim
təşkilatın üzvləri az da olsa, əlaqələri genişdir.
- Belə çıxır ki, terror təşkilatlarından da məlumat kənara sızır.
- Əlbəttə ki. Bu sızan məlumatları həm biz bilirik, həm də ki, bizdən başqa bir çoxları.
Elə sənin işini də çətinləşdirəcək amil budur. Sən çox ayıq olmalısan, çünki sən hər bir
addımında təhlükə ilə üzləşə bilərsən. Buyur bu vərəqdə yazılanları isə yaxşı-yaxşı yadında
saxla. Burada sənin hansı ölkədə necə hərəkət etməli olduğun, hansı kimliklə tanınmağın yazılıb.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

68

Bütün bu yazılanları əzbərlə, sənə lazım olacaq. Özünü psixoloji cəhətdən hazırla, qarşıda səni
böyük çətinliklər gözləyir.
- Mən çətinlikləri xoşlayıram. Bu insan həyatının maraqlı keçməsinə böyük köməklik
göstərir. Ona görə də mən çətinliyə həmişə hazıram, axı mən həyatımın darıxdırıcı keçməsini
istəmirəm.
- Dualarımız səninlə olacaq, Maykl.
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NATO – terrorizmə qarşı mübarizə aparan əsas qüvvə kimi
Hazırda NATO-nun ən mühüm vəzifələrindən biri terrorizmə qarşı mübarizə aparmaqdır.
2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da törədilən terror aktlarından sonra NATO-nun Vaşinqton
müqaviləsinin 5-ci maddəsi tətbiq edilməyə başladı. Terror aktlarından bir gün sonra çağırılmış
iclasda NATO ölkələri və Tərəfdaş dövlətlərin nümayəndələri bu aktları kəskin şəkildə pislədilər
və terrorizmə qarşı mübarizədə öz qüvvələrini əsirgəməyəcəklərini öhdələrinə götürdülər.
AATŞ-ın Bəyənatı, 12 sentyabr 2001-ci il
“Biz bu barbar hərəkətlərindən sarsılmışıq qətiyyətlə onları pisləyirik.
Bu hərəkətlər bizim ümumi dəyərlərimizə qarşı yönəlibdir. Biz bu
dəyərlərin zorakılıq yolu ilə gedənlər tərəfindən nüfuzdan salınmasına
yol vermərik. Biz Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq idealarının qələbə
çalacağına əminliyimizdə birik”.
Terrorizm təhlükəsinə qarşı mübarizədə qüvvələrin birləşdirilməsi üzrə ümumi qətiyyət
terrorizmə qarşı mübarizəyə dair Tərəfdaşlıq Fəaliyyət planının qəbul edildiyi Praqa zirvə
görüşündə öz konkret ifadəsini tapdı. Bu fəaliyyət planı siyasi məsləhətləşmələr və əməli
tədbirlər vasitəsilə bu sahədə əməkdaşlıq və xüsusi biliklər mübadiləsinin əsasını təşkil edir. O,
sərhədlərin təhlükəsizləyini, terrora qarşı mübarizə məsələləri üzrə məşq xüsusunda təlimlər və
döyüş hazırlığı, terror aktlarından müdafiə və onların aradan qaldırılması üçün qüvvə və
vəsaitlərin yaradılması kimi sahələrdə kəşfiyyat məlumatları mübadiləsi və əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsinə kömək edir. Bu plan həmçinin döyüş sursatlarının, habelə köçürülən zenitraket kompleksləri və qumbaraatanlar kimi ağır və yüngül silahların artığının fiziki təhlükəsizliyi
və təhlükəsiz məhv edilməsinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətin inkişafına yardım göstərir.
XXI əsrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə ən mühüm vəzifələrdən biri də kütləvi
qırğın silahlarının yayılmasının qarşısını almaqdır. Bu problemin konkret aspektlərinin müzakirə
edildiyi bir neçə seminar və simpozium keçirilib. Bu tədbirlərdə həmin problemin, o cümlədən,
“Qara yara- ibrət dərsləri” mövzusu üzrə məsələlər müzakirə olunub. ABŞ-da 9/11 hadisələri və
digər ölkələrdə baş vermiş hadisələrin nəticələri üzrə toplanmış təcrübənin əsasında fövqaladə
hadisələr ehtimalına qarşı bəzi mühüm planlaşdırma aspektləri qeyd edilib. Digər mövzular isə
sənayenin ətraf mühitə vurduğu ziyanla bağlı problemlər, həmçinin də praktiki tibbi məsələlərlə
bağlı idi.
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Dinc əhalinin getdikcə artan zorakılığın qurbanları olması halları get-gedə artır. BMT və
digər mənbələrdən alınan məlumatlara əsasən XX əsrin 90-cı illərindəki hərbi əməliyyatlarla
bağlı olan dörd milyon ölüm hallarının 90%-i dinc əhalinin payına düşür ki, bunun da 80%-i
qadın və uşaqlardır. Hesablamalara görə dünyada 0.5 milyarddan çox atıcı və yüngül silah
vardır. Bu da dünya əhalisinin hər on iki nəfərindən birinə bir vahid silahın düşməsi deməkdir.
Bu silahlar hər gün mindən çox ölüm hallarına səbəb olur. Dünyada yerin altında quraşdırılmış
piyada əleyhinə minaların sayı yüz milyondur. Orta hesabla hər 22 dəqiqədən bir piyada əleyhinə
minalardan biri partlayır. Bunun nəticəsində isə hər il dünyada 26 mindən çox adam ölür və ya
şikəst olur. Bu kimi silahların qlobal, regional və yerli səviyyələrdə yayılması və minalara qarşı
humanitar aksiyaların keçirilməsi üçün çoxtərəfli təşəbbüslər irəli sürülüb. NATO əldə edilmiş
təcrübəsindən istifadə edərək bu səyləri tamamlamağa çalışır. NATO-nun göstərdiyi bu səylər
nəticəsində milyonlarla atıcı silah məhv edilmiş, iki milyondan çox piyada əleyhinə mina
zərərsizləşdirilmişdir.
9/11 hadisələrindən sonra ABŞ kütləvi qırğın silahlarının ləğv edilməsi və terrorçuların
zərərsizləşdirilməsi niyyəti ilə əsas alətlərdən biri olan NATO qoşunlarını İraqda yerləşdirdi. Bəs
məqsəd nə idi?
NATO qoşunları İraq ərazisində heç bir kütləvi qırğın silahı aşkar edə bilmədi, terrorçular
isə hələ də öz fəaliyyətlərini sərbəst şəkildə davam etdirirlər. ABŞ İraqa soxulmaqla nə əldə etdi?
ABŞ İraqdakı əməliyyatlarda bir trilyard dollardan çox pul xərclədi, 600 mindən çox
hərbçisini İraqda yerləşdirdi və onlardan 5 minə qədərini döyüşlər zamanı itirdi. ABŞ-ın İraqa
gəldiyi gündən etibarən bu ölkədə elə bir gün yoxdur ki, ölümsüz və faciəsiz keçsin. Nəticədə
610 mindən çox sivil İraq vətəndaşı öldürüldü və iki milyondan çox insan isə İraqı tərk etdi.
İraqda hakimiyyət dəyişikliyi edildi. Siyasi arenada diktator kimi tanınan Səttam Hüseyn edam
edildi, ölkə ərazisində milli konfliktlər günü-gündən artmağa başladı, Sünni-Şiə və KürdTürkmən konflikti baş qaldırdı. ABŞ qəsdən, ya da ki, özü də hiss etmədən Kürdlərə üstünlük
verməyə başladı və onların hüquqlarını müdafiə edərək milli ayrı-seçkinliyin sürətli inkişafına
təkan verdi. İraq dövlətinin iqtisadiyyatına və mədəniyyətinə dəyən ziyanları heç bir rəqəmlə
ifadə etmək mümkün deyildir. ABŞ-ın İraqda apardığı əməliyyatlar nəticəsində İraq uzun
müddətli güclü zəlzələ təkanlarına məruz qalmış əraziyə çevrildi. Bunlar hamısı ABŞ və NATOnun terrorizmə qarşı apardığı mübarizələrin nəticələridir. NATO təhlükəsizlik dedikdə görəsən
hansı ərazilərin təhlükəsizliyini fikirləşir, ABŞ-ın, yoxsa bütün dünyanın?
Əgər NATO və ABŞ dünya təhlükəsizliyini fikirləşsəydi, o zaman 700 mindən çox insan
öldürülməsinə, 1.5 milyondan çox insanın şikəst edilməsinə, həmçinin də bir ölkə ərazisinin
bərbad günə salınmasına yüz milyardlarla dollar xərcləməzdi. ABŞ-ın İraqdakı faciələri
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törətməyə xərclədiyi dollarlarla ən azından Afrika ölkələrindəki aclığın qarşısını almaq olardı.
İnsanların təhlükəsizliyi budur- onların öldürülməsinə deyil, yaşamasına köməklik göstərmək.
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On ikinci hissə

17 Dekabr, 2005-ci il
Dəməşq, Suriya
Maykl taksiyə yaxınlaşanda əlaqələndirici artıq uzun müddət idi ki, onu gözləyirdi.
- Artıq yarım saatdan çoxdur ki, sizi gözləyirəm, - hava limanının kənarında cərgə ilə
düzülmüş xidməti avtomobillərdən sonuncusunda əyləşən sürücü dedi.
- Axı gün hələ indi başlayır.
- Siz bilmirsiniz ki, Dəməşqdə səhərlər tez açılır?
- Təyyarə bir qədər yubandı. Burada hava çox istidir.
- Günəşin yalançı hərarəti sizi aldatmasın.
- Bizim yerlər daha soyuqdur.
- Gedə bilərik.
- Çox gözəl, - deyərək Maykl şifrəli danışığa son qoydu.
Sürücü avtomobili hərəkə gətirib mərkəzi yola çıxdı.
- Sənin hədəfin, digərlərinin isə ovu artıq Dəməşqdədir. O, səndən üç saat əvvəl gəlib.
Hal-hazırkı yerini isə dəqiqliyi ilə bilirik, - sürücü aramla nəql edirdi, - o, indi Şükri Əl qətli
küçəsində yerləşən “Dörd Fəsil” otelindədir. Bu Dəməşqin ən yeni otellərindən biridir. Beş
ulduzlu bu otel elə bu il istifadəyə verilmişdir. Otelin binası 6311-ci boksda yerləşir. Sənin
“dostun” həmin otelin 231-ci nömrəsindədir. 232-ci nömrə isə məhz sənin üçün ayrılıb. Birazdan
dostuna baş çəkməyə gedəcəksən. Özünü necə hiss edirsən?
- Əla, əsl suriyalı kimi. Sizi deyəsən çox gözlətdim.
- Eybi yoxdur, bu bizim vəzifə borcumuzdur. Bax indi biz köhnə şəhərdəyik. Buradan
həmin otelə on dəqiqəlik yoldur. Mən səni bir az qabaqda –Milli Arxeoloji muzeyin yanında
düşürdəcəm. Sən Barada çayının o biri sahilində yerləşən Şükri Əl Qətli küçəsinə getməlisən.
Bağışlayın heç adınızı da soruşmadım.
- Adım Mikayıldır.
- Mənim adımsa Fəttah Əbdülrəhmandır.
- Bax bu da dediyim muzey. İstənilən taksi sizi istədiyiniz yerə beşcə dəqiqə ərzində
buradan çatdıra bilər. Lazım olduqda biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq.
- Məni gətirdiyinizə görə çox sağolun, - Maykl yol haqqını ödəyib maşından düşdü.
Dəməşq digər ərəb ölkələrinin paytaxtlarından xeyli dərəcədə fərqlənən bir şəhərdir.
Burada qədimlik və tamamlanmamış müasirlik, bir də ki, qarışıq şəkildə, elə də hündür olmayan
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binalar arasında yerləşən kiçik damlı həyət evləri və dar küçələrin sonunda yerləşən meydançalar
sanki bir-birinin ardınca düzülmüşdü.
Maykl birinci dəfə idi ki, Suriyaya gəlirdi. Bu ölkə haqqında hələ uşaq yaşlarında
məktəbdə keçdiyi coğrafiya dərslərindən müəyyən məlumatları var idi. O, Suriyanın aqrar ölkə
olduğunu, neft ixracatçısı və dünyada tranzit ölkə kimi xüsusi rol oynadığını bilirdi. Tranzit ölkə
kimi Suriyanın əsas işi İraq və Livan neftinin böyük hissəsini Aralıq dənizinə çıxartmaqdır.
“GF”-in verdiyi məlumatlardan isə Suriya ərazisində çoxlu sayda ingilis və amerikan
cəsuslarının olduğunu öyrənən Maykl bunun səbəbini açıq-aydın başa düşürdü. Aralıq dənizinə
çıxarılan neftin əsas idxalçısı olan bu ölkələrin Suriyada rəsmi və qeyri-rəsmi şirkətlərinin
fəaliyyət göstərməsini başlıca səbəb kimi qiymətləndirmək olardı.
Müasir dünyada Transmilli şirkətlər siyasi baxımdan iki əsas rola malikdirlər. Birincisi
Transmilli şirkət məxsus olduğu dövlət üçün yerləşdirildiyi ölkə ərazisində kəşfiyyatçı və ya
cəsus rolunu oynayır, ikincisi isə Transmilli şirkətin məxsus olduğu dövlət öz şirkətini qorumaq,
ya da ki, gücləndirmək məqsədi ilə şirkətini yerləşdirdiyi ərazidə cəsus qruplaşmaları da yaradır.
Suriyanın cənub hissəsində yerləşən Dəməşqdə də belə qruplaşmalar az deyil.
Otelin şüşəli qapısından içəri daxil olan Maykl qeydiyyat Götürülən yerə tərəf addımladı.
O, qeydiyyat götürən şəxsə yaxınlaşıb özünü təqdim etdi və 232-ci nömrənin açarlarını aldı. O,
liftin qapısında bir neçə saniyə gözlədikdən sonra yuxarıya qalxmaq üçün qapıları sakitcəsinə,
hiss olunmayan yumşaqlıqla açılan liftə daxil oldu. Liftdən çıxdıqdan sonra koridorla 232-ci
nömrəyə doğru getməyə başladı. O, 231 saylı otağın qapısından keçəndə addımlarını bir balaca
yavaşlatdı və dayanırmış kimi ani olaraq yerişinə fasilə etdi. Daha sonra irəliyə bir neçə addım
da atdı və 232-ci nömrənin qapısını açaraq içəri daxil oldu. Maykl otağa ümumi nəzər saldı. Qapı
ilə üzbəüz yerləşən iri pəncərə otağın içərisini tam işıqlandıra bilmirdi. Daha sonra o, divardan
asılmış balaca, ağ rəngli saata baxdı və öz-özünə dedi:
- Deməli səhərlər istədiyim qədər yata bilərəm.
Saat birə on bir dəqiqə işləyirdi, günəş şüaları isə otağı tam işıqlandıra bilmirdi. Bu isə o
demək idi ki, otağın pəncərəsi təxminən şimal-şərqə tərəf baxırdı.
Maykl ilk dəfə idi ki, bu tip əməliyyatda iştirak edirdi. Onun özünəməxsus istedadının və
yaşına görə zəngin həyat təcrübəsinin olmasına baxmayaraq o, bu əməliyyatın çətin
keçəcəyindən həqiqətən də qorxurdu. Amma o, öz qorxusuna qalib gəlməyi bacara bilən
insanlardan olduğunu da tez-tez yadına salırdı. O, NATO-nun xüsusi təyinatlı qoşunlarında
xidmət edərkən Əfqanıstanda, Pakistanda, Tailandda və Paraqvayda keçirilən bir neçə gizli
əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Hərbi əməliyyatlardan kəskin şəkildə fərqlənən bu dəfəki
əməliyyatda Maykl bütün məsuliyyəti öz üzərində hiss edirdi. Çünki hərbi əməliyyatlarda
qruplar və ya dəstələr iştirak edir və konkret hədəf bəlli olur. Bu tip əməliyyatlarda isə aləm bir74
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birinə qarışmış olur. Kiminlə və necə vuruşacağını çox vaxt bilmirsən, sonda isə adətən dostların
düşmən, düşmənlərin isə dost çıxır. Qruplaşmaya gəldikdə isə agentlər və cəsuslar da qruplar
halında fəaliyyət göstərirlər, lakin əsas iş həmişə birindən asılı olur. Hərbi əməliyyatlarda
silahdaşların yanında olur, amma bu tip tapşırıqlarda isə dostlar yanında olmurlar. Bu dostlar
ulduzlara bənzəyirlər - sən onları istədiyin vaxt görə bilmirsən, amma bir şeyi bilirsən ki, onlar
həmişə oradadırlar.
Saat bir tamam idi. Maykl nahar etmək üçün otelin restoranına düşdü. O, müştərisi üçün
restorana göz gəzdirdi. Amma onu görə bilmədi. Budur bir neçə dəqiqədən sonra Həmdullah
restoranın qapısından içəri girdi. O, Mayklın yanından keçərək onun sağ tərəfindəki masanın
arxasında əyləşdi.
- Əla, sən özünlə qonaqlar da gətirmisən ki! – Maykl Həmdullahın gəlişindən heç iki
dəqiqə keçməmişdi ki, eşidilməyəcək səslə dedi və altındakı dəmir ayaqlı oturacağı bir göz
qırpımında altından çəkib içəriyə yenicə daxil olan “Kalaşnikov” avtomatı ilə silahlanmış iki
nəfərdən birinə sarı var gücü ilə tulladı, - hamı yerə, - deyərək o, qışqırdı.
Stul əli silahlılardan birinə dəyən kimi onu yerə uzatdı. Maykl digərinin içərini güllə
qatarı ilə atəşə tutduğunu görüb özünü masanın kənarında yerə sərdi. O, bir anlığa Həmdullaha
tərəf boylandı və onun sağ olduğunu gördü. Maykl elə də böyük olmayan dördbucaq şəkilli
masanın gövdəsinə vurduğu ayaq zərbəsi ilə onu qabağa –başı papaqlı yekəpərə tərəf
sürüşdürdükdən sonra masanın arxasınca yerdə fırlanaraq irəli getdi. Masanın qalın kənarı
avtomatla içərini gülləbaran edən kəsin dizlərinə dəydikdə o, qeyri-iradi olaraq qarşı tərəfə
əyildi. Maykl isə bu anı dəyərli qiymətləndirib havada bir dövrə vuraraq onun sifətinə güclü ayaq
zərbəsi endirdi. Yerdən qalxmağa çalışan nisbətən cavan olan digər əli silahlının isə sinəsinə
təpiklə vurduqdan sonra Maykl onun sağ qolundan tutdu və sol əli ilə gicgahından vuraraq onu
divara tərəf itələdi. Nəhayət hər ikisinin zərərsiz olduğunu görüb avtomatları onlardan ayağı ilə
kənarlaşdırdı.
Otelin təhlükəsizlik işçilərindən qaşları və dodaqları partlamış halda gələn bir neçə cavan
oğlan restoranın qapısından bir qədər kənarda donmuş vəziyyətdə dayanaraq həsədlə Maykla
baxırdılar.
Çox keçmədiki oteli mühasirəyə alan polis və təcili yardım maşınlarının qulaq deşici
səsləri içəridəki insanların həyəcanlı səs-küyünə qarışdı. Hamı qışqırırdı, güllə yaralarının
verdiyi ağrılardan inildəyən insanlar təcili yardım maşınlarına aparıldılar. Maykl Həmdullahın
ayağa qalxdığını gördükdə buna çox sevindi.
İndi burada qalmaq olmazdı. Polislər bir azdan bu günün qəhrəmanını sorğu-suala
tutacaqdılar, amma qaçmaq da çətin idi. Dəstə halında içəri daxil olan polislər mülki əhaliyə atəş
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açanların qollarını qandallayaraq polis maşınlarına mindirmək üçün sürüyə-sürüyə oteldən bayıra
çıxartdılar.
- Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin, - Mayklı əhatəyə almış dörd polis işçisindən
rütbəcə digərlərindən böyük olanı uca səslə dedi.
- Mikayıl, - Maykl bir qədər də dəqiqləşdirərək dedi, - Mikayıl Əl Zaman.
- Yerlisinizmi?
- Xeyr, Küveyt vətəndaşıyam, əslən isə yəmənliyəm.
- Siz onların kim olduğunu haradan bildiniz?
- Sizə kim dediki mən onların kimliyini tanıyıram?
- Bəs nə üçün siz onları zərərsizləşdirdiniz?
- Əli silahlı iki nəfər içəri girir və sağa-sola baxmadan güllələri yağış kimi havaya
yağdırırlar, siz isə bu güllələrin nə vaxt sizi yaralayacağını və ya öldürəcəyini gözləyirsiniz, Maykl maraqlı baxışlarla polis işçisinə tamaşa edərək soyuqqanlıcasına gülümsündü, - qəribə
sual verirsiniz.
- Nə işlə məşğulsunuz?
- Neft mühəndisiyəm. Müvəqqəti olaraq Suriyada qonağam.
- Siz məni düzgün başa düşmədiniz, mən soruşuram ki, silahlı iki nəfərin öhdəsindən
necə gələ bildiniz?
- Uşaq yaşlarımda əlbəyaxa döyüşlə bir az məşğul olmuşam. Belə addım atmağım riskli
olsa da əslinə qalanda çox da çətinlik çəkmədim.
- Siz onların kimliyi haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Onlar yəqin ki, dələduzlardır, - Maykl cavab verdi. O, belə deməklə azca da olsa onların
fikirlərini yayındırmağa çalışırdı. Əgər terror məqsədi aşkar olunardısa yəqin ki, yaralılardan
başqa içəridən bir nəfəri belə bayıra buraxmayacaqdılar, xüsusilə də ki, terrorçuları
zərərsizləşdirən Mayklı.
- Deyirsiniz ki, onları asanlıqla tərk silah etdiniz. Bəs nə üçün otelin təhlükəsizlik heyəti
bu heyvərələrlə bacarmayıblar.
- Bunu məndən yox, onlardan soruşmaq lazımdır. Bir də ki, onların bədənlərinə
baxmayın, - Maykl inandırıcı şəkildə danışmağa davam etdi, - onların başları kimi bədənləri də
boşdur. Cüssəli görkəmləri ilə ətrafdakılarda qorxu yaratmağa çalışsalar da özlərindən qorxağı
yoxdur. Bu sözlərim təkcə buradakılara aid deyil. Həm də bunu təkcə mən demirəm ki, çoxları
deyir.
Maykl Həmdullahın daha burada qalmayacağını yaxşı bilirdi. Dindirilmə qurtaran kimi
Maykl cəld yuxarı qalxdı Böyük addımlarla koridor boyu irəliləyib 212-ci nömrənin qapısını
açaraq içəri daxil oldu.
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- Bağışlayın otağı səhv salmışam.
- Eybi yoxdur, - qapının qəfildən açılmasından diksinən Həmdullah bir qədər titrək səslə
dedi.
Maykl otaqdan çıxıb öz nömrəsinə keçdi. O, qəsdən Həmdullahın otağına girmişdi ki,
onun orada olub-olmamasını, nə etdiyini və qapının açılmasına nə cür reaksiya verdiyini
yoxlasın. Həmdullahın ayaq üstündə olduğunu görən Maykl artıq onun çıxmağa hazırlaşdığını
anlamışdı. Buna görə də o, müştərisini bayırda gözləməyi qərara aldı.
Dekabr ayının ortaları olmasına baxmayaraq bu gün hava çox isti idi. Günəşin parlaq
şəfəqləri hər yanı işıqlandırmaqla yanaşı bədənini də qızındırırdı. Ümumiyyətlə bu ərazilərdə
hakim olan iqlim tiplərinin sayəsində qış heç də sərt keçmir. Maykl günəşi çox da
sevmədiyindən oteldən bir qədər aralıda yerləşən binalardan birinin yerə düşən nəhəng
kölgəsində dayanaraq Həmdullahın nə vaxt oteldən çıxacağını gözləyirdi.
Çox keçmədi ki, Maykl Həmdullahın yolun əks tərəfinə keçdiyini gördü. Maykl hər şeyin
bundan sonra başlayacağını dərk edirdi. O, bilirdi ki, indi Həmdullahın kölgəsinə çevrilib onun
hər addımını izləməli olacaqdı.
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On üçüncü hissə
Əfqanıstan, Feyzabad,
18 Dekabr, 2005-ci il
- Bu son iki ayda yerimizi üç dəfə dəyişmişik. Axı bu nə deməkdir? Mən hələlik ki, bir
şey dərk etmirəm. Bu yəqin ki, böyük təhlükənin yaxınlaşacağından xəbər verən bir əlamətdir.
- Yaxınlaşacağından yox, artıq yaxınlaşdığından xəbər verən.
- Yaxınlaşdığından?
- Hə, təhlükə uzaqda deyil, o bizim yanımızdadır. Siz isə onu görmək istəmirsiniz.
- Bununla nə demək istəyirsiniz? – Otağın digər tərəfində əyləşmiş Saleh Həbibullah və
Ağanın mübahisəli və kinayəli söhbətinə qoşuldu.
- Demək istəyirəm ki, biz indi zəlzələnin düz episentirindəyik. Hamının fikirini özümüz
də bilmədən üzərimizdə cəmləşdirmişik. Qaçmayıb nə etməliyik ki? O, kafirlərin gəlib bizləri nə
vaxt öldürəcəklərini gözləməliyik? Mən bununla heç də ölümdən qaçmıram, istəyirsinizsə bu
dəqiqə özümü öldürüm, - ucadan danışan Ağa əlini belinə tərəf apardı.
- Əstafurulla, Ağa, bəs onda biz nə olarıq? O zaman gərək sizdən əvvəl biz özümüzü
öldürək, - üzündə bəlkə də on illərin tükünü saxlamış uzun saqqalı , tipik əfqan simalı qoca
həlim, bir az da Ağanın könlünü alırmış kimi yumuşaq səslə müraciət etdi.
- Hamımız ölmək üçün yaradılmışıq və bu günümüzü də görmək üçün yaşayırıq. Amma
biz bəzilərini öldürüb cəhənnəmə vasil etməmiş ölməməliyik. Ölüm üçün hələ tezdir, özü də ki,
çox tezdir. Biz o kafirlərin əli ilə öldürülmək üçün yaradılmamışıq, - Ağa son sözləri ilə ölüm
söhbətlərini yekunlaşdırdı.
- Ağa, Həmdullahın bəxti yenə də işlədi də. Heç bilmək olmur ki, o, necə sağ qala bilir.
Görəsən kimsə onu qoruyub ona kömək edir?
- Kim qoruyacaq ki, heç kim. Sadəcə təsadüfdür də, - Saleh qocanın sualını
cavablandırdı.
- Nədənsə bu təsadüflər həmişə bizim ziyanımıza olur. Bir şansımız vardı onu da
təsadüfən itirdik.
- Həbibullah, bəsdir təhrinazla danışdın. Plandır cızmışıq baş tutmayıb, kimsə bunda
günahkardır? – Ağa bir qədər də səsini qaldıraraq dedi, - onları ora göndərənlərdən biri elə sən
özün idin ki.
- Biz yenidən nəsə fikirləşməliyik.
- Mən nə deyirəm, deyirəm ki, fikirləşməyək? – Ağa qocanın sözünü kəsdi.
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- Yəqin ki, bir çıxış yolu olmalıdır. Şans həmişə vardır, sadəcə onu düzgün zamanda
yaxalamaq və qiymətləndirmək lazımdır, - qoca fikirini tamamlayaraq yenə də onları
sakitləşdirməyə başladı.
- Görəsən o, haradadır?
- Hələ ki, Suriyadadır.
- Haradan bilirsiniz, Ağa? – Həbibullah yenə də soruşdu.
- Sən bu günkü qəzetləri oxumusanmı, Həbibullah?
- Xeyr, oxumamışam. Mən heç vaxt qəzet ozumuram.
- Bax buna görə də mənimlə belə danışırsan. Küveytli xilaskarın bizimkiləri necə
əzişdirdiyini hadisənin şahidlərindən bir neçəsi qəzetlərə müsahibələrində bildiriblər. Otelin gizli
çəkiliş komeraları bütün hadisəni olduğu kimi lentə alıb. Bu müəmmalı adamın restoranın
içərisində bizimkilərlə birgə göstərdiyi şou dünya televiziya kanallarında da yayımlanıb. İndi
hamı şəxsiyyəti naməlum olan o adamdan danışır.
- Burada nə var ki, qəzetlər, jurnallar, televiziya kanalları öz reklamları xatirinə nə desən
yazıb göstərərlər.
- Həbibullah, səncə o, yalnız oteli xilas etmək üçün oradaydı? Yoxsa qəhrəmanlıq
göstərmək üçün? Bəlkə də təsadüfən, ola bilsin ki, Həmdullaha görə.
- Bu mümkün deyil axı, - Saleh təəccüblə fikirini bildirdi, - bundan kimin xəbəri ola
bilərdi?
- Bax məni də yatmağa qoymayan bu fikirdir. Artıq bir neçə həftədir ki, mən bunu
düşünürəm.
- Necə yəni bir neçə həftə? Ağa, hadisə ki, dünən baş verib.
- Hadisənin dünən baş verdiyini bilirəm. Kimlərsə bizim haqqımızda çox şey bilir, - Ağa
Salehə cavab verdi.
- Sizin qəti qərarınız nədir?
- Siz hamınız məni lap müttəhim yerinə qoyub sorğu-sual edirsiniz. Belə çıxır ki, guya
hər şey məndən asılıdır. Bu işin məsuliyyəti hər birimizin çiyinlərindədir. Gərək birgə fikirləşib
birgə qərara gələk. Hələ ki, bir neçə gün vaxtımız vardır.
- Bir neçə gündən sonra nə olacaq? – Saleh soruşdu.
- Heç nə.
- Bəs onda, Ağa siz...
- Yox, Saleh, narahat olma. Siz mənə verəcəyiniz sualları fikirləşərkən, mən işimizin
yolunda getməsi üçün görüləcək tədbirləri saf-çürük edirdim.
- Demək siz mübarizəni dayandırmırsınız?
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- Bəs sən nə düşünürdün? Düşünürdün ki, başlayacağımız oyundan əl çəkəcəyik, hansı ki,
uşaqların deyil, böyüklərin oynadığı oyundan?
- İşim yoxdur oynayaq. Sizin sözünüz bizim üçün qanundur. Amma bu oyunda məğlub
ola bilərik və hətta bir daha belə oyunlar üzünə həsrət qala bilərik kimi şübhələr məni rahat
buraxmır, - deyən Həbibullah döşəməyə baxaraq gözlərini Ağadan gizlədə-gizlədə danışırdı, mən çox narahatam.
- Gərək elə oyun oynayaq ki, sonda biz qalib olaq. Qəti addımlar atmaq vaxtıdır. Məncə
o, bundan sonra Dəməşqdə qalmayacaq. Əsas çətinlik ondadır ki, o, lazımlı sənədləri, kimlikləri
əldə edə bilib. İndi o, sərbəst şəkildə Türkiyəyə keçə biləcək. Biz isə öz növbəmizdə Türkiyədə
onu heç cür tuta bilmərik.
- Kaş ki, onu Suriyada tuta bilsəydik, - Şeyx heyfislənərək dedi.
- Bizim iki, variantımız vardır. Birincisi Şeyxin dediyi kimi biz onu Suriyada
yaxalamalıyıq, ikincisi isə hələlik ehtiyyat planı kimi qalsın.
- Ağa, siz bizdən nəsə gizlətmirsiniz ki?
- Həbibullah, sən məni göz görəsi ittiham edirsən.
- Yox, Ağa, belə demək istəmədim. Demək istəyirəm ki, bəlkə fikirlərimizi birgə bölüşək.
- Hə, bölüşək, nə sözün var de eşidək, ola bilsin ki, bəyənildi.
- Siz üçüncü variantı niyə demirsiniz? Olmaz ki, biz onu rahat buraxaq? Bu bizim üçün
də yaxşı olar, enerjimizi və gücümüzü niyə lazımsız yerə sərf edək. Onsuz da onun tək başına
əlindən bir iş gəlməz.
- Sən hətta onun tək olduğunu da bilirsən. Əhsən sənə, bu dəyərli məlumatı hansı
mənbələrdən əldə etmisən?
- Ağa, sizcə ona köməklik edən başqa qüvvələr vardır?
- Sən çox əminliklə danışırsan. Əgər burada yalnız sənin müqqətəratın həll olunsaydı
razılaşardım. Çox təəssüf edirəm ki, bu belə deyil.
- Birdən Suriyada tuta bilməsək?
- İşimizin üstünə qabaqcadan ağız açma. Düzəlməz sonrasını düşünərik.
- Yaxşı olar İnşaallah, - bir söz demədən söhbəti dinləyən Malik dedi, - bu dəfə lap
yaxşılarını göndərərik.
- Amin, təki belə olsun.
Qapı döyüldü yarı bükülü şəkildə içəriyə daxil olan cavan oğlan hamını ehtiramla
salamlayıb üzünü Ağaya tutubub gözlədiyi xəbərin yetişdiyini bildirdi.
- Xəbərlər necədir?
- Hayıf ki...
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On dördüncü hissə

Suriya, Hələb
19 Dekabr, 2005-ci il
Suriyanın tarix boyu bir sıra dövlətlər və imperiyalar tərəfindən işğal olunması, həmin
imperiyalist qüvvələrin burada hökmranlıqları nəticəsində qoyduqları izlər ölkənin demək olar
ki, əksər böyük şəhərlərində qabarıq dərəcədə özünü göstərir. Böyük imperiya qoşunlarının uzun
müddətli işğalları zamanı əxlaqını, şəhər mədəniyyətini, hətta adını belə dəfələrlə dəyişmiş
Hələb də bu kimi ən iri şəhərlərdəndir. Dörd min illik tarixi olan bu şəhər müasir dövrümüzə
qədər gəlib çatmış şəhərlər arasında ən qədim tarixə malik olanlar cərgəsində birinci yeri tutur.
Eramızdan əvvəl Yamhad adlı dövlətin paytaxtı olmuş bu şəhərin adı Həlpa idi. Sonralar şəhər
Əhəmənilər tərəfindən işğal olunmuşdu. Bizim eranın birinci əsrinin ortalarında isə qüdrətli
Roma legionları tərəfindən şəhər işğala məruz qaldı. O zamankı mədəniyyətin mərkəzi sayılan
Romadan Hələbə keçmiş bəzi mədəniyyət nümunələrinin qalıqlarına bu gün də bu şəhərdə rast
gəlmək olur. Şəhərin tutulmasından sonra adı dəyişdirilərək Beroya adlandırıldı. Hələbin işğalı
bununla bitmədi. Suriyanın şimal hissəsində yerləşən bu şəhər yeddinci əsrdə Ərəblər tərəfindən
geri qaytarıldı. Ərəblərin bu şəhərdə ki, altı yüz illik hakimiyyətindən sonra dünyanın bir
hissəsini caynağına almış monqol işğalları da bu şəhərdən yan keçmədi. Ən böyük imperialardan
olmuş Osmanlı imperiyası XVI əsrdə Hələbi səltənətin tərkib hissəsinə çevirdi. Birinci dünya
müharibəsindən sonra iyirmi beş il fransızların tabeçiliyi altında olmuş Hələbli Ərəblər XX əsrin
ortalarında müstəqillik əldə etdilər. Hal-hazırda bu şəhər Şərqlilər tərəfindən Hələb, Avropalılar
tərəfindən isə Aleppo adlandırılır.
Şəhər mərkəzindən təxminən dörd mil aralıda yerləşən Hələb Beynəlxalq Hava Limanına
gedən avtobusun arxa oturacaqlarından birində əyləşmiş Maykl şəhəri müəyyən qədər seyr edə
bildi. Onun baxışlarında soyuqluq, sakitlik və eyni zamanda da diqqətcillik vardı. O, yol boyu
gözlərini pəncərədən çəkməsə də onun diqqətcil baxışları şəhərin müşahidəsindən çox asta-asta
gedən bu nəqliyyat vasitəsinin içərisində hökm sürən səssiz mühiti izləyirdi. Bu səssizlik sanki
şəhərin də üzərinə çökmüşdü. Maykl şəhəri istədiyi kimi hiss edə bilmirdi. O, uzun və keşməkeşli tarixi olan Hələbi bütün varlığı ilə duymağa çalışsa da bunu bacarmırdı. Onun daxilindəki
sıxıntı ciddi simasına yorğun görkəm verirdi.
Maykl hər bir şeyi nəzarətdə saxlasa da elə bil ruhu özü ilə deyildi. Onun daxilindəki
sıxıntı getdikcə artır və onun hiss edə bilmədiyi qaynar şəhər mühitini daha da dondururdu.
Getdikcə güclənən bu sükutun gərgin səsi onu pəncəsinə alıb boğmağa başlamışdı.
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Hava limanının girişində sürücünün bir anlığa əyləci basması hamı kimi Mayklı da bir
qədər silkələdi. Lakin bu onun üçün təkcə silkələnmə deyildi, bu həm də hər tərəfdən üzərində
təzyiq hiss edən Mayklın içərisində sıxılaraq tərpənməz vəziyyətdə qaldığı buz qatının
parçalanmasına səbəb olan bir hadisə idi. Yalnız bundan sonra onun xəyalı özünə qayıtdı. İyirmi
dəqiqəlik bu yolu Maykl iki günə getdiyini hesab edirdi. O, elə düşünürdü ki, bu yol onun bu
vaxta qədər getdiyi ən uzun yoldur. Yol uzun olmasa da zaman onun üçün çox ağır keçmişdi.
İyirminci əsrin əvvəllərində kiçik hava limanı olsa da sonralar müəyyən qədər
genişlənmiş Aleppo hava limanı 1970-ci illərdən sonra sürətlə inkişaf edərək Suriya hava
limanları arasında özünəməxsus yer tutdu. Bu inkişaf tempi 1999-cu ilə qədər mütəmadi olaraq
davam etmişdi. Bu beynəlxalq hava limanında idxalat və ixracat malları üçün nəzərdə tutulmuş
təyyarələr, sərnişin təyyarələri və özəl təyyarələr, eyni zamanda da hərbi təyyarələr yerləşir. A,
AN, İL, TU, YK, DC tipli təyyarələrin yerləşdiyi Hələb Beynəlxalq Hava Limanından dünyanın
əksər ölkələrinə yük və sərnişin daşınmaları həyata keçirilir.
Maykl səmada olmağı çox sevdiyindən Hələbdən İstanbula uçan təyyarədə olduğu
müddətdə heç bir sıxıntı keçirtmədi. O, təyyarəyə həddindən ziyadə çox minmişdi. O,
Antraktidadan başqa bütün materik və qitələrdə olmuşdu, Yer kürrəsindəki gözəlliklərin az bir
hissəsini də olsa görməyə müəssər olmuşdu.
Hava səyahəti zamanı Həmdullah Maykldan bir neçə sıra arxada –onun sol tərəfində
əyləşmişdi. Maykl gözucu da olsa ona tez-tez baxırdı. Maykl onun təyyarədən heç yana
qaçmayacağını bilirdi, amma hər halda onun terrorçu olduğunu da bilirdi. O, tək terrorçunun
qrup halında cəmləşən terrorçulardan daha təhlükəli ola biləcəyini hərbi xidmətdə olduğu zaman
öyrənmişdi. Tək terrorçunun nə edəcəyini, nə planlaşdırdığını özündən başqa heç kəs bilmir,
amma qrup fəaliyyətində isə konkret məqsəd olur və ən azından bunu qrupun bütün üzvləri
bilirlər. Həmdullah da Mayklın aldığı tapşırığa əsasən özbaşına fəaliyyət göstərən terrorçulardan
idi. Buna görə də Maykl bilmirdi ki, o, nə etməyi qərara alıb. Bəlkə də Həmdullah təyyarəni
sərnişinləri qarışıq partladacaqdı, ola da bilərdi ki, o, təyyarəni girov götürmək eşqinə düşsün.
Maykl onun nə fikirləşdiyini və nə etmək istəyində olduğunu bilməsə də onun tutduğu
kursu özü üçün təxmini olaraq müəyyən etmişdi. Ən azından Həmdullahın Avropaya getmək
istəyi göz qabağında idi.
O, müştərisini daima nəzarətdə saxlamaq üçün ondan arxa tərəfdə yerləşən yer üçün olan
bileti almağa nail olmuşdu. Hamı təyyarəyə mindikdən sonra nədənsə Maykl Həmdullahdan
deyil, Həmdullah Maykldan arxa tərəfdə əyləşmiş oldu. Bu əvvəlcə Mayklı çox çaş-baş saldı.
Lakin o sonradan burada hansısa yerdəyişmənin baş verdiyini dərk etdi. Mayklın qarşı tərəfində
dəri oturacaqda iyirmi yeddi-iyirmi səkkiz yaşı olan başı bağlı qadın, bu qadının yanında –
pəncərə tərəfdə otuz-otuz beş yaşında, üzündə seyrək və az tük olan enli kürək bir kişi
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əyləşmişdi. Həmdullahın yeri məhz bu kişi ilə dəyişik düşmüşdü. Maykl bir qədər Həmdullaha
oxşar olan bu kişini yerinə əyləşərkən təpədən dırnağa kimi müşahidə edə bilmişdi. Onların
yerinin səhv düşməsi təsadüf ola bilməzdi. Onlar yerlərini bilərəkdən dəyişdirmişdilər. Maykl
burada heç bir səhvin baş vermədiyinə inanırdı. Elə buna görə də Həmdullaha oxşayan bu kişi
yerinə oturan andan Maykl oturacaqlarının arxa hissəsi ona tərəf olan şəxslərin nə
danışacaqlarını dinləmək üçün özünü bir az qabağa əydi.
İslam əqiədəli Ərəblərdə qadının tanımadığı kişiyə tərəf baxması, onunla yaxın ünsiyyətə
girməsi haram sayılsa da bu qadın yerinə əyləşən kimi yanındakı kişi ilə söhbətə başladı. Onlar
bir-birlərini tanımadıqlarına görə əvvəlcə tanış oldular.
- Mənim adım Samirədir.
- Mən də Zahidəm.
Görünür çox danışmağı xoşlamayan kişi özünü təqdim etdikdən sonra susdu. Qadın isə
bir neçə saniyə dayanıb yenidən danışmağa başladı:
- Adınız Zahid oldu?
- Bəli, Zahid.
- Nə gözəl adınız vardır.
- Çox sağolun.
Qadın ondan xeyli yaşlı görünən və onunla ünsiyyət saxlamağa meyli olmayan kişini
dayanmadan danışdırırdı.
- Mən həkiməm, - o, qadının verdiyi çox saylı sualları yorğun halda cavablandırırdı.
- Yəqin ki, ezamiyyətə gedirsiniz?
- Xeyr, mən hər il müəyyən zaman çərçivəsində İstanbulda da işləyirəm.
- Orada da həkim kimi işləyirsiniz?
- Əlbətdə ki, - o, yorğun olmasına baxmayaraq qadının cazibədar simasının təsiri altına
düşübmüş kimi onun suallarına səbirlə cavab verirdi.
- Elə mənim bibim oğlu da İstanbulda həkim işləyir. O, tanınmış cərrahdır.
- Onun adını bilmək olar? – O, həmsöhbətinə ilk sualını verdi.
- Ömər Sadiq. O, istanbulun mərkəzi xəstəxanalarından birində işləyir. Xəstəxananın
adını soruşma, çünki yadımda deyil.
Samirə adlı bu qadının mənasız və boş söhbətlərinə bir neçə dəqiqə qulaq asdıqdan sonra
Maykl onun yüngül təbiətə eyni zamanda da dar düşüncəyə malik olduğunu dərk etdi. O, yersiz
sualları ilə yanındakını artıq bezdirməyə başlamışdı. Ərəb dilini mükəmməl bilən Maykl çox
sürətli və ucadan danışan bu qadına bir neçə dəqiqə də qulaq asdıqdan sonra belə qərara gəldi ki,
Həmdullah onun sərsəm olduğunu görüb və əsəbləşməmək üçün hansısa bəhanə gətirərək yerini
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dəyişdirməyə müvəffəq olub. Buna görə də Maykl İstanbula tez çatmağı hamıdan çox arzulayan
həkim ilə, ağzına fasilə verməyən qadının söhbətinə daha qulaq asmadı.
Qarşısındakıların ünsiyyəti zamanı Maykla maraqlı gələn yalnız Samirənin yanındakına
məcburi olaraq, təkidlə ürək bulanmasına və baş gicəllənməsinə qarşı nəsə verməsi oldu. O, başa
düşə bilmədi ki, bu həbdir yoxsa başqa bir şey. Diqqət yetirsə də heç nə görə bilmədi. Amma
söhbət deyəsən dərman preporatından getmirdi. Onun beyinindən keçən müxtəlif fikirləri o,
nədənsə inkar edirdi. O, hər şeydən şübhələnmək istəmədiyinə görə bu fikirləri özündən
kənarlaşdırdı.
“Şübhə? Şübhələnməyə ehtiyac yoxdur. Şübhə olan yerdə həqiqət də vardır”.
Artıq uzaqdan təyyarənin enmə zolağının işıqları görünürdü. Buna görə də təyyarə enmə
üçün gərəkli olan manevrə başladı. Elə bu anda da...
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Fransa, Nant
14 Dekabr
- Mən heç də belə sakitlikdən həzz almağı xoşlayan adamlardan deyiləm, o ki, qalmışdı
belə yerlərdə.
- Biz bunu bilirik, - digəri dedi, - elə biz də.
- Sizi buraya çağırmağımın məqsədini yəqin ki, bilirsiz.
- Bilirik. Hər şey öz qaydasındadır.
- Bunu eşitməyimə çox məmnun oldum.
- Onsuz da siz belə xəbərləri eşitməyə vərdiş etmisiniz, - o, gülümsəyərək dedi.
- Heç də həmişə belə olmur.
- Siz görüş üçün əlverişli yer seçmisiniz, cənab “Güzəşt”.
- Həmişə belə olur cənablar?
- Əksər hallarda, - budaqları quruyaraq aşağıya əyilən ağacın qalın gövdəsinin yanında
dayanmış uca boy, saçları səliqə ilə arxaya daranmış, əyinindəki kostyumunun rəngi gözündəki
qara eynəklə eyni olan kişi cavab verdi.
- Bu ki, əladır.
- Bir az yavaş ol.
- Çoxdandır ki, xarabalığa çevirilmiş, Nantın ucqarlarında yerləşən bu qəbiristanlıqda bizi
eşitsə-eşitsə yalnız qarğalar və bayquşlar eşidə bilər. Onlar isə bizi başa düşməyəcəklər.
- Bəs qəbirin altında yatan ölülər necə, eşidə bilməzlər?
- Eşidərlər, amma eşitdiklərini deməyə bir adam tapmazlar.
- Əgər məzarın altında diri adam olsa onda hər şey başqa cür olar.
- Bəs onda niyə bu məzarın ətrafını seçmisiniz?
- Çünki bu məzar daşının üzərində yazılan sözlər məni özünə çox çəkdi, - deyərək o,
məzarın baş tərəfində ounla üzbəüz dayanmış orta yaşlı, sarışın kişinin sualını cavablandırdı və
yazını oxumağa başladı:
“Öldürdüm ölməmək üçün, öldüm öldürməmək üçün”, - hündür boylu kişi məzar daşının
üzərində fransız dilində yazılmış olan sözləri oxudu və əlavə etdi, - bu sözlər ola bilsin ki,
hansısa qatil üçün yazılıb. Onun peşəsi bizimkindən tam fərqli olsa da bu sözlərin bizim peşəyə
müəyyən dərəcədə aidiyyatı vardır. Bəlkə də o, qatil olmayıb, elə bizlərdən biri olub.
- Siz nə demək istəyirsiniz, cənab “Güzəşt”? Demək istədiyinizi bir qədər aydın şəkildə
izah etsəniz yaxşı olar, - məzarın digər tərəfində dayanmış nisbətən cavan olan həmsöhbət
onunla üz-üzə dayanmış həmin uca boylu, qara eynək taxmış kişidən soruşdu.
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- Plan müəyyən qədər dəyişilib. Lazım gələrsə biz öldürməli olacağıq. Bunu isə yalnız
ölməmək üçün etmək məcburiyyətindəyik.
- Cənab “Güzəşt”, bizim agentlərimiz gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Ələxsus da
Suriyada və Fransada.
- Cənab, - deyərək digəri əlavə etdi, - biz onu hər yerdə izləməyə çalışır və əminliklə
deyə bilərəm ki, bunu məharətlə də bacarırıq. Arxayın ola bilərsiniz, o, tam nəzarət altındadır.
- Belələrinin bəzən nə edəcəyini bilmək olmur, bu isə öz növbəsində ən böyük təhlükəni
doğurur.
- Axı interpolçular öldürməyə vərdiş etməyiblər.
-Vərdiş etməsələr də lazım gəldikdə öldürə bilirlər. Amma biz cinayətkarlardan fərqli
olaraq özümüzə görə deyil, dünyanın gələcəyinə görə öldürürük.
- İndi əmr nədir? Siqnala son qoyulmalıdır?
- Qəti olaraq deməliyəm ki, bəli, - əlli-əlli beş yaşlarında olan bu qara eynəkli interpolçu
udqunaraq cavab verdi.
- Əmr nə zaman icra olunsun?
- Biz gecikirik, - o, əli ilə qaralan havaya işarə etdi.
- Oldu, cənab. Tapşırığınıza bacardığımız qədər tez əməl edəcəyik.
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On beşinci hissə
Bir anın içərisində həyəcanlı və təlaşlı səs təyyarənin sakit salonunu bürüdü. Qadının var
qüvvəsi ilə boğazından çıxartdığı qışqırtı ondakı qəhərlə birləşib səsinə xırıltı qatdı. Onun
ətrafındakılardan bəziləri mat-məəttəl qalmış, digərləri isə elə onun kimi həyəcanlanmışdı.
Az sonra ağlayan qadın hönkürtü içində qaytarmağa başladı. Hətta onun bu hərəkətindən
sonra bir neçə nəfər də ürəkləri bulandığından qusdu. Təyyarə eniş prossesini həyada
keçirtdiyindən heç kim yerindən tərpənmirdi. İdarə heyətinin göstərişləri isə içəridəki səsə
qarışaraq küy yaradırdı.
Qadından arxada əyləşənlərdən hamı kimi Maykl da qarşı tərəfə boylandı. Amma o,
hamıdan fərqli olaraq qadına deyil, onun yanında əyləşmiş olan kişiyə baxmağa səy göstərdi.
Maykl kişinin hərəkətsiz vəziyyətdə olduğunu görüncə fikirlərində yanılmadığını başa düşdü.
Bir neçə qəqiqədən sonra təyyarənin təkərləri keçmiş Yaşıl Köy hava limanının enmə
zolağına sürtünməyə başladı. Təyyarə tərpənməz hala gətirildikdən sonra içəriyə polislərdən və
ağ xalatlı tibb işçilərindən ibarət olan toplum daxil oldu. Onlar qadının başı ətrafına yığışmış
adamları aralaşdıraraq onun yanındakı kişini xərəyə uzandırıb təcili şəkildə təyyarədən
düşürtdülər. Daha sonrasa tibb işçilərinin köməkliyi ilə özündən getmiş qadın təyyarədən bayıra
çıxardıldı.
Maykl pilləkənlərlə düşə-düşə Atattürk hava limanına enmiş bu təyyarənin ətrafına
doluşmuş Türkiyə polisinin və limanın təhlükəsizlik işçilərinin canfəşanlı görünən hərəkətlərinə
tamaşa edirdi. O, bu ölümün səbəbini heç kimin bilməyəcəyini güman edirdi. Çünki bu qətli
xüsusi tapşırıq almış peşəkar agent və ya terrorçu məharətlə həyata keçirdə bilmişdi.
Qadın təyyarədən düşürülən zaman Maykl onun əl çantasının tutacağının kənarına
yapışdırılmış nazik lenti gördükdən sonra bu peşəkar qatilin qətli hansı yolla həyata keçirtdiyini
də az-çox anlamışdı. “İmpulslent” adlanan bu yapışkanlı şəffaf lent insanın nəbzi üzərinə
yapışdırılaraq kənardan pult vasitəsi ilə idarə olunur. Bu cihaz pult vasitəsilə işə gətirildikdən
sonra ürək döyüntülərinin sayını azaltmağa başlayır. Nəticədə isə oksigenə olan tələbat azalır və
bədəndə oksigen çatışmamazlığı yaranır. Üç dəqiqə ərzində isə bu insanın şərtsiz ölümünə
gətirib çıxardır.
Qadının Zahid adlı həkimə ürək bulanmasına qarşı məcburi olaraq verdiyi dərmanın
“İmpulslent” olduğunu Maykl özü üçün aydınlaşdıra bildi. O, yalnız bir şeyi bilmirdi –teatr
səhnəsində tamaşalar oynayan bir çox aktyorlardan hal-hazırki vəziyyətdə öz rolunu daha yaxşı
oynayan bu qadının kimlər tərəfindən tapşırıq aldığını.
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Maykl Həmdullahın arxasınca düşərək hava limanının çıxışına doğru getməyə başladı.O,
da Həmdullah kimi hava limanının xidməti avtomobillərindən birinə əyləşərək sürücüdən
qarşıdakı maşının arxasınca getməyi xahiş etdi.
Türkiyə istehsalı olan bu avtomobilin oturacaqları rahat olmasa da radiodan eşidilən
həzin türk musiqisi və bayırda yağan leysan yağış onun bu narahatçılığını müəyyən qədər aradan
qaldırırdı. Təkcə sürücünün çəkdiyi popiros istisna olunsaydı hər şey yaxşı idi.
Sürücü Maykldan icazə alaraq popiros yandırdı və pəncərə şüşəsini azacıq açdı. Yol
boyunca hərdən yüngül tıxaclar yaranır və maşın dayanmaq məcburiyyətində qalırdı. Hamı bu
tıxaclardan tez bir zamanda çıxmaq arzusunda olduğundan idarə etdikləri avtomobilləri boşluq
görən kimi irəli sürərək bir-birinin qarşısına çıxırdılar. Mayklın içində olduğu avtomobili idarə
edən sürücü dodaqaltı deyinərək əlindəki popirosu dodaqlarına qoyur və dərindən nəfəs alaraq
zəhərli tüstünü udurdu. Amma çox keçmirdi ki, o, özü də digər maşınların qarşısını kəsərək
onlardan önə keçirdi.
Artıq növbənöv maşınların bir-birinin ardınca düzüldüyü növbəti tıxac yaranmışdı.
Maykl hər tərəfi bürüyən avtomobillərin siqnal səslərinə və yağışın şırıltısına fikir verməyəyə
çalışır və onlardan üç maşın öndə duran ağ rəngli “Tofaşı” nəzarətdə saxlayırdı.
Bu tutqun və buludlu havada avtomobillərin arxa hissəsində yerləşən qırmızı işıqlar
təzəcə görünməyə başlamışdı ki, onun nəzarətdə saxladığı avtomobilin arxa tərəfdən qapısı açıldı
və Həmdullah maşından çıxaraq qaçmağa başladı. Maykl sürücüyə beş ABŞ dolları verməyə
macal tapıb özünü cəld maşından yerə atdı.
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On altıncı hissə
- Ağa, çox təəssüflər olsun ki, xəbərlər ürək açan deyil.
Ağa bu cavanı nigarançılıqla dinləsə də onun dediyi sözlərdən heç də təəccüblənmədi.
Sanki bu belə də olmalı idi.
- Həmdullah yoxdur, biz bilmirik ki, o, Suriyadadır, yoxsa Türkiyədə. Uşaqlar hamısını
araşdırıblar. Dünən türkiyəyə olan reyslərin hamısı yoxlanılıb. Yüz faiz deyə bilərəm ki, dünən
o, Suriyada olub. Bu gün üçünsə hələlik heç bir məlumat yoxdur.
- Siz onu Həmdullah adı ilə axtarıb-arayırsınız?
- Xeyr, əsla. Bizdə onun “səyahət” zamanı istifadə edəcəyi kimliklərin siyahısı vardır. Biz
yoxlamanı bu siyahıda olan bütün adlar üzrə aparırıq. Sizin maraqlandığınız o xilaskar haqqında
deyim ki, o, da ikinci kimlikdən istifadə edir. Əslində o, heç Küveyt vətəndaşı deyilmiş.
- Bəs kimdir? – Ağa soruşdu.
- Bu da naməlumdur. Nə qədər cəhd etsək də onun foto şəkillərini əldə edə bilmədik.
Otelin restoranında quraşdırılmış kiçik kameralar da işləmirmiş. Onu deyə bilərəm ki, siz hər
şeyi düz deyirdiniz. O, otelə kimlər tərəfindənsə göndərilmişdir.
- Sən bunu da yüz faiz əminliklə deyirsən?
- Xeyr, - cavan oğlan bir neçə saniyə fikirləşdikdən sonra dedi.
- Bax görürsənmi. Bir də əmin olmadığın sözləri mənə demə.
- Oldu, Ağa.
Ağa üzündə biruzə verməsə də bu xəbərlərdən çox hirslənmişdi. Buna görə də o, hirsini
çıxmaq üçün xəbər gətirən oğlanı acı sözlərlə məyus etdi.
- Ağa, mən gedə bilərəmmi? – Üzü qızarmış cavan soruşdu.
- Gedə bilərsən.
Ağa üçün xoşa gəlməz xəbərlər gətirmiş oglan günahgarcasına başı ilə təzim edərək
üzünü qapıya tərəf çevirdi. O, ayağını təzəcə qapıdan bayıra qoymuşdu ki, Ağa onu çağırdı.
- Hə, bir də çalış belə xəbərlər gətirməyəsən. Bəs o tərəflərdən nə xəbər var?
- Bağışlayın, Ağa, amma başa düşə bilmədim.
- Gedə bilərsən, - Ağa əli ilə ona işarə etdi. Ağa nə edəcəyini bilmirdi.
- Ağa deyəsən üçüncü varianta keçməli olacağıq, - oğlan otağı tərk etdikdən sonra Saleh
dedi.
-Bunun haqqında hələ fikirləşmək lazımdır. İşlər necə də düyünə düşüb. Bu alçaq iynə
olub düşüb yerə, biz də ki, onu qaranlıqda çıraqsız tapmaq istəyirik.
- Yaxşı olar, darıxma.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

89

- Sən də elə təskinlik verirsən də. Necə yaxşı olsun ki, biz gücümüzü günü-gündən
itiririk. Saleh demişkən irəliyə getmək üçün geriyə addımlayırıq.
Ağa bir qədər sakitləşməyə çalışdı. Xidmətçini çağırıb çay gətirməsini əmr etdi. Üç-dörd
dəqiqə keçməmişdi ki, on beşdən az yaşı olan uşaq çayları gətirdi.
Otaqda səssizlik yaranmışdı. Hamı çay içə-içə nələrisə fikirləşir, bəzən də bir-birlərinə
baxırdılar. Ən çox da ki, həmişəki kimi otağın kəllə tərəfində əyləşmiş Ağa hamının diqqət
mərkəzində idi. Otaqdakılar onun nəsə deməsini gözləyirdilər.
- Bəlkə deyirəm Salehin üçüncü variant təklifinə baxaq, - Ağa əlindəki stəkanı nəlbəkiyə
qoyaraq dedi.
- Siz doğrudan deyirsiniz? Saleh inanmayıb gözlərini bərəldərək soruşdu.
- O, bizsiz nə edə biləcək? Saleh sən haqlısan, biz onun bütün əlaqələrini kəsmişik o,
daha heç nə edə bilməz. Bir də ki, nə itirdisə o, itirdi. Biz bu gün də varıq, sabah da olacağıq,
amma onun nə bu günü, nə də ki, sabahı bilinmir.
- Ağa bəs deyirdiniz ki, mübarizəni dayandırmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır.
- Əgər fürsət düşərsə onu şərtsiz öldürəcəyik. Lakin dediyim ikinci varianta əsasən
məqsədlər bir qədər dəyişir.
- Bəs üçüncü? – Həbibullah soruşdu.
- Üçüncü variant öz qüvvəsində qalır.
- Bəlkə ikincisindən də danışaq, - deyərək az danışmağı xoşlayan Abdul Məcid söhbətə
qoşuldu.
- Danışaq, - Ağa dedi, - bildiyiniz kimi on bir sentyabr hadisələrindən sonra Avropa da
bizdən üz çevirdi. Bu faktdır ki, bütün Avropa ölkələri ABŞ-ın şərqə doğru yeni Səlib
yürüşlərinə qoşuldular. Biz əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi yenə də təkləndik. Bizi nə başqaları
müdafiə etdi, nə də özümüz-özümüzü. Sahib, niyə danışmırsan?
- Nə danışacam ki, onsuz da siz lazım bildiyinizi danışdığınız kimi, yalnız lazım
bildiyinizi də eşidirsiniz, daha doğrusu qulaq asırsınız.
- Sən də lazımlı şey danış da, - Ağa ona dedi.
- Sahib, Ağa deyəsən səni Avropaya göndərmək istəyir, - Saleh dedi.
- Eh, mən hara, Avropa hara.
- Get onları səhmana sal, özünə uyğunlaşdır da, - Ağa üzünü Sahibə tutaraq gülümsədi, hə nə deyirsən?
- Məsləhətdirsə gedərəm, Sahib də gülümsəyərək cavab verdi.
- Avropa meyvəli bağdır. Çoxlarına o bağın meyvələri, bizə isə oradakı ağacların yanmış
gövdələri lazımdır.
- Dağıntı? – Şeyx soruşdu.
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- Doğrudur. Yalnız fəlakət. Heç olmasa ən azından bir müddət başları öz işlərinə qarışar.
- Ağıllı fikirdir, - Abdul məcid dedi.
- Sən məndən məgər ağılsız fikir görmüsən?
- Məncə heç də ağıllı fikir deyil, - Saleh Abdul Məcidin sözlərinə qarşı çıxdı, - əgər biz
belə iş tutsaq Avropa dövlətlərindən güclü zərbələr almış olacağıq. Çünki biz onları bir daha
mövcudluğumuz haqqında məlumatlandırmış oluruq.
- Bəs sən nə istəyirsən, yaddan çıxmağımızı? – Ağa soruşdu.
- Yox rahatlığımızı.
- Sənə belə şəraitdə yaşamaq rahatdırsa nə deyirəm ki, yaşa. Gedib evində rahat oturaraq
ABŞ və ingilis əsgərlərinin nə vaxt gəlib sənin arvadını və qızlarını zorlayacağını gözlə.
- Niyə belə danışırsan? – O, Ağaya ilk dəfə olaraq qeyri-rəsmi şəkildə müraciət etdi.
- Çünki sən məni bunları deməyə vadar edirsən.
- Haranı alt-üst etmək istəyirsinizsə deyin mənə, bunu mən özüm edəcəm. Ancaq xahiş
edirəm ki, bir də mənə belə sözlər deməyəsiniz, - Saleh səsini qaldıraraq dedi.
- Haranı məsləhət bilirsən?
- Fransanı. – Saleh cavab verdi.
- Bəs niyə Fransanı?
- Çünki ora Avropanın paytaxtıdır.
- Bunu kim deyir?
- Bu mənim şəxsi fikrimdir.
- Lap yaxşı, paytaxtı dağıtmaqla nə olacaq, dövlət dağılacaqmı?
- Ən azından sistem zəifləyəcək.
- Bax buna görə də sən qorxursan ki, onları yenə özümüzə cəlb edərik. Əgər paytaxtı
dağıtsan bu yəqin ki, elə sən deyən kimi olacaq.
- Niyə?
- Çünki onların paytaxtlarını viran qoyanları tapmağa kifayət qədər gücləri olacaq.
- Bəs onda haranı?
- Avropanın gəliri hardan gəlir?
- Əsasən sənayedən.
- Bunun üçün də biz ilk növbədə Avropanın sənayesindən başlamalıyıq.
- İlk hədəfi təyin etmisinizmi? – Saleh soruşdu.
- Bu Avropa sənayesinin gözü olan Almaniyadır, - Ağa sakit-sakit dedi.
- Bəs biz haranı partladacağıq? – Sahib gümrah halda Ağadan soruşdu.
- Biz bu dəfə partlatmayacağıq.
- Necə yəni partlatmayacağıq? Nə edəcəyik?
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- Biz bu dəfə onların maliyyə sektorlarını iflic vəziyyətə salacağıq. Özü də bunu elə
yollarla edəcəyik ki, Saleh, onlar bizlərdən deyil özlərindən şübhələnəcəklər.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

92

On yeddinci hissə
Maykl sürücünün pulunu verdikdən sonra cəld sıçrayışla maşından düşdü.
- Ey, bir az yavaş ol, - sürücü maşının qapısını zərblə bağlayan Mayklın arxasınca
qışqırdı, - heç belə də iş olar.
Maykl avtomobillərin arası ilə qaçıb Həmdullaha çatmağa cəhd göstərirdi. Həmdullah
yolu keçdikdən sonra bir qədər yol kənarı ilə qaçıb binaların arasına girdi. Yolu keçərkən sağ
tərəfə baxmağa macal tapmadığından aşağı sürətlə gələn avtomobil Maykla dəyən kimi onu yerə
uzatdı. Maşını idarə edən qadın əyləci vaxtında sıxdığına görə zərbə elə də güclü olmadı. Qadın
tez maşından düşüb ona tərəf irəlilədi. Maykl isə qadın ona çatmamış bir təhər ayağa qalxıb
Həmdullahın ardınca binaların arasına doğru getdi.
Yol kənarı səs-küylü olsa da ard-arda düzülmüş binalara doğru getdikcə bu səs-küy
azalırdı. Maykl hər yana göz gəzdirdi, lakin Həmdullah yox idi.
- Uşaqlar, indicə burada üzündə saqqal olan kişi gördünüzmü? – Maykl binanın
qarşısında yerləşən parkda oturmaq üçün düzəldilmiş üstü bağlı yerdə oynayan uşaqlardan
soruşdu.
Hə, o tərəfə getdi, - uşaqlar xorla sol tərəfi göstərib dedilər, - bax ora.
Maykl uşaqların göstərdiyi səmtə yüyürdü. Avtomobil onu bud nahiyəsindən
vurduğundan ayağındakı ağrı getdikcə artırdı. O, ayağını yerə basdıqca zədə ona əziyyət verirdi.
Onun üst-başı isə palçıq içində idi.
O, sol tərəfə qaçıb yola çıxdıqdan sonra havanın yağışlı olmasına baxmayaraq
Həmdullahı iki yüz metrədən görə bildi. Həmdullah taksiyə əyləşirdi. Maykl ayağındakı ağrıya
baxmayaraq sürətini bir az da artırdı. O, yoldan ötən taksini saxlayıb maşına əyləşdi.
- Xahiş edirəm, bacardığınız qədər sürətli sürün, - deyərək Maykl iyirmi ABŞ dollarını
maqnitafonun aşağı hissəsinə qoydu.
- Baş üstə, - deyərək cavan oğlan ayağını qazın üstünə qoydu.
- Yox, deyəsən alınmayacaq, - o, əlini cibinə atıb bir iyirmilik də çıxardıb bayaqkının
yanına qoydu, - Sür Ankaraya.
- Ankaraya?
- Bəli.Özü də bir başa hava limanına. Amma sürətlə.
- Necə istəyirsinizsə elə də olsun.
Maykl bilirdi ki, Həmdullah Atatürk hava limanına qayıtmayacaqdır. Çünki onu artıq
orada axtarırdılar. Buna görə də o, tez bir zamanda Türkiyədən çıxmaq üçün Ankaraya getməli
olacaqdı, başqa yerə yox, yalnız Ankaraya.
- Vaxt itirmək olmaz, bir az da sürətlə sür, - Maykl sürücünü tələsdirdi.
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- Uçmayacam ki. Mən bundan sürətli sürə bilmirəm.
- Çıx sükanın arxasından.
- Sən nə danışırsan? Necə yəni çıx? Sürətdən xəbərin var?
- Deyirəm tez ol. Yoxsa bu dəqiqə səni yerə atacam. Beş saniyə vaxtın var. Yerlərimizi
dəyişirik, - Maykl saymağa başladı, - bir.
Yanındakının sözlərindən qorxuya düşən oğlan sürəti azaldaraq maşını yolun sağına
çəkməyə başladı.
- Eşitmirsən bəyəm? Sənə insan kimi deyirəm ki, tələsirəm, sürəti artır.
- Siz indi qəza vəziyyəti yaradacaqsınız. Əgər mən sürəti bir qədər də azaltsam onda
arxadakı maşınlardan biri bizi vuracaq. Ona görə də mənə toxunmayın.
- Deyirəm sənə keç bu tərəfə, - Maykl bir əli ilə onun nazik boyunundan, digər əli iləsə
sükandan tutdu, - məni özümdən çıxartma, yoxsa bu dəqiqə səni yerə, maşından bayıra atacam.
- Əlini çək! Sən nə edirsən?
- Ayağını qazdan çəkmə! Sakitləş! İndi isə yavaş-yavaş mənim yerimə keç, - Maykl
özünü ona tərəf sıxıb sol tərəfə keçməyə başladı.
- Siz dəli olmusunuz. Biz saatda doxsan mil sürətlə gedirik.
- Bu çox azdır. Belə gedərsə mən istədiyim yerə vaxtında çata bilməyəcəm.
- Mən canımdan bezməmişəm.
- Onda cəld mənim yerimə keç! – Maykl əmr etdi.
- Mən sizin yerinizdəyəm.
- Hə burax sükanı, - onun arxa tərəfindən keçərək sol ayağını qazın üstünə qoymuş Maykl
çığırdı.
- Sizin nə etdiyinizi anlamıram, - artıq Mayklla yerini dəyişmiş sürücü dedi.
- Adın nədir oğlan?
- Əhməd.
- Neçə yaşın var? – Artıq maşını sərbəst idarə edən Maykl onunla söhbət edirdi.
- İyirmi bir.
- Cavansan, yaxşı da sürürsən, amma bəzən lap sürətlə sürmək lazım olur,- Maykl oğlana
baxaraq sürəti artırıb saatda yüz iyirmi milə çatdırdı.
Mayklın bu dəqiqə maşını çevirəcəyindən qorxan oğlan əlləri əsə-əsə təhlükəsizlik
kəmərini bağladı.
- Ehtiyatlı olun! Qarşıdakı maşına dəyəcəksiniz, - oğlan bağıraraq əlləri ilə qapıdan
möhkəm yapışdı.
- Kəmərin bağlıdır, narahat olma, - deyərək Maykl maşınların arasından sürətli sağa və
sola manevr edərək sürəti bi az da artırdı, - qorxma, az da olsa sürməyi bacarıram.
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- Hə, düz deyirsiniz. Ancaq xahiş edirəm yola baxasınız.
- Maşının pis işləmir ha.
- Çox sağolun.
Oğlan bacardığı qədər az danışmağa çalışırdı ki, onun fikrini yayındırmasın. Əks təqdirdə
o, həyatla vidalaşmalı olacaqdı. Yaşamaq istəyi onu heç bir anlaşılmaz atdım atmamağa vadar
edirdi. Belə ki, o, Mayklın suallarına hə və yox cavabları verir, özü isə heç nə soruşmurdu.
- Qarşıdan sola dönəcəksiniz.
- Sən hansı yolu deyirsən? – Maykl soruşdu.
- Az qalıb, bax oradan.
- Niyə belə tələsirsən? O yola gör hələ nə qədər qalıb.
- Bu sürət həddindən artıq çoxdur, - oğlan az qalırdı ki, Mayklın sürəti azaltması üçün
ona yalvarsın.
- Artıq siz dönməlisiniz.
Maykl maşını yolun kənarına sürərək sürəti artırıb onu sol tərəfə döndərdi.
- Siz belə təhlükəli manevrlərlə nə demək istəyirsiniz? – Yol getdikləri iki saat
müddətində ilk dəfə idi ki, o, Maykla sual verirdi.
- Heç bir şey, mən öz yolumla gedirəm.
- Bir az ehtiyatlı olun, siz yol hərəkəti qaydalarının hamısını pozursunuz.
- Heç nə olmaz, - Maykl soyuqqanlılıqla dedi.
Yol uzandıqca uzanırdı. Maykl bacardıqca sürəti artırıb getdiyi mənzilin başına tez
yetişmək istəyirdi.
- Siz niyə belə tələsirsiniz? – Oğlan yenə də soruşdu.
O, Mayklın cavab vermədiyini görüb yenidən susmağa vadar oldu. Maykl avtomobilin
sürətini saatda bəzən yüz qırx milə çatdırırdı. Bu surət yetərincə yüksək olduğundan artıq
Mayklın da ovuclarının içi tərləməyə başlamışdı.
- Əhməd, - Maykl ona müraciət etdi.
- Bəli.
- İstanbuldan Ankaraya olan yolun uzunluğu nə qədərdir?
- Təxminən altı yüz kilometr.
- Deməli yolun çox hissəsini gəlmişik.
- Az qalıb.
- Belə getsə yarım saata çatacağıq.
- Gərək sürəti artırım, - Maykl saatına baxıb dedi, - çox gecikirəm.
- Tələsməklə iş düzəlir məgər?
- Əlbəttə düzəlir, amma o, baxır sənin nə cür tələsməyinə.
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- Siz spidometrə baxırsınız? – Oğlan Mayklın sürəti artırdığını hiss edən kimi soruşdu.
Maykl onun bu sualını da cavablandırmayıb, sürəti bilə-bilinməz artırdı.
- Mənim sizə deməyə sözüm yoxdur. Siz xəstəsiniz. İndi hər ikimiz maşın qarışıq əziüzük olacağıq.
- Darıxma, tezliklə maşını qaytaracam.
- Maşın hayında deyiləm, öz halıma yanıram.
- Hansı tərəfə getməliyik?
- Hələlik düz gedəcəksən.
- Gedək də, düz sürmək lap yaxşıdır.
- Qabaqdan sola dönmək lazımdır, - avtomobilin sahibi dedi, - amma bir az ehtiyyatla.
- Lazımdırsa dönərik, - Maykl bir qədər əhvalı açılmış halda dilləndi.
- Amma bəxtin yaman işləyir.
- Nə olub ki? – Maykl soruşdu.
- Hələlik ki, yol polisləri ilə üzləşməmisən. Bu qədər qayda pozuntusu ilə sənə çox çətin
olacaqdı.
- Üzləşsəydim nə olacaqdı ki?
- Səni hava limanına qədər qovacaqdılar.
- Səncə tuta biləcəkdilər?
- Əlbətdəki yox. Lakin bir müddətdən sonra məni tutacaqdılar. Bu sürətlə səni kim tuta
bilər ki? Özün də ki, peşəkar sürücüsən.
- Mən haradan peşəkar oldum? Mən ki, maşın sürməyi bacarmıram.
- Görünür, - o, Maykla istehza ilə dedi.
- Burada nə var ki, tələssən sən də sürərsən, bəlkə məndən də sürətli.
- Az qalıb çatırıq, beş dəqiqəyə hava limanını görəcəksən.
- Yaman gec gəldik, - Maykl başını etirazla silkələdi.
- İnan mənə ki, bu yol mövcud olandan bəri yəqin ki, bu tezlikdə heç kim İstanbuldan
Ankaraya getməyib.
- Onda deməli türklər sürəti sevmirlər.
- Məgər siz türk deyilsiniz?
- Xeyir, mən türk deyiləm.
- İnanılmazdır. Bəs haradansınız?
- Mən artıq hava limanını görürəm. Bax orasıdır? – Maykl uzaqdan görünən binaya işarə
etdi.
- Bəli, - sualı cavabsız qalmış oğlan dedi.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

96

Maykl sürəti azaldıb, maşını yavaşlatdı. Onlar hava limanına lap yaxınlaşdıqları üçün o,
sürəti tamam azaldıb yolun sağına keçdi. Nəhayət o, maşını asta-asta limanın giriş qapısından
içəri saldı və xeyli irəli sürdükdən sonra saxladı.
- Sizi görməyimə azca da olsa şadam, ancaq sizi heç tanıya bilmədim, - Maykl mühərriyi
söndürdükdən sonra Əhməd dedi, - bircə bunu bildim ki, sizi heç cür yolunuzdan döndərmək
olmaz.
- Yolundan dönməzdən əvvəl, dönməyəcəyin yolu seç. Əhməd, bu sözlərimi çalış
unutmayasan. Yolun açıqdır, gedə bilərsən.
- Mən sizi istəsəm də ömrüm boyu yadımdan çıxarda bilməyəcəyəm.
- Yəqin ki, xatirəndə pis insan kimi iz buraxmış oldum.
- Bunu demək çox çətindir.
- Hər halda sənə verdiyim əziyyətə görə üzr istəyirəm. Gərək məni bağışlayasan, mən
getməliyəm.
Əhməd əlvida deyib Mayklın ona dönməzlik barəsində dediyi sözləri fikirləşə-fikirləşə
avtomobilə əyləşdi. Maykl da hava limanının binasına doğru getməyə başladı. O, qapıdan içəri
girməyib Həmdullahı gözləməyi qərara aldı. Çünki o, bilirdi ki, Həmdullah da bu hava limanına
gələcəkdir.
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İnterpolçuların təcili görüşü
Fransa, Paris – avtobus dayanacağı
19 Dekabr
- Cənab “Güzəşt” , biz məlumat əldə etmişik.
- Nə xəbər var?
- Bu dəfəki xəbərlər sizin vərdiş etdiklərinizdən bir qədər fərqli olacaq.
- Mən belə də bilirdim. Sizə demişdim ki, o, öldürməyi bacarmayacaq.
- Xeyr, cənab “Güzəşt”, o qadın öldürməyi bacardı. Özü də ki, bunu bizim tapşırığımıza
uyğun olaraq məharətlə etdi.
- Problem nədədir? – Uca boylu kişi köksünü ötürərək soruşdu.
- O, öldürdü, lakin başqasını.
- Bu necə baş verdi?
- O, nədənsə şübhələnib bir düzgün hərəkətlə özünü ölümdən xilas edir. Bax bununla da
bizim əlimizdən çıxmağa nail olur.
- Hamısı bu qədərdirmi?
- Xeyr, bir problem də var.
- Yəqin deyəcəksənki, o, sizin nəzarətinizdən də çıxıb.
- Xeyr, bu belə deyil. O, hələ də nəzarət altındadır.
- Bəs sizi nə narahat edir?
- İş burasındadır ki, o, bizdən başqa kimlərinsə də nəzarəti altındadır.
- Yəni kimlərin?
- Onu bizdən başqa təqib edən iki qrup mövcuddur. Bunlardan biri terrorçuların təşkil
etdikləri dəstədir. Amma onlar da nəyə görəsə bizim izinə düşdüyümüz adamı öldürmək
istəyirlər. Sizə əvvəlcədən bildirdiyim kimi biz hətta bir dəfə də onu terrorçulardan xilas etmişik,
çünki əvvəlcə tapşırıq onu qorumaqdan ibarət idi.
- İkincilər kimlərdir?
- İkinci qrup haqqında hələ ki, dəqiq bir şey bilmirik. İşi qəlizləşdirən də elə budur.
- Bəs bu ikincilər nə istəyirlər?
- Hələ ki, onlar da bizim əvvəllər gördüyümüz işi görürlər. Daha doğrusu əməliyyatın
başlanğıcında biz onu necə qoruyurduqsa onlar da belə edirlər.
- Bəlkə onlar da başqa bir terror təşkilatının üzvləridirlər?
- Dəqiq heç nə deyə bilmirəm. Təkcə onu bilirəm ki, onlar da peşəkardırlar.
- Mən düz başa düşdüm ki, onu bu dəfə ölümdən həmin naməlum adamlar xilas edib.
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- Mən bilmirəm ki, o, qadından özü şübhələnib yoxsa bunu ona kimsə deyib. İşlər hamısı
tamamilə düyünə düşüb. Onun nə edəcəyini və necə edəcəyini bilmədiyimiz azmış kimi ortaya
yeni güclər çıxıb.
- Biz taktikanı dəyişirik.
- Nə edəcəyik?
- “Tuneldən” “Qəfəs” taktikasına keçirik.
- Cənab “Güzəşt” deyirsiniz ki, ölümünü uzadaq, yoxsa “Məzarlıq” planı bütünlüklə ləğv
olunsun?
- Hər sözümüz öz qüvvəsində qalır. Sadəcə metodları dəyişirik.
- Daha qaba üsullardan istifadə edəcəyik?
- Yox, əslində daha zərif. Onu hələlik rahat buraxır, hətta nəzarəti də üstündən götürürük.
Bizimkilərdən bir nəfər də belə olsun onu izləməməlidir.
- Nə fikirdə olduğunuzu bilmək olar? Axı onun hər atdımı təhlükəli ola bilər.
- O, zərərsizdir.
- Necə yəni, cənab “Güzəşt”? Əgər belədirsə onda bizim onunla nə işimiz var?
- O, göründüyü kimi düşünülmüş şəkildə hərəkət edir. O, kütlə üçün hələlik ki, təhlükəli
deyil.
- Bəs kimlər üçün təhlükəlidir?
- Mən dedim ki,hələlik təhlükəli deyil, amma vaxtı çatanda o, təhlükəli olacaq. Onun
əsas tapşırığı Fransa ilə bəlkə də Britaniya ilə bağlıdır. Mənim digər əlaqələrdən əldə etdiyim
məlumatlara əsasən onun məqsədi Parisə gəlməkdir. Amma o, Parisə Strasburqdan
gələcək.Yəqin ki, öz işini də elə orda- Strasburqda görəcək.
- Siz bu qədər məlumatı hardan əldə edə bilirsiniz? – Orta yaşlı sarışın kişi
həmsöhbətindən təəccüb dolu baxışlarla soruşdu.
- Elə ona görə də mən bu işin başında duranlardanam. Əgər mənim əlaqələrim təkcə
sizinlə məhdudlaşsaydı, o zaman mən rəhbərlikdə çalışmazdım.
- Mən sizin güclü əlaqələrinizin olduğunu bilirdim, amma bu dərəcədə olması
heyrətamizdir.
- Heyrətlənəcək bir şey yoxdur. Hər kəsin özünə görə çevrəsi, əhatə dairəsi vardır, mənim
də, sənin də və bütün bu işdə olanların da. Yalnız bir fərq vardır ki, yuxarıya qalxdıqca bu
əlaqələr daha da genişlənir və artır.
- Düz buyurursunuz , cənab “Güzəşt”.
- Bunu da bil ki, mənim əhatəmdə sənin kimi kadrların olması məni gücləndirir.
- Tərifə görə çox sağ olun.
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- Mən tərif etmirəm, olduğunu deyirəm. Bu gün mənim bu səviyyədə olmağımın səbəbi
sənin kimi bacarıqlı köməkçilərimin olmasındadır. Necə ki, Höte deyib: “Napaleonun gücünün
sirri ona itaət edənlərin öz məqsədlərinə çatacaqlarına əmin olmalarında idi”, - o, pafoslu şəkildə
bu sözləri dedi.
- Ola bilər.
- Çünki siz də öz məqsədlərinizə nə vaxtsa çata biləcəyinizə əminsiniz. Yaxşı, söhbəti
uzatmaq lazım deyil. Əsas qüvvələrin hamısını bu gündən etibarən Strasburqa cəmləşdirin.
Müvəqqəti olaraq kəşfiyyatı zəiflədin və ən əsası Strasburqu tam nəzarət altına alın. Şəhərin hər
bir küçəsində, hər bir tinində adamlarınızı qoyun.
- Bizim bu qədər adamımız yoxdur axı.
- Dedim axı bütün gücləri oraya cəmləşdirin. Aydın oldumu?
- Bəli, cənab.
- Ancaq başqaları bu işə qarışmamalıdırlar. Özününküləri də əməliyyatın gedişindən tam
xəbərdar etmə.
- Baş üstə, cənab.
- Yadından çıxartma ki, İnterpolun əsas qaydalarından birinə sadiq qalaraq bütün
əməliyyatı məxfi şəkildə həyata keçirtməlisən.
- Oldu, cənab “Güzəşt”.
- Əmrimi gözləyin, - deyərək o, dayanacaqdan çıxaraq sol tərəfə getdi. Bir neçə addım
getdikdən sonra gözündən qara eynəyi çıxardıb yol kənarında - mağazanın arxasında dayanmış
avtomobilə əyləşdi.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

100

Axtarışların dayandırılması
- Cənab general, əmrinizlə gəlmişəm, - o, otağa girərək məruzə etdi.
- Buyur, keç əyləş. İstintaqın gedişatında irəliləyiş varmı?
- Biz çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Bu iş deyəsən elə siz dediyiniz kimidir.
- Siz sonda bu nəticəyə gəlmisiniz?
- Deyəsən, hə.
- Mən ki, bunu lap əvvəlcədən demişdim.
- Biz axtarırıq, amma heç kimi tapa bilmirik. Kələfin ucu bizdədir, ancaq o elə düyünə
düşüb ki, onu açmaq mümkün olmayacaq. Görün neçə gündür ki, biz gecə-gündüz yatmadan
işləyirik. Nəticə isə göz qabağındadır.
- Siz nahaq yerə özünüzü günahgar kimi qələm verirsiniz. Burada sizlik bir şey yoxdur.
- Onda bu iş kimlikdir?
- Boş-boşuna vaxtınızı sərf edirsiniz. Özünüzlə yanaşı başqalarına da əziyyət verirsiniz.
- Orası elədir, cənab general. Biz artıq şahidlərin bəzilərini dörd dəfə dindirmişik.
- Bunun eybi yoxdur. Siz də məhz onlara görə bu əməliyyatı aparırsınız. Yenə də xarici
kəşfiyyatdan şübhələnirsiniz?
- Xeyr, xarici kəşfiyyat heç vaxt qəsdən məlumat sızdırmazdı.
- Hansı məlumatdan söhbət gedir?
- Həmin gecə iki nəfər şəxsin şübhəli telefon danışığını deyirəm. Biz əvvəlki günlər
ərzində hesab edirdik ki, bu təsadüf nəticəsində əldə olunmuş məlumatdır. Görünür biz böyük
səhvə yol vermişik. Məlumatlar kompüterdə yoxlanıldıqdan sonra hər şey aydın oldu.
- Yəni nə?
- Bu danışığın aparıldığı xətt qəsdən bizim operatorların dinlədiyi xəttin üzərinə
yönləndirilib. Daha aydın desəm onlar istəyiblər ki, biz onları dinləyək.
- Dinləyəsiniz və onların yerini təyin edəsiniz, - general onun sözlərinə əlavə etdi.
- Bəli, bu belədir.
- Bəlkə bunu başqa məqsədlər üçün ediblər.
- Başqa məqsəd nə ola bilər ki?
- Bu müddət ərzində ölkə ərazisində ciddi nə isə baş verməyib ki?
- Dövlət əhəmiyyətli hadisədən söhbət gedirsə şübhəli bir şey olmayıb.
- Belədirsə bunu xarici kəşfiyyat orqanlarının boyununa atmaq düzgün deyil. Siz niyə
həmin adamdan bu dərəcədə şübhələnirsiniz, bəlkə o, elə adi adam olub.
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- Cənab general, mən keçən dəfə ki, məruzəmdə də sizə bildirdim ki, o adi küçə avarası
ola bilməz, bu aşkar məsələdir. Lap tutalım o, cinayətkar və ya oğrudur, o zaman onun məqsədi
nə idi? Bəs necə olur ki, biz onun izinə düşə bilmirik?
- Mən səni gözəl başa düşürəm, özündən çıxmağa ehtiyac yoxdur. Sizin telefon
xəttləriniz yəqin ki, ciddi nəzarət altındadır.
- Əlbəttə ki.
- Əgər sizin sistemə müdaxilə edilirsə və hansısa məlumat yerləşdirilirsə və ən əsası
dəqiq məlumat, bu uşaq işinin olmadığına əyani sübutdur.
- Biz elə bunun üzərində işləyirik ki, niyə onlar belə ediblər.
- Mənim bir versiyam vardır. Bu ola bilsin ki, təhdidin bir formasıdır.
- Kim tərəfindən təhdid oluna bilərik ki, cənab general?
- Məm düşünürəm ki, məsələnin ən maraqlı tərəfi bu təhdidin kim tərəfiəndən olması
yox, kimə qarşı olmasıdır.
- Maraqlıdır.
- Bu ya bizim orqana, ya da ki, birbaşa dövlətə olan təhdiddir.
- Bizi təhdid etmək elə dövləti təhdid etmək sayılmır? Axı biz bu dövləti və onun
vətəndaşlarını qoruyuruq.
- Fərq böyükdür. Bu barədə başqa vaxt danışarıq. Mən istəyirəm ki, istintaqa xitam
verilsin. Qorxulu bir şey yoxdur.
- Cənab general, ola bilməzmi ki, bu təhlükənin başlanğıcı olsun?
- Ola bilər, hər şey ola bilər. Belə işlərdə nə desən ola bilər.
- Bəs biz nə etməliyik?
- Biz hər an yarana biləcək təhlükənin qarşısını almaqdan başqa bir şey bacara bilmərik.
Odur ki, istintaq yarımçıq dayandırılsın. İşlə məşğul olanlara çatdır ki, bu mənim əmrimdir.
Bütün toplanmış məlumatlar və ümumiyyətlə bu iş barəsində olan nə varsa hamısı şəxsən sənin
rəhbərliyinlə gizli saxlanılmalıdır. Bu məsələyə vaxt çatanda qayıdacağıq.
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On səkkizinci hissə
Əfqanıstan, Feyzabad
19 Dekabr, gecə ikinin yarısı
- Siz hər şeyi mənə həvalə edirsiniz? Əgər bacarmasam necə olacaq?
- Mən inanıram ki, sən bacaracaqsan.
- Ağa, mən çox qorxuram. Bu işin məsuliyyəti böyükdür.
- Mən sənə özüm kimi inanıram. Özü də ki, yalnız sənə inanıram. Bir də ki, işin
məsuliyyətinin böyüklüyündən sənin kimi məsuliyyətli adamlar qorxmalıdırlar.
- Ağa, inamınızı çalışaram ki, doğruldum. Amma məni ən çox narahat edən şey təşkilat
üzvlərinin bundan xəbərdar ola bilməsidir.
- Bundan qətiyyən narahat olma, Saleh, mən hər şeyi ölçüb-biçmişəm. Əsas odur ki, onlar
sənin yoxluğunda boş-bekar qalmayacaqlar. Onların görüləsi çox işləri vardır.
- Bəs onlara mənim barəmdə nə deyəcəksiniz?
- Mən onları sənin səhhətinlə bağlı Amerikaya getdiyinə inandıracam. Onsuz da sən iki
ildir ki, qan-damar xəstəliyindən əziyyət çəkirsən. Onlar buna inanacaqlar, çünki bunu mən
deyəcəm. Səni bura gələndə kimsə gördümü?
- Qardaşım Yasini çıxmaq şərti ilə heç kim.
- Bu işləri bir qədər çətinləşdirir. Ya da ki, yox, - bir neçə saniyə fikirləşdikdən sonra Ağa
dedi, - sən qardaşını da özünlə götürməli olacaqsan.
- Axı qardaşım...
- Bu hər ikimiz üçün yaxşı olar, - Ağa Salehin sözünü kəsib dedi, - hamı düşünəcək ki,
qardaşın səninlə birgə gedir.
- Bəs mənimlə birgə getməyəcək?
- Gedəcək, amma cərrahiyyə əməliyyatına yox, başqa əməliyyata. Bir də ki, qardaşın da
bir kimsəyə sənin barəndə danışmağa macal taomayacaq.
- O, etibarlı uşaqdır. Ağzı bütövdür, heç kimə heç nə deməz.
- Bilirəm, onu yaxşı tanıyıram. Elə buna görə də onu sənə yoldaş göndərirəm.
- Bəlkə o, getməsin.
- Yox, Yasin mütləq getməlidir.
- Olmaz onun yerinə başqası getsin?
- Məsələn kim?
- Dəmirçi Məhəmməd mənə yaxşı yoldaş ola bilər.
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- Sən nə danışırsan, o, bizə qətiyyən lazım deyil. Bizə bu işdən başı çıxan adam lazımdır.
Bunlar isə sən, qardaşın və sizi Marseldə qarşılayacaq Ramazandır.
- Ramazan kimdir?
- Ona çox vaxt Barıt Ramazan deyirlər. O, mənim inandığım adamlardandır. Həm də
“Barıt ” belə işlərdə peşəkardır.
- Təkcə peşəkarlıq kifayət etmir axı, Ağa.
- Narahat olma siz üçlükdə hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz. Bu dəfə o yaramaz köpək
əlimizdən qurtula bilməyəcək.
- Ağa, siz dəstəmizdə satqın olduğundan əminsiniz?
- Hə, Saleh, hə. Əgər mən bunu dəqiq bilməsəydim səni gizlincə göndərməzdim. Satqını
tapmağa da ki, hələ vaxt yoxdur.
- Biz nə vaxt yola düşürük?
- Elə bu gün. Qoy gecə ilə gedəsiniz ki, mənim də dilim uzun olsun. Hamıya deyim ki,
səni ağır vəziyyətdə apardılar. Bir də ki, siz gecikməməlisiniz. Çünki bu bizim sonuncu
şansımızdır.
- Ağa vaxtımız azdırsa nə edəcəyimizi de çıxım gedim. Hələ Yasini razı salmalıyam.
- Ona de ki, bu Ağanın tapşırığıdır. Bu tapşırığa görə o da mükafatlandırılacaqdır. O,
mütləq getməlidir. Əməliyyata gəldikdə isə “Barıt” sizi hər şeydən xəbərdar edəcək. Siz o
Həmdullahın sonuna qatarda çıxacaqsınız.
- Qatarda?
- O, Marseldən Parisə gedən qatarda olacaq. Amma dəqiq bilmirəm ki, saat neçədə və
hansı qatarda.
- Bəs biz bunu necə öyrənəcəyik? Vaxtımız ki, çox azdır.
- Bunu öyrənməyi sizə kömək edəcək iki nəfər fransız öz üzərinə götürüb.
- Ağa, siz fransızları da bu işə qoşmusunuz?
- Onlar özləri bu işə qoşulublar, - Ağa gülərək cavab verdi.
- Biz qatarı partlatmalıyıq? – Saleh soruşdu.
- Xeyr, belə olmayacaq. Həmdullahın da içərisində olduğu bu qatarda bədbəxt hadisə baş
verəcək.
- Biz də bu bədbəxt hadisənin qurbanlarından olacağıq?
- Ölümdən qorxmağa başlamısan?
- Yasinə yazığım gəlir. O, hələ çox gəncdir.
- Sən də söz danışdın. Qatarda öldürüləcək onlarla insana yazığın gəlmir, ancaq qardaşına
yazığın gəlir.
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- Ağa, qoy bütün kafirlər qırılıb, məhv olsunlar. Onlar buna layiqdirlər. Bizi öldürməyə
vadar edən də onlardır. Kafirlər olmayandan sonra bəlkə biz də öldürmədən yaşaya bidik.
- Düz deyirsən, Saleh. Biz bu kafirləri tutduğumuz Allah yolunda məhv etməliyik, amma
yeri gələrsə özümüz də Allaha görə qurban getməyə hazır olmalıyıq.
- Allah bizi qorusun, Ağa. Biz ona görə daim canımızdan keçməyə hazırıq.
- Ağa, çox-çox üzr istəyirəm, amma qardaşımın ölümünü heç istəmirəm.
- Qardaşın ölməyəcək, mən buna başımla cavabdehəm.
- Allah ağzınızdan eşitsin, Ağa. Bilmək olar niyə onun ölməyəcəyindən bu qədər
əminsiniz?
- Çünki o qatarda olmayacaq.
- Ağa, fikirinizi dəyişdiniz? – O, sevincək halda soruşdu, - daha Yasin bizimlə getmir?
- Mən belə söz demədim, qardaş. O, da gedir, amma əməliyyatda iştirakı bir qədər fərqli
olacaq. Səninlə qardaşının yerini dəyişirəm. O, Liona getməlidir. Yasin dəmir yolu xəttlərinə
nəzarət olunan yerdən qatarı lazımi istiqamətə yönləndirəcək. Bu keçirəcəyiniz əməliyyatda ən
yüngül işdir.
- Çox sağ olun, Ağa. Sən mənə ümid verdin.
- Sənin də sağ qalmaq şansın var.
- Çalışacam ki, hər şey sizin istədiyiniz kimi olsun. Məni narahat edən yalnız Yasin idi.
- Dedim axı onun ölməyəcəyinə başımla cavabdehəm.
- Heç bilmirəm nə deyim, mən əlimdən gələni edəcəm.
- Elə buna görə də səni seçmişəm, - Ağa sağ əlini cibinə atıb kağıza bükülü sənədləri
çıxartdı, - al götür, bunlar kimliklər, biletlər və pullardır. Vaxtınıza az qalıb, ən geci sabah
günortaya kimi Marseldə olmalısınız.
- Ağa, siz Yasinin də mənimlə gedəcəyini əvvəlcədən planlaşdırmışdınız?
- Vaxt azdır, get qardaşını da götür və birbaşa hava limanına.
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On doqquzuncu hissə
Fransa, Marsel-Paris qatarı
21 Dekabr
Maykl kitabı əlinə alıb əyləşdikdən sonra onu maraqla səhifələyib, əsərdən müəyyən
hissələri oxumağa başladı:
“Quşcuğaz, mənimlə çox az qaldın. Sahilə çatana qədər əziyyət çəkəcəksən. Necə oldu
ki, balıq bircə təkanla məni yerə yıxdı, əlimi də qanatdı? Axı belə şeyə necə yol verdim?
Görünür, balaca quşa alüdə olub özümü unutdum. İndi bütün diqqətimi işimə vermıliyəm. Qüvvə
yığmaq üçün bir az tuna balığından yeyim”.
Maykl oxuya-oxuya həm də bu barədə fikirləşirdi. O, son sözləri oxuduqdan sonra bir
anlığa dayandı və sonra cəld ayağa qalxdı. Buna səbəb isə povest-hekayədən oxuduğu sözlər
oldu. O, əsərdəki qoca kimi bütün diqqətini işinə verdi. İçəridə bir qədər gəzişdikdən sonra kitabı
masanın üstündən götürüb otaqdan bayıra çıxdı.
Maykl qadının onu aldatdığını başa düşmüşdü. Çünki qadının yük çantasından götürdüyü
kitab ingilis dilində, ona verdiyi bu kitab isə fransız dilində idi. O, burada hansısa hiylənin
olduğunu duyurdu.
Şübhələr onu rahat buraxmırdı. O, az qala paranoidə çevrilmişdi. Artıq heç nəyə və heç
kimə inanmamaq məcburiyyətində idi. Nə edəcəyinə qərar verə bilmirdi.
“Yox əgər mən bu işin içinə girmişəmsə deməli artıq qərarımı vermişəm. Düz və ya səhv,
fərqi yoxdur, mən nə isə etməliyəm. Sonradan peşman olmaqdansa, indidən günaha batmaq daha
yaxşıdır. Axı nə etməliyəm? Bəlkə bir qədər də gözləyim. Gözləyim? Hər saniyə mənim
vaxtımdan gedir”.
O, sol əlinin içi ilə qapıya vurub qatar işçiləri üçün ayrılmış kupedən çıxaraq özünü
Patrisiya kimi qələmə verən qadının kupesinə doğru iri və sürətli addımlarla irəlilədi.
Maykl Patrisianın içərisində olduğu kupenin qapısını döymədən içəri keçdi və gördü ki,
əyininə qırmızı tüldən gecə paltarı geyinmiş Patrisiya çiyinlərinə tökülən saçlarını güzgünün
qarşısında darayır.
Maykl onun gözlərini qarşısındakı güzgü vasitəsilə görürdü. Qadının gözlərindəki cazibə
Mayklı səhv addım atdığını düşünməyə vadar edirdi. O, istəsə də gözlərini, baxışları ilə onun bir
az bundan əvvəlki fikirlərini yeyən qadından çəkə bilmirdi. Sağ əlindəki daraqla sol əli ilə
sığalladığı ipək kimi saçlarını darıyan qadın da heç nə demədən güzgü vasitəsilə Mayklla baxışır
və getdikcə nəzərlərindəki diqqəti artırırdı.
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- Bağışlayın, deyəsən sizi narahat etdim. Başqa vaxt gələrəm, - Maykl çətinliklə də olsa
bu sözləri dedi.
- Xeyr, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Başqa vaxt niyə, elə gəlmisən də, - deyərək
qadın Maykla tərəf çevrildi, - keç içəri, onsuz da demişdim sənə ki, gecə uzun olacaq.
- Görünür, - Maykl deyib əlindəki kitabı bir kənara qoymaq üçün qapıdan çəkildi.
- İndi sənə əla İspan şərabı verəcəm. İki gün əvvəl dostlarım hədiyyə ediblər.
- Demək istəyirsiniz ki, iki gün əvvəl sizin həyatınızda hansısa önəmli hadisə baş verib?
- Bəli.
- Ad gününüz idi?
- Tamamilə doğrudur, - deyərək əyinindəki tülün altından bütün bədəni aşkar görünən
Patrisiya Maykla yaxınlaşıb əlindəki qədəhlərdən birini ona tərəf uzatdı, - yəqin ki, doğum
günümü səninlə qeyd etmək istəyimə etiraz etməzsən, Mişel.
- Əlbəttə ki, ən azından sizin kimi gözəl xanımın sözünü yerə sala bilmərəm, - Maykl ona
sarı uzadılan şərabla dolu badəni qadından aldı.
- Bəs sağlıq deməyəcəksən?
- Əgər istəyirsənsə deyə bilərəm. Gəl bunu içək gözəlliyi ilə hətta şeytanı belə yolundan
çıxartmaq iqtidarında olan qarşımda dayanmış cazibədar xanımın sağlığına, - deyib Maykl
qədəhləri toqquşdurdu. Qadının gözlərinə baxaraq bir-iki qurtum şirin şərabdan içdi. O, qadının
gözlərindəki yalançı cazibəni aşkar etməyə nə qədər çalışsa da bunu bacarmırdı.
- Şeytan kimdir? – Patrisiya soruşdu.
- Məncə şeytan bizi səhv yola sürükləyən, bizi səhv addımlar atmağa vadar edən məxluq
deyil, şeytan bizə getdiyimiz yolun düzgünlüyünü, atdığımız səhv addımların doğruluğunu
daima israrla sübut etməyə çalışan daxili hissiyatdır, - Maykl ona cavab verdi.
- Yəni şeytan kimdir, mən yoxsa sən? – Qadın soruşdu.
- Heç birimiz, - deyərək Maykl gülümsədi, - nə mən, nə də sən.
- Sən artıq mənim xoşuma gəlməyə başlayırsan, Mişel.
- Etiraf edim ki, mən heç vaxt uzunçuluğu sevməmişəm, - Maykl barmağını əlindəki
qədəhin ağız hissəsinə sürtərək dairəvi şəkildə hərəkət etdirən Patrisiyaya pıçıltı ilə dedi.
- Bununla məni gördüyün andan xoşladığını demək istəyirsən?
- Ola bilər, - Maykl ona cavab verdi.
- Heyif ki, hədiyyə almamısan.
- Hədiyyələri çox xoşlayırsan?
- Sənin kimi kişinin mənə verə biləcəyi ən böyük hədiyyə onun öpüşləri ola bilər, Patrisiya dodaqlarını Mayklın dodaqlarına yaınlaşdırdı.
- Bəlkə tələsməyək, - Maykl başını azca geriyə çəkərək dedi.
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- Gec olmağındansa heç olmamağı daha yaxşıdır, - Patrisiya iki əli ilə Mayklın başını
özünə yaxınlaşdırıb onunla öpüşməyə başladı.
- Dodaqların çox dadlıdır, - deyərək Maykl sağ əlini onun belinə, sol əlini isə qadının
saçlarının arasına apardı.
- Elə sən də dadlısan, Mişel, - deyən Patrisiya Mayklın yaxasından tutub onu çarpayıya
tərəf dartdı və çarpayıda oturdu. Maykl çarpayıda əyləşmiş şux qamətli Patrisiya ilə yarı bükülü
halda ayaq üstündə dayanaraq öpüşməyə davam edirdi.
O, dodaqlarını Mayklın dodaqlarından ayırmadan onun əllərini çiyinindən çəkdi və sağ
əli ilə yastığının altından götürdüyü tapançanı qəfildən Mayklın başına dirədi.
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İyirminci hissə

Fransa, Paris
Bir gün əvvəl
- O, sevgilisini uzun ayrılıqdan sonra nəhayət ki, görə bildi. Onların bir-birinə
qovuşacaqları ana çox az qalıb. Onlar artıq birlikdədirlər. Daha doğrusu hər ikisi də bir
evdədirlər.
- Bəs o, xəyanəti bağışlayacaqmı?
- Bu dəfə hər şey qadının öz əlindədir. Qadın onu buna məcburi də olsa vadar etməlidir.
- Qisas hissi necə olsun?
- Çox güman ki, sevgi nifrətə, incəliksə gücə qalib gələcək.
- Onun tək olması sizi necə nigaran qoymaya bilər?
- Onların ailə münasibətlərinə yaxşı olar ki, heç kəs qarışmasın. Kənardan müdaxilə işləri
daha da qəlizləşdirə bilər. Onlar kənar müdaxilə olmadan bir-birlərinə qovuşacaqlar.
- Bu bizim hamımızın arzusudur. Başqalarının necə, bu sevgidən xəbərləri vardır?
- Qohumlardan biz ikimiz istisna olunmaq şərti ilə başqa heç kəsin xəbəri yoxdur. Amma
qonşular barəsində bir söz deyə bilmərəm.
- Deyirsən ki, axmaq qonşular nədənsə şübhələnə bilərlər?
- Ola bilər. Niyə axmaq qonşular ağıllı qonşularının xoş günlərinə sevinmirlər?
- Ona görə ki, onlar göründükləri qədər də axmaq deyildirlər. Bir də ki, onların qızın
qohumlarından zəhlələri gedir.
- Təəssüflər olsun ki, oğlan da qonşuların dediyini edir.
- Bəs qız özü razılaşdı, yoxsa onu məcbur etmisiniz?
- Heç bir məcburiyyətdən söz gedə bilməz. Xüsusilə də başqasının məcbur etməsi belə
şəraitdə mümkünsüzdür.
- Özü razılaşıbsa bu çox yaxşıdır, çünki belədirsə o, xoşbəxtliyə çatmağa da can atacaq.
- Bir böyük kimi fikiriniz nədir, onlar xoşbəxt ola biləcəklərmi?
- Qabaqcadan danışmaq istəmirəm. Hər şey qaranlıq gecədən sonra doğan günəşin
qıpqırmızı işığında daha aydın görünəcək.
- Mən isə heyfislənirəm. Axı bunu görmək hər kəsə qismət olmayacaq.
- Düz deyirsən, ən azından korlara. Həmin korlara ki, görmə qabiliyyətlərinin olmasına
baxmayaraq, günəşin isti şəfəqləri onların düz göz bəbəklərinə düşdükdən sonra onlar işıqlı
dünyanı qaranlıq görməyə başlayacaqlar.
- Bizimkinin yeri rahatdırmı?
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- Əladır, lap öz evi kimi.
Onlar hər ikisi ayaqqabı mağazasında yanaşı gəzərək, müxtəlif növdə olan ayaqqabılara
baxa-baxa şirin söhbət edirdilər. Bu söhbət onların hər ikisinə xoş gəlirdi.
Bu çox otaqlı mağazanın şüşə kimi şəffaf döşəməsində tavandan asılmış çilçıraqların ağ
işıqları əks olunurdu. Hər ikisi içərisində onlardan başqa daha bir neçə nəfər alıcının olduğu
mağazanın şüşəli otaqlarını gəzərək divarlar boyu rəflərə düzülmüş ayaqqabıları gözdən
keçirdirdilər. Hərdənbir hansısa ayaqqabının yanında dayanıb ona diqqətlə tamaşa edib öz
söhbətlərini davam edirdilər.
- Bu mənlik deyil. Mən bu modelli ayaqqabıları çoxdandır ki, geyinmirəm.
- Bəlkə bunu götürəsiniz.
- Yox bunun da daban hissəsi çox hündürdür, işə yaramaz. Gedək o biri otaqdakılara da
baxaq, - gözündə eynək olan hündür boylu kişi tünd qara rəngli bığları və yekə qarını ilə seçilən
həmsöhbətinə sağ əli ilə yol göstərib sol əlini onun çiyininə qoydu.
- Cənab “Güzəşt”, bu iş sona çatan kimi sizin icazənizlə istəyirəm ki, bir müddət istirahət
edim.
- İstirahət üçün darıxma, dincəlməyə həmişə vaxt tapmaq olar. Əsas sənin işindir.
- Cənab üstümdə sanki ağır yük daşıyıram. Bu yük zaman-zaman üst-üstə yığılan stresdən
və yorğunluqdan ibarətdir. Bunları bədənimdən xaric etmək üçün qısa müddətli də olsa
məzuniyyətə ehtiyacım vardır.
- Mənim etibarlı dostum, bunu qazanmaq lazımdır, - o, bir daha təkrar edərək dedi, qazanmaq. İstəmədim ki, səni də onlarla birlikdə bal ayına göndərim.
- Yəqin elə ona görə də sizin yanınızdayam.
- Bax, buna deyərəm hə. Bu mənə əla yaraşar, - cənab “Güzəşt” adlandırılan şəxs bir
qədər aşağı əyilərək qəhvəyi rəngli dəri çəkməni əlinə götürərək dedi.
- Amma rəngi çox da yaxşı deyil. Dərisinə isə söz ola bilməz. Bəs sarışından nə xəbər
var?
- O, Strasburqdadır.
- Nigah mərasiminə gəlməyəcək?
- O, bu şansını itirdi, - o, əlindəki çəkməni yerinə qoydu.
- Onun adamlarından kimlər bizimlədir, cənab “Güzəşt”?
- Heç kim. Onlar da sarışınla birgə mərasimin Strasburqda keçiriləcəyini gözləyirlər.
- Siz onları kənarlaşdırmısınız?
- Demək olsun ki, hə. Ancaq bunda başqa məqsədim də vardır. Onların Strasburqda
olması şəhərimizə təşrif buyurmuş qonaqlarda arxayınçılıq yaradacaq.
- Bu əla ayaqqabıdır.
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- Bu mənim ölçümdə deyil. O, şansını özü itirdi. İki dəfə şans verdik hər ikisi də
uğursuzluqla sona çatdı. Onun adamının təyyarədə etdiyi səhvi heç demirəm.
- Bu dəfə də işimizi qadına etibar etmişik, cənab “Güzəşt”.
- Belə də olmalıdır. Çünki biz başqa yol tapa bimədik.
- Cənab, deyəsən sizin bu gün ayaqqabı almaq fikiriniz yoxdur.
- Nə deyirsən, gedək?
- Yol sizindir, cənab. Biz həmişə sizin arxanızca gəlməyə hazırıq.
- Çox sağ ol, amma mənə arxamca gələnlər deyil, önümdə gedənlər daha əzizdirlər, “Güzəşt” ləqəbli şəxs belə deyərək yekə qarınlı kişinin önə keçməsinə əli ilə işarə etdi, - onun
bal ayının acı aqibətindən xəbərdar olan kimi mənimlə əlaqə saxlamağı unutma.
- Oldu, cənab “Güzəşt”.
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İyirmi birinci hissə
- Görəsən Saleh haradadır? – Sahib otaqdakılardan soruşdu.
- Bir az da gözləyək, gələr İnşaallah, - Mahmud otağın o biri başından cavab verdi.
- Nə deyirəm gözləyək də, - deyərək Sahib başını aşağı salıb, sağ qolunu qatlanmış
dizinin üstünə qoyduqdan sonra əlindəki uzun təsbehin dənələrini çevirməyə başladı.
- Yox, gözləmək lazım deyil. O, bu gün gələ bilməyəcək.
- Nə olub ki? – Abdul məcid soruşdu.
- O, dünən axşam təcili olaraq Amerikaya getməli oldu.
- Ağa, bəlkə sizinlə bağlı nəsə baş verib?
- Sahib, sən də söz tapdın da danışmağa, - deyərək Mahmud acıqlı-acıqlı ona baxdı.
- Fikirimi səhv başa düşməyin. Sadəcə neçə gündür ki, Ağa ilə Salehin arasında bir sıra
problemlər yaşanır. Əgər belə deyildirsə lap yaxşı.
- Mahmud, Sahib demək istəyir ki, birdən mən Salehə nəsə etmiş olaram. Yox, Sahib,
mənim heç kimlə işim yoxdur, - Ağa dedikdən sonra üz-gözünü turşutdu.
- Vallah mən belə demək istəmirdim, Ağa.
- Yenə nə olub bizim bu Salehə? – Abdul Məcid Ağadan soruşdu.
- Elə əvvəlki xəstəliyidir, yazıq məcbur qalıb getdi.
- Mahmud, mən bilən o, bir dəfə səninlə birlikdə İrana getmişdi, hansısa xəstəliklə bağlı
olaraq.
- Hə, Abdul, üç il bundan əvvəl. Bir neçə yerdən damarlarını dəyişdirmişdilər. Yaman
ağır əməliyyat idi. İnanın mənə, əməliyyat düz on saata yaxın oldu. İçəri girib-çıxan həkimlərdən
onun vəziyyəti barəsində soruşanda da adama cavab vermirdilər.
- Dostun bu dəfə Amerika eşqinə düşüb, Mahmud.
- Mənim dostum niyə olur, o, elə sənin dostundur, - gülərək o, Abdul Məcidə dedi.
- Dünən qardaşı Yasinlə gecə yarısı gəldi ki, bəs vəziyyətim ağırdır, təcili getməliyəm.
Hələ pul da istədi.
- Ağa, yaman bahalı əməliyyatdır, - Mahmud dedi, - hələ o vaxt otuz min dollardan çox
pul xərcləmişdik.
- Mahmud, sən bilən bu dəfə nə əcəb burdan-bura İrana getməyib?
- Birinci əməliyyatını da Amerikalı həkim etmişdi. Yəqin həkim indi Amerikada olur, ya
da ki, daha yaxşı həkim tapıb.
- Qardaşının dediyinə görə İranlı həkimlər boyun götürməyiblər. Amerika ilə əlaqə
yaradaraq təzə həkim də tapıblar, - Ağa onların söhbətinə qarışdı, - görək də təki yaxşı olsun.
- Amin, - hamı bir ağızdan dedi.
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- Yaxşı, Ağa, bu Salehin məgər pulu yoxdur ki, sizdən pul istəyir?
- Şeyx, var niyə də olmasın. Ona dollar lazım idi.
- Yeri gəlmişkən, bu Avropanın maliyyə siyasəti nə oldu? – Mahmud Ağadan soruşdu.
- Danışıqlar artıq başlanılıb. Bu həftənin sonuna kimi öz nümayəndələrini göndərəcəklər.
- Bilmək olar söhbət kimdən gedir?
- Hə, niyə olmur, olar. Bilirsiniz ki, bizim əsas Avropa mafiyaları ilə sıx əlaqələrimiz
vardır. Xüsusi ilə də İspaniya və İtaliya mafiyaları ilə. Əslində biz mafiya qruplaşmalarına çox
da lazım deyilik, amma onlar bizim üçün çox əhəmiyyətlidirlər. Hamınızın bildiyi kimi
Avropaya narkotik maddələrin göndərilməsində bizim də əvəz olunmaz rolumuz vardır.
- Əlbəttə ki, Ağa, Əfqanıstandan ixrac olunan xam malın tən yarısını biz göndəririk, deyərək Sahib üzünü Həbibullaha çevirib ondan soruşdu, - elə deyilmi, qardaş?
- Məm deyərdim ki, altımış faizini, - Həbibullah cavab verdi.
- Ağa, bəs niyə biz mafiya üçün əhəmiyyətli deyilik?
- Yaxşı sualdır, Sahib. Avropanın narkotik maddələrə olan tələbatı günü-gündən
artmaqdadır. Avropalı narko baron və narkomanın isə özünə lazım olan qədər uyuşdurucu
maddəni almağa kifayət qədər pulu vardır. Bu ürək açan haldır. Mafiyanın da əsas gəliri bizim
kimi “ağ” və “qara” maddələrin satışından əldə olunur. Sözsüz ki, onlar silah və insan
ticarətindən də pis qazanmırlar. Amma narkotik ticarəti daha sərfəli sahədir. Mafiya Avropada
narkotik vasitələrin satıcısı olduğu kimi həm də alıcısıdır. Yəni mafiyoz qruplaşmalar şərqlə qərb
arasında əlaqələndirici roluoynayırlar. Onlar şərqdən aldıqlarını qərbə satmaqla məşğul olurlar.
Şərqdə isə bazar böyükdür. Avropa Əfqanıstanla yanaşı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Çindən,
Koreyadan həmçinin Pakistan, Mərkəzi Asiya dövlətlərindən və Suriyadan da tələbatına uyğun
olaraq xammal idxal edir. Elə adicə Əfqanıstanın özündə də biz tək deyilik. Biz olmayaq başqası
olsun, bunun mafiya üçün fərqi yoxdur. Yalnız daşınma ilə bağlı müəyyən məqamları çıxsaq.
Buna görə də qiymətləri biz yox, həmin mafiyalar təyin edirlər.
- Mafiya belə güclüdürsə, onda daşınmanı da özü həyata keçirsin, - Mahmud tərəddüd
edirmiş kimi dedi.
- Məsəslə çox sadədir, - Ağa Mahmudun söylədiklərinə aydınlıq gətirdi, - onlar bizim
üçün yol açırlar, biz isə onların açdığı yolla öz malımızı sərbəst şəkildə ixrac edirik.
- Ağa, mafiya olmazsa biz pulsuz qalarıq?
- Mafiya həmişə olacaq.
- Onda Avropa iqtisadiyyatına ziyan vurmaqda mafiya bizə kömək edəcək?
- Bəli, Həbibullah, sən düz fikirləşirsən, ancaq bir şeyi də bil ki, avropalıların narkotik
almaq üçün xərclədikləri hər bir avronun otuz faizi bizə qalır.
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- Yəni biz nə qədər çox narkotik ixrac etsək qazandığımız qədər də Avropaya ziyan
vurmuş olacağıq, - deyərək Sahib Ağanın sözünə qevvət verdi.
- Həm də ki, burada qəliz heç nə yoxdur. Biz sadə və təqdirə layiq olası bir yol tutmuşuq.
Bu dəqiqə sizə bunun necə asand olduğunu izah edərəm, - Ağa gözucu Şeyx çağırdıqları adama
tərəf baxıb danışmağa başladı. O, hadisələri bir-biri ilə əlaqələndirib silsilə planlar quraraq
danışır və arada ya Sahibə ya da Həbibullaha tərəf çevrilib onların fikirlərini öyrənirdi. Mahmud
isə bir əlindəki təsbeh və digər əlindəki qəlyandan üç barmağı ilə bərk-bərk yapışaraq Ağanın
onlara başa salmaq istədiklərinə diqqətlə qulaq asır və bəzən onun üçün dahiyanə səslənən
Ağanın planlarını başında yerbəyer etməyə çalışarkən heyrətdən açıq qalmış ağzını da yummağı
unudurdu.
Otağın qapısından solda yerləşən odun sobasının yanında bardaş quraraq oturmuş Şeyx
və Abdul Məcid isə onun danışdıqlarına bir o aədər də əhəmiyyət verməyərək xımır-xımır söhbət
edirdilər:
- Ağa bu dəfə də deyəsən Salehin başını əkdi.
- Hə, mən də bayaqdan bunu demək istəyirdim, - Abdul Məcid deyərək bir az da
həmsöhbətinə yaxınlaşdı, - Allah sonunu xeyir etsin. Bu axırda bizim başımıza bir bəla açacaq.
- Əvvəlcə Həmdullah getdi, indi isə Saleh, - Şeyx Abdul Məcidə baxdı.
- Yalnız Allah bilir ki, Həmdullahın başına nə gəlib. Mən Ağanı beş barmağım kimi
tanıyıram, baxıb görərsən aralarında nəsə sövdələşmə olub, - Abdul Məci astadan dedi.
- Sən də lap ağ etdin ki. Heç belə şey olar. Kişini hamının qarşısında təhqir etdi, sənsə
deyirsən ki, əvvəlcədən danışıblar. Baxma onun nəyi də olsa şəxsiyyətini heç vaxt ayaqlar altına
atmaz.
- Həmdullah da elə adam deyildi, gördün də nə oyun çıxartdı. Kimdən desəydin bu
hərəkəti gözləyərdim, bircə Həmdullahdan başqa.
- İnsanları tanımaq olmur. Bilmirəm ki, kim yaxşıdır, kim pis. Hərdən özümü də
günahkar hiss edib pis adam sayıram. Görəsən Həmdullahın getməzdən əvvəl dediyi sözlər
düzgündür? – Şeyx Abdul Məciddən soruşdu.
- Boyunumuza alaq ki, hə. O, heç nəyi yalandan demədi. Bədbəxtin dediklərinin çoxu düz
idi də. Az evlər yıxıb, insanları ağlar qoymuşuq? Bəlkə də heç sayı-hesabı yoxdur. Bütün bunları
kimə görə ütmişik? Bax, adamı yandıran da budur.
- Biz həmişə oyuncaq olmuşuq. Necə istəyiblər bizimlə elə də davranıblar. Kimə görə
edəcəyik ki, heç üzlərini də tanımadığımız şəxsiyyətlərə görə. Bəzən deyirəm ki, Həmdullah lap
yaxşı elədi Ağanı biabır etdi. Nə vaxta qədər özümüz bir qazanıb başqasını min qazandıracağıq?
- Böyük dərddir, Şeyx, böyük dərd, - Abdul Məcid deyərək başını aşağı salıb dərindən ah
çəkdi.
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- Nə olub, ay Abdu, - Ağa otağın o biri başından soruşdu, - nədənsə narazısan?
- Xeyr, bu günümüzə min şükür, Ağa.
- Niyə ah çəkirsən? – Ağa yenə də soruşdu,- birdən qocalıqdan şikayət edərsəna?
- Mənim də bir balaca canım ağrıyır, - Abdul Məcid cavab verdi.
- Deyirsən səni də göndərək Amerikaya –Salehin yanına? – Sahib zarafatyana ondan
soruşdu.
- Sahib mənə burada da rahatdır, - o, Ağaya baxaraq dedi, - başım ağrayır.
- Darıxma, hər şey düzələr. Rəşid, ay Rəşid, - Ağa xidmətçi oğlanı çağırdı, - tez bura gəl.
- Ağa, heç nə lazım deyil, keçib gedəcək, - Abdul Məcid dedi.
- Lazımdır, mütləq lazımdır. Çünki siz mənə xəstə başla yox, sağlam başla gərəksiniz, Ağa ona dedi.
- Vallah mənə görə narahat olmayın.
Abdul Məcid sözünü tamamlamışdı ki, qapı döyüldü.
- Gəl görüm, - Ağa ucadan dedi.
- Eşidirəm sizi, Ağa, - Rəşid otağa daxil olan kimi üzünü başçılarına tərəf tutub dedi.
- Rəşid, bala, uşaqlardan birini göndər gedib bizdən baş ağrısına qarşı dərman gətirsin.
Tez ol, gecikmə.
- Bu dəqiqə deyərəm, Ağa. Başqa nə isə lazımdır?
- Yox, bala. Bir az tez ol.
- Bu dəqiqə, - o, deyərək çevrilmədən arxaya tərəf bir addım atıb otaqdan çıxdı.
- Rəşid, bura bax, - o, otaqdan çıxan kimi Ağa yenə onu səslədi.
- Eşidirəm, Ağa, nə qulluğunuz? – O, otağa girərək soruşdu.
- Çay da gətirərsən, başa düşdün? – Ağa ona dedi, - gör nə vaxtandır danışırıq, boğazımız
quruyub.
- Baş üstdə, Ağa, gətirərəm.
- Pis uşaq deyil, - Ağa Abdul Məcidə dedi.
- Ağa, nahaq yerə zəhmət çəkirsiniz. Baş ağrısıdır da, hər şeyi belə problem etmək nəyə
lazımdır?
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İyirmi ikinci hissə
Ehtiraslı öpüşün təsiri altında gözlərini yummuş Maykl tapançaya bağlanılmış səs
boğucunun soyuqluğunu başında hiss etməyə başladı.
- Geriyə deyirəm! Bir də deməyəcəm, - qadın soyuqqanlıcasına dodaqlarını Maykldan
çəkərək ona əmr etdi.
- Necə istəyirsiniz elə də olsun, - deyərək Maykl qamətini düzəldib bir addım geriyə
çəkildi.
- Bir addım da, - qadın səsinin tonunu yüksəldərək dedi, - eşitmirsən? Geriyə!
Maykl bir addım da geriyə atıb dayandı. O, indi qadının gözlərindəki hiyləni, yalanı görə
bilirdi. O, hiyləgər qadının düz yolun adanı olmadığını əvvəlcədən güman etmişdi.
- Sonun çatıb, məxfi agent, - qadın onu mənalı baxışlarla süzdü.
- Axı mən nə etmişəm?
Qadın ayağa qalxmaq üçün bir az çarpayının kənarına çəkilərək əli ilə özünə təkan verib
sağ əlindəki silahı düz Maykla tuşlanmış vəziyyətdə saxlamağa çalışıb ayağa qalxdı.
- Sən kimə işləyirsən? – Qadın ondan soruşdu.
- Mən?
- Bəli, sən. Kimə işləyirsən? – O, sualı yenə təkrar etdi.
- Sözün açığı heç özüm də dəqiq bilmirəm. Lakin belə demək olar ki, Fransa dəmir yolu
xəttində işləyirəm.
- Mənim səninlə zarafat etməyə vaxtım yoxdur. Üçə qədər sayıb atəş açacam.
- Dayan, dayan, bəlkə tələsməyək.
- Bayaq dedim sənə ki, gec olmağındansa heç olmamağı yaxşıdır. Mən saymağa
başlayıram. Bir,..
- Mən interplçuyam, - Maykl tələsik dedi.
- Güldürmə məni, bəs onda mən kiməm?
- Siz Patrisiyasınız, - Maykl bu sözləri dedikdən sonra cəld tərpənişlə dolabçanın üstünə
qoyulmuş badələrdən birini sol əli ilə götürüb ona tuşlanmış tapançanı sağ əli ilə sol tərəfə
itələyib o biri əlində tutduğu badənin ağız hissəsini baş və şəhadət barmaqları ilə sıxıb sındıraraq
qadının qolları arasından boğazına dirədi. Qadın müqavimət göstərməyə imkan tapmamış Maykl
ayağı ilə onun sağ dizinin altından vurub onu qarşısında diz çökdürdü və tapançanı arxaya
əyərək onun əlindən alıb yerə atdı. Daha sonra Maykl sağ əli ilə onun saçlarından yapışıb badəni
bir qədər də onun boğazına sıxdı.
- Hə, deyirsən ki, interpolçusan? Məni aldada bildiyini düşünürdün?
- Onsuz da aldada bildim.
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- Mən kitablar arasında fərqi həmin anda gördüm. Amma yük çantandan götürdüyün
kitabın içində bu tapançanı gəzdirdiyini indi bildim.
- Çox gec bildin.
- Axırı necə oldu? Mən sənin kim olduğunu soruşmayacam, sənin kimliyin mənim
vecimə də deyil.
- Amma sənin kim olduğun mənə çox lazımdır, - qadın xırıldayaraq dedi.
- Mənə elə bir şey de ki, bu sənin sağ qalmağına kömək etsin, - Maykl onun saçlarını var
gücü ilə arxaya çəkdi və sınıq şüşəni bir az da boğazına sıxdı.
- Qatarın idarə heyyəti terrorçulardan ibarətdir. Onlar bu qatarı partladacaqlar.
Yalvarıram burax məni, - ağrıdan gözlərindən yaş çıxan qadın yerində tir-tir əsərək Maykla
yalvarırdı, - sən tələsməlisən, onlar qatarı partlatsalar mən də öləcəm, elə sən də.
- Görünür sən sağ qalmalı imişsən, - deyib Maykl onu ayağa qaldırıb çarpayıya yıxdı.
Onun əllərini belində birləşdirərək cibindən çıxartdığı nazik simlərdən biri ilə möhkəmcə
bağladı. Sonra onu ayaqlarından çarpayıya səridi.
- Öpüşməyinə söz ola bilməz, - qadın ehtirasla Maykla dedi.
- Təəssüf lər olsun ki, bunu mənə deyən ilk qadın deyilsiniz, - Maykl qadının bu sözlərinə
əhəmiyyət vermədən onun əyinindən qopartdığı bir parça tüllə onun ağzını da bağladı. Sonra o,
“Beretta-71” tipli tapançanı yerdən götürüb tez bayıra çıxdı.
On dəqiqə ərzində yağan şiddətli qar hər tərəfi düm ağ rəngə boyamağa macal tapmışdı.
Qatarın pəncərələrindən baxdıqda bəyaz rəngli parıldayan qar adamın canına soyuqluq gətirirdi.
Sakitliyi öz gurultulu səsi ilə yarıb keçən qatar getdikcə güclənən küləklə bir azdan mübarizə
aparmaq məcburiyyətində olacaqdı. Sərt, soyuq və sürətli küləklə güclü, isti və onunla nisbətdə
ağır görünən qatar arasında ölüm-dirim savaşı başlanacaqdı. Bu tərəflərdən hansının qalib
gələcəyi isə qabaqcadan məlum deyildi. Bu döyüşdə onların heç biri nə təslim olmaq, nə də
digərinə güzəştə getmək fikrində olacaqdı. Onların hər ikisi də ayrı-ayrılıqda güclərini toplayıb
digərini məhv etmək və ya ona ağır xətərlər yetirməyə hazır idi.
Külək artıq qatarın ətrafında dayanmadan fırlanaraq ona meydan oxumağa başlayırdı. O,
hərdən zərblə özünü qatara çırpıb onu yolundan çıxartmağa çalışırdı. Bəzən o öz gücünü yetərli
bilməyib yerdə bir-birindən sıx yapışaraq oturmuş qar dənəciklərini özünün vahiməli nəfəsi ilə
toplu halında göyə qaldırır və həmin anda da rəqibinin üzünə çırpırdı. Qatar isə küləyin ona
göstərdiyi bu təpkilərə əhəmiyyət vermədən yolunu davam etdirirdi.
“İlahi bir anın içində hava necə də belə kəskin şəkildə dəyişə bilər? Yox, saat gör neçədir.
İyirmi dəqiqəlik vaxt mənə bir dəqiqə kimi görünür. Eh, bu hələ harasıdır, bəzən olur ki, bir gün
bir anın içində gəlib keçir. İşə bir bax, mənim həyatım sanki göz qırpımında ötüb qarşımdan, heç
xəbər də tutmamışam. Qar da dayanmaq bilmir. Çox keçməz ki, çovğun da olar. Bunlar hamısı
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bir yana əsl çovğun içəridə olacaq. Əgər xanım Patrisiyanın dedikləri doğrudursa mən bu qatarı
bacardıqca tez dayandırmalıyam, əks halda hamı ölümün nə demək olduğunu anlayacaq. Ola
bilər ki, o, yalan deyir. Amma yox, yalan olsaydı mən bunu başa düşərdim. Hər halda əlimdə
olan imkanlardan mütləq şəkildə bəhrələnməliyəm. Mən zəng etməliyəm, - o, üzünü pəncərədən
çevirərək qeyzlə dişlərini sıxaraq daxilində coşmuş çığırtı ilə özünə əmr etdi, - hərəkətə keçmək
vatıdır, dayanmaq olmaz”.
Maykl pəncərənin kənarından çəkilərək qatar xidmətçiləri üçün nəzərdə tutulmuş kupeyə
tərəf getməyə başladı. Yeyin addımlar ata-ata sol qoluna taxılmış saatın şüşəsini açdı. Saatın
mexanizminin içində yerləşdirilmiş kiçik ölçülü plastik kartı ehmalca oradan dartaraq çıxartdı.
Kartı cib telefonuna taxdı. Ona Stiven tərəfindən verilmiş olan bu kart cəmi iki istifadəçidən ötrü
yaradılmış şəbəkədə yalnız digər istifadəçi ilə əlaqə yaratmaqdan ötrü idi. Kimsənin dinləmə
ehtimalının olmadığına baxmayaraq o, uzun-uzadı danışa bilməzdi. Əvvəlcədən görülmüş
təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən hər bir zəng zamanı maksimum danışma müddəti limitlənərək
otuz beş saniyəyə endirilmişdi. Bu şəbəkədən digər şəbəkələrin istifadəçilərinə zəng etməyin
mümkünsüzlüyünü bilən Maykl başqa heç nə düşünmədən dərhal müvafiq nömrələri ardıcıllıqla
basaraq telefonu qulağına apardı.
- Yuvadakıların yoxlanılmasını gözləyirəm, vaxtım çox azdır. Hər şey cavabdan aslıdır.
Hərəkətə keçmək üçün bu məlumat mənə çox gərəkdir. Mən gözləyirəm, - o, təcili olaraq bu
sözləri dedikdən sonra saatına bir də nəzər saldı. Artıq gecədən xeyli keçmişdi.
Bu müasir tipli qatarların xəttləri vahid mərkəzdən idarə olunduğuna görə Maykl nə
etməli olduğunu bilmirdi. O, tək olduğu otağın içərisində o başa-bu başa get-gəl edərək “GF”dən gələcək cavabı gözləyirdi. O, hər addımdam sonra dayanır və sağ əlində tutduğu telefona
baxırdı.
“Tutalım ki, mən bu qatarın hərəkətini dayandırmağa müəssər oldum, onda hər şey
düzələcək? Birdən bu partlayışa səbəb olsa o zaman necə olacaq? Yəni onlar belə fərasətlidirlər
ki, vaqonlarda partlayıcıların quraşdırılmasına əlverişli şərait tapa biliblər? Bunlardan nə desən
çıxar. Əgər heyyətinin dəyişdirilməsinə müəssər olublarsa, bəlkə qatar depoda olarkən
partlayıcıları da vaxt tapıb quraşdırıblar. Hansısa terrorçuya görə mən bu qədər insanın
öldürülməsinə göz yuma bilmərəm”.
Telefonun ekranının işığı yanan kimi o, düşüncələrini bir kənara buraxıb telefona baxdı.
Ona göndərilən ismarıcda qatarın əsl idarə heyyətinin şəkilləri var idi. O, heç nə fikirləşmədən
əlini belinə atıb pencəyinin altından qayışına keçirtdiyini tapançanı yuxarı dartaraq düz
maşinistin otağına tərəf üz qoydu. O, əvvəlcə iti addımlarla, daha sonra isə asta-asta qaçaraq
qatarın burununa doğru tələsirdi.
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Maykl maşinistin otağına çatar-çatmaz yerində durmadan sağ ayağını bir addım irəli
ataraq sol ilə qapıya güclü zərbə vurdu. Taybatay açılan qapıdan içəri girən Maykl bir-birinin
ardınca iki güllə sağa, bir güllə sola və iki güllə önə atdı.
Tapançadan ardıcıl olaraq açdığı atəşlərdən sonra içəridə bir ölü və iki yaralı vardı.
Onlardan çiyinindən güllə yarası alan Saleh əli ilə güllənin açdığı dəliyin üstünü örtərək
inildəyə-inildəyə Mayklın üstünə cumub onu yerə yıxmağa cəhd etdi. Maykl sol tərəfdən ona
hücum edərək iki əlli onun belindən yapışmış Salehin qarınına dizi ilə zərbə endirdikdən sonra
qollarından tutaraq onu sağ tərəfə - digər yaralının üstünə tulladı. Çolaq ləqəbi ilə tanınan həmin
digər yaralı beynəlxalq axtarışda olan terrorçu idi. Güllələr çox yaxın məsafədən dəydiyi üçün
onun hər iki diz qapağını dəlib keçə bilmişdi. “Berettadan” çıxmış “Bernekke” başlıqlı güllələr
“Çolağın” dizlərini sındırıb orada özlərinə yer elədikdən sonra o, ağrıdan ah-nalə çəkərək canını
qoymağa yer axtarırdı.
Maykl qapını açıb ilk iki gülləni atdıqdan sonra əlindəki silahla onu vurmaq niyyətində
olan arxası qapıya tərəf əyləşmiş digər terrorçu isə ənsəsindən və boyunundan dəyən güllələrin
təsirindən yerindəcə keçinmişdi. Üzündən tünd qırmızı rəngli qan axaraq sol tərəfi dağılmış
boyunundan köpüklənərək çıxan qanla qatışıb köynəyinə və sinəsinə tökülən bu terrorçu isə ərəb
mənşəli fransız idi.
Maykl qapını örtdükdən sonra yerdə yıxılıb qalmış terrorçuların üstünə bağıraraq ərəb
dilində soruşdu:
- Lənətə gəlmişlər, deyin görüm məqsədiniz nədir?
- Alçaq, namussuz, - Saleh ağrı çəkə-çəkə ona dedi. O, yenə də nəsə demək istəyirdi ki,
Maykl sağ ayağının altı ilə onun sifətinə elə zərbə endirdi ki, o, bundan sonra danışmaq istəyində
olsaydı belə ağzında sınmış bir neçə dişi və ağır zərbə almış çənəsi buna imkan verməyəcəkdi.
- Yaramaz, sən gör nə etdin, - deyən “Çolaq” yerdə uzanılı vəziyyətdə dizlərini tutaraq
ağrıdan qovrulurdu.
- Axırıncı dəfə soruşuram, siz burada nə edirsiniz? Növbəti güllələrin beyininizə
yeriməsini istəmirsinizsə cavab verməyə tələsin.
- Heç nə, görmürsən nə edirik?! – “Çolaq” fransızca ona dedi.
- Ya ağzını açıb mənə lazım olanı de, ya da birdəfəlik sus, - Maykl “Çolağı” düz alınının
ortasından güllə ilə vurub onu ağrılardan azad etdi, - hə sən də nəsə demək istəyirsən?
Saleh başını sağa-sola yellədib əllərini üzünə tutaraq günahsız olduğunu göstərmək istədi.
- Bura bax, əgər ölmək istəmirsənsə partladıcının harada olduğunu de.
- Qatarda bomba yoxdur, and içirəm ki, yoxdur, - o, çənəsi əsə-əsə Maykla tərəf
baxmadan sözləri hecalara ayıraraq dedi.
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- Bəs onda siz nə etmək istəyirsiniz? – Maykl tapançanı aşağı salıb, bir qədər səsini
mülayimləşdirərək soruşdu.
Mayklın verdiyi sual onu susmağa vadar edirdi. Saleh susmağa davam edərək qarşısında
duran əli silahlı adamın nə edəcəyini gözləyirdi. Maykl isə öz növbəsində ona inanmaq istəyirdi.
O, aldadıldığını zənn etdiyindən hələ ki, bir şey etmək fikrində deyildi. O, qəfildən qatarın işıq
salıb getdiyi dəmir yolu xəttinə baxdı.
- Artıq hər şey məlumdur, biz göz görəsi zibilə düşmüşük. Dəmir yolu xətti harada bitir?
Marsel, Paris və Lion, - o, hansısa açar sözü tapmağa cəhd edərək bu sözləri yenidən, ancaq
amma ürəyində təkrar etməyə başladı, - Marsel, Paris və Lion. Ola bilər ki, qatarda partlayıcı
yoxdur. Əgər bu belədirsə bəs bunlar nə etmək istəyirdilər, Həmdullahı öldürmək? Bəlkə mənim
özümü? Yox əgər bunu etmək istəsəydilər çoxdan etmiş olardılar. Bəs onda nə? Terrorçuluq.
Maykl öz-özünə verdiyi sualların cavabını tapdığını zənn edirdi. Buna görə də o, qəfildən
uca səslə dedi:
- Hə, tapdım. Siz yenə də terrorçuluq adətlərinə sadiq qalmağı üstün tutursunuz. Bir
nəfərə görə bu qədər adamı qurban vermək istəyirsiniz. Sizcə bu ağılsızlıq deyil? – O, Salehdən
soruşaraq onun üstünə cumub boğazından yapışdı.
- Burax, nə edirsən? – Saleh halsız vəziyyətdə xırıldayaraq deyirdi.
- Sənin canını alıram, - deyərək Maykl onun boğazını bir az da sıxıb, tapançanın başına
bağlanılmış səs boğucunu onun ağzına soxdu. Səs boğucunun uc hissəsi onun dilçəyinə dəyərək
dayandı.
- Burax, burax, - o, dediyi sözləri də tam düzgün deyə bilmədən inildəyirdi.
- Tez ol deyirəm sənə telefonu ver! – Maykl qışqıraraq qaşlarını çatdı və baxışlarındakı
qəzəb qığılcımı ilə onu vahimələndirməyə başladı.
- Götür, - deyərək qorxusundan rəngi sapsarı saralmış və alınını soyuq tər basmış Saleh
şalvarının sol cibində bir qədər barmaqları ilə qurdalandıqdan sonra telefonu çıxardıb Maykla
uzatdı.
- Bu dəqiqə ona zəng vur və əməliyyatın təxirə salındığını bildir, - Maykl dedi və
tapançanı bir azca geriyə - özünə tərəf çəkdi.
- Kimə? – O, havası çatışmadığından dərindən nəfəs alıb öskürdü, - kimə zəng vurum?
- Mənimlə oyun oynama, - Maykl yenidən tapançanı önə itələyərək səs boğucunu
tamamilə onun ağızına yeritdi. Ağızından nəfəs ala bilməməsi azmış kimi Mayklın onun
boğazını sıxması Salehin halını daha da pisləşdirdi. O, çarəsiz vəziyyətdə qalmışdı. Yaşamaq
instinkti onu telefon nömrəsinin rəqəmlərini tez-tez yığmağa vadar etdi.
- İstədiyini deyirəm, bircə boğazımı burax, - o, qırıq-qırıq halda sözlərin əvvəlini və
axırını düzgün tələffüs etmədən dedi.
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- Hər şeyi dediyim kimi ona çatdır. Əməliyyatın təxirə salındığından başqa ona nə isə
lazımsız bir şey desən özünü ölmüş bil, - Maykl onu dediklərini təkrar etməyə vadar etdi.
- Eşidirsən məni? Əməliyyat təxirə salındı, - Saleh bütün qüvvəsini toplayaraq qardaşı ilə
danışmağa başladı.
- Mən heç nə eşitmirəm.
- Yasin, əməliyyat təxirə salındı.
- Narahat olma, qardaş, mən hər şeyi yoluna qoymuşam, xətt artıq açıqdır, - o, musiqi
səsinin gurultusundan öz səsini ayırmaq üçün qışqıra-qışqıra danışırdı, - təxminən on dəqiqədən
sonra hər şey istədiyiniz kimi olacaq.
- Yox, lazım deyil, Yasin. Əməliyyat təxirə salınıb. Yoldaşlarımız vəfat ediblər.
Əməliyyat təcili olaraq dayandırılmalıdır, - Saleh yalvararaq yorğun halda danışırdı, - etmə
bunu,Yasin, lazım deyil.
- Saleh İnşaallah yaxşı olacaq. Mən indi gecə klubundayam, qələbəmizi qeyd edirəm. Heç
nə eşidə bilmirəm. Hələlik, ya cəhənnəmdə görüşərik, ya da ki, Parisdə, - telefonun o biri
başında Yasinin gülüş səsi və dediyi bu son sözlər eşidildi.
- Axmaq, məni eşitmirsən? – Maykl hirsindən dayana bilmirdi. Amma əlaqə artıq sona
çatmışdı.
- Görünür hər şey belə olmalıdır, - Saleh Maykla təskinlik verirmiş kimi dedi.
- Yox, belə olmamalıdır. Vaxtımız hələ kifayət qədər çoxdur.
- Mən artıq lazımi dualarımı oxumağa başlamışam.
- O, dedi ki, on dəqiqə vaxtımız vardır?
- Bəlkə daha da az, - Saleh cavab verdi.
Maykl yavaş-yavaş qatarın əyləcini dartıb onun sürətini azaltmağa başladı, - belə olduqda
vaxtımız iyirmi dəqiqə olacaq. Bu isə az vaxt deyil.
- Mən bura öldürməyə və ölməyə gəlmişəm. Bundan da qorxmuram.
- Sən öz işində ol, öldür və öl! Görək kim daha bacarıqlı olacaq, - Maykl ona acıqlı-acıqlı
dedi və telefonu işə salıb bu əməliyyatda tanıdığı yeganə adama zəng etdi, - vaxtımız həddindən
artıq azdır, çalış dediklərimə əməl edəsən. Qatarın hərəkət etdiyi xətt vahid mərkəzdən idarə
olunur. Terrorçular istiqaməti dəyişiblər. Təxminən on səkkiz dəqiqədən sonra qatarlar bir-birinə
toqquşacaqlar. Tez vağzala gedib işləri yoluna qoymaq lazımdır. Mən sizdən cavab gözləyirəm.
Bacardıqca tez hərəkət edin.
Maykl son sözü deyib qurtarmışdı ki, avtomatik olaraq telefon qapandı və ekranda
əlaqənin sonu yazısı göründü. Mayklın son ümidi yalnız onlara idi. O, əmin deyildi ki, bu
məhdud zaman çərçivəsində onlar bu çətinlikdən çıxa biləcəklər yoxsa yox. Amma o, ümidlərini
kəsmək istəmirdi. Daxilindən gələn səs onu hər şeyin yaxşı olacağına inanmağa tövsiyyə edirdi.
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- Əks halda mən camaatı xilas etməliyəm. Hamının xilas olunması şansı sıfra bərabərdir.
Bu qatardakılar xilas olsalar da o biri qatardakıların bir qismi sözsüz ki, ölümün pəncəsindən
qurtula bilməyəcəklər. Mən onlara kömək etməkdə acizəm. Radio əlaqələndirici vasitəyə də
deyəsən müdaxilə olunub, nəyə görəsə işləmir, - o, öz-özünə danışırdı, - artıq beş dəqiqə keçib,
ancaq hələ bir xəbər yoxdur. On dəqiqə də gözlədikdən sonra qapıları açıb hamını bayıra
buraxacam. Əsas odur ki, aşağı sürətlə də olsa qatar hələ hərəkət etməlidir. Qatarı tam
dayandırsam bu mənim müştərimi şübhələndirər. İnsanları qatardan çıxardıb bir qədər
uzaqlaşdırmağa ən azından üç dəqiqə vaxt lazım olacaqdır. Əslinə qalanda mən bunu
etməməliyəm. Çünki bu mənim tapşırığım deyil. Amma mən bir nəfərə görə bu qədər adamı
qırğına verə bilmərəm. Qatarı dayandırsam Həmdullah da əldən çıxa bilər.
- Qatarın sürətinin belə azaldılması çoxlarını şübhəyə salacaq, - Saleh ona dedi.
- Başqaları heç vecimə də deyil, əsas Həmdullah iy duymasın, - Maykl saatına
narahatlıqla bir də baxıb dedi, - iki dəqiqə də keçdi, amma yenə də xəbər-ətər yoxdur. Hər halda
mən Həmdullahı nəzarət altında saxlamalıyam. Həmdullah bəlkə indiki anda bizi gözləyəndən də
böyük faciələr, fəlakətlər törədəcək. Gedim onu başa çıxım yenə də əsas odur.
Mayklın zəng edərək “GF”-çiləri xəbərdar etməsindən on bir dəqiqə keçmişdi. Hələ də
onlardan səs-səmir yox idi. Maykl Salehin əllərini qapıya bağladıqdan sonra Həmdullahın
kupesinin qarşısına getdi və dəhliz boyu sağa-sola addımlayaraq onun keşiyini çəkirdi. O,
diqqətini üç əsas yerə ayırmışdı – telefona, saatına və qatardakı ümumi mühitə.
On dörd dəqiqənin tamamı olurdu, lakin telefonun zəngi çalınmırdı. Maykl eşitdiyi
səsdən dərhal sonra Salehin yanına doğru qaçmağa başladı. O, maşinistin otağının bayır qapısını
açıb ətrafa boylandı. Gurultulu səs gəlirdi. Bu səs vıyıldayan küləyin səsi deyildi. Maykl artıq o
biri qatarın yaxınlaşdığını zənn etdi. Amma bu qatar deyildi. Maykl bir az yuxarıya dırmaşıb
qarşı tərəfə boylandı. Üç-dörd saniyədən sonra o, qatarın üstünə gələn parlaq işığı gördü. O,
istəyirdi ki, aşağı düşüb qatarı saxlasın və hamını da xəbərdar etsin. Ancaq o, çox alçaqdan
uçaraq havada pərvaz edən helikopterin sönən projektorunu gördü. Sonrakı saniyələrdə isə
qatarın bütün işıqları söndü və xəttlərdən cərəyan kəsildiyinə görə qatar tədricən sürətini azaldaazalda dayanmağa başladı. Bu isə o demək idi ki, “GF”- çilər cəld tərpənib işlərini uğurla həyata
keçirə bilmişdilər. Helikopterin qatara çatmasına yüz metrdən az məsafə qalmışdı ki, Mayklın
telefonu zəng çalmağa başladı. O, telefona cavab vermək üçün lazımi düyməni basıb dedi:
- Sizi eşidirəm.
- Hə, işlər necədir? Biz sizi görürük.
- Elə mən də görürəm, - Maykl ürəklənib onunla danışan “GF”-çiyə cavab verdi, - hər şey
qaydasındadır.
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- “Çalağan yuvası” əməliyyatına başlayırıq. Eşitdinmi? “Çalağan yuvası” əməliyyatına.
Hazır ol. Əlaqənin sonu.
- Qəbul, - Maykl dedi.
- Lampalar qaranlıq qatarın içərisini yenidən işıqlandırmağa başlayan kimi Maykl qatarı
hərəkətə gətirdi. Bu əməliyyat planına əsasən “çalağan” “ilanı” “yuvaya” aparmalı idi.Onlar bir
daha telefon vasitəsilə Mayklla əlaqə yaradıb “ilanın” sürətini iki dəfə artırıb azaltmağı
tapşırdılar.
Verilən göstərişə əsasən Maykl əvvəlcə sürəti artırmalı və bundan sonra yenə sürəti
əvvəlki vəziyyətinə qaytarmalı idi. İki dəfə bunu təkrar etdikdən sonra qatarı dayandırmalı idi.
Maykl belə də etdi. O, sürəti maksimuma qaldırıb azaltdı. Ardınca bunu bir daha təkrarladı.
Helikopter qatarın ətrafında dövrə vurub lazımi yüksəkliyi və məsafəni saxlayaraq uçurdu.
Maykl yenidən sürəti artırıb qəfildən qatarı saxladıqda artıq iki nəfər üzü maskalı “GF”-çi
helikopterdən salladılmış iplərlə aşağıya düşməyə başlamışdı. Onlar yaranmış qısa müddətli
sükunət vəziyyətindən istifadə edib əvvəlcə qatarın üstünə oradan isə qatarın içinə düşdülər.
Onlar əvvəlcə cəsədləri iplərlə səriyərək yuxarıya qaldırdılar. Helikopterdə olan üzü bağlı digər
iki “GF” işçisi isə meyidləri ipdən açıb içəri dartdılar.
Külək o qədər güclü idi ki, ipləri bir-birinə dolaşdırırdı. Havanın müqavimətinə davam
gətirə bilməyən helikopter şimaldan əsən küləyin istiqaməti ilə uçub bir dəfə də havada dövrə
vurduqdan sonra yenicə hərəkət etməyə başlayan qatarın qarşısına keçdi.
Maykl ilə üzü maskalılardan biri Patrisiyanı – İnterpolun xüsusi agentini yuxarıya
qaldırmaq üçün yerləşdiyi kupedən çıxartdıqdan sonra onun əllərini açdılar. İndi onu da
helikopterə qaldırmaq lazım idi. Salladılmış iplərdən yapışmaq üçün birinci cəhd uğurlu
alınmadı. İkinci cəhddə ipdən yapışmaq mümkün olsa da bu dəfə nəzarətsiz qalmış Saleh onlara
mane oldu. Bağlı qollarını açmağa müvəffəq olmuş Saleh əlinə taxdığı kastetlə arxası ona tərəf
olan üzü maskalılardan birinin gicgahına zərbə endirdi. Gözlərindən başqa üzünün hər tərəfi
bağlı olan şəxs zərbədən müvazinətini saxlaya bilməyib yerə yıxıldı. Salehin də vəziyyəti
qənaətbəxş deyildi. Salehin vurduğu zərbədən özünün də yıxılması lap boksçuların sonuncu
raundlar ərzində enerjiləri tükənmiş halda bir-birlərinə vurduqları zərbələrin təsirindən hər
ikisinin də eyni vaxtda rinqin döşəməsinə sərilməsinə bənzəyirdi.
İndi Maykl da içəridəkiləri helikopterə qaldırmağa kömək etməli idi. O, Salehi digəri isə
qadını özü ilə birgə yuxarı qaldırmağa başladı. Bundan sonra onlar aşağı düşüb əlacsız qalmış
həmkarlarına köməklik etməli idilər.
- Sən qatar idarə etməyi bacarırsan? – O, helikopterdən düşməyə hazırlaşan Maykldan
soruşdu.
- Burada çətin nə var ki? Bacarıram, - Maykl “GF”-çiyə fransızca cavab verdi.
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- Yaxşı, qabağdakı stansiyalarda nə etməli olduğunu bilirsən?
- Xeyr, nə etməliyəm? – Külək helikopterin içinə soxularaq onun dediklərini ətrafa
yaydığından nə dediyi başa düşülmədi.
- Başa düşmədim, ucadan de, - o, qulağını Maykla yaxınlaşdırdı.
Helikopter küləkli dənizdə ləpələrin gəmini oynatdığı kimi havada o yan-bu yana
silkələnirdi.
- Xeyr, bilmirəm, - Maykl yüksək səslə onun qulağına qışqırdı.
- Gərək mən də səninlə aşağı düşüm. Sənə kömək lazımdır.
Onlar eyni vaxtda ayrı-ayrı iplərlə aşağı düşməyə başladılar. Helikopter qatarla arasındakı
yüksəklik fərqini minimuma endirsə də külək öz işini görə bildi. Bir tərəfdən helikopterin sürəti,
digər tərəfdən isə onlara fiziki təsir göstərmək gücündə olan yağan qar və əsən külək onların
düşməsini əngəlləyirdi. Helikopterdən salladılmış iplər sağa-sola yellənərək bir-birinə dolaşdı.
Belə şəraitdə hər ikisinin birgə aşağı düşməsi qeyri mümkün idi.Buna görə də Maykl əli ilə
yuxarıya işarə edərək onları düz qatarın üstünə aparmağı bildirdi. Helikopter çətinliklə də olsa
sağa hərəkət edə bildi. Əliyalın vəziyyətdə ipdən yapışmış Mayklın barmaqları soyuqdan
keyiməyə başlamışdı. Maykl cib bıçağı ilə birtəhər öz ipini kəsdi və tappıltı ilə qatarın üstünə
düşdü. Qatarın getdiyi sürət elə də az olmadığından o, özünü saxlaya bilməyib aşağı sürüşməyə
başladı. Lakin o, bütün qüvvəsini toplayaraq vaqonun üstü ilə zolaq şəklində uzanan ensiz və
yastı dəmirdən yapışıb özünü içəri sala bildi.
Helikopterdən asılı vəziyyətdə qalmış maskalı şəxs isə ipinin daha çox burulduğuna və
üstündə bıçağın olmadığına görə aşağı düşə bilmirdi. Getdikcə şiddətlənən küləyə davam gətirə
bilməyən helikopter isə getmək məcburiyyətində idi. Buna görə də yuxarıdakı digər iki nəfər
“GF”-çi güclü küləyin kağız tək yellətdiyi çarəsiz halda asılı qalmış əməliyyatçını yuxarı
dartmağa başladılar.
Maykla “çalağan yuvası” əməliyyatının başa çatdırıldığı haqqında məlumat telefon
vasitəsilə xəbər verildi. O, yerdə huşsuz vəziyyətdə uzanıb qalan əməliyyat iştirakçısının qara
maskasını başından çıxartdıqdan sonra onun qanamış başını möhkəm sarıdı və onu ayıltmağa
başladı.
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İyirmi üçüncü hissə

Fransa, Paris
23 Dekabr
- Mən sizi tapana qədər inanın ki, başıma çox işlər gəldi. Bəzən hər tərəfdən təqib
olunurdum, amma nə edəcəyimi bilmirdim. Çıxış yolum yalnız qaçmaqda idi.
- Sən əminsən ki, bura gələndə heç kim səni izləməyib?
- Bəli bundan əminəm, narahat olmaya bilərsiniz. Bu görüş çox əhəmiyyətlidir, mənim
sizə deyəsi çox sözüm vardır. Elə həyəcanlıyam ki, nədən başlayacağımı bilmirəm.
- Həyəcanlanma, əsas odur ki, indi hər şey qaydasındadır. Aramla və tələsmədən danış.
Bizim vaxtımız çoxdur.
- Mənə elə gəlir ki, kimsə məni yenə təqib edir. Mən çox yorğunam. Elə yorulmuşam ki,
lap iki gün də yatsam mənə bəs etməz.
- Gərək əvvəl dincələrdin, sonra söhbət edərdik.
- İstirahət qalsın bir yana, mən sizə nələrin baş verdiyini desəm siz dəhşətə gələcəksiniz.
- Sən məni nigaran qoyursan danış görüm nə baş verib?
- Bunlar inanılmazdır. Qorxuram ki, ağzımı açsam hər tərəfdən cəsuslar çıxıb məni
eşitdiklərini bəyan edəcəklər. Yox, deyəsən dəli olmağa başlayıram.
- Sən doğrudan da ağlını itirmisən. Görmürsən ki, məgər bu maşının içərisində yalnız biz
ikimizik? Özünü ələ al. Sakitlik səni qorxutmasın. Bilərəkdən belə yer seçmişəm ki, sən özünü
daha rahat, daha güvənli hiss edəsən.
- Ola bilsin ki, hər şeyə səbəb elə bu sakitlikdir. Neçə gündür ki, qaynar şəhərləri
gəzirəm. Gözlənilmədən belə sakit mühitə düşmək isə mənə nədənsə pis təsir edir.
- Sən əvvəl-axır nəsə danışacaqsan ya yox?
- Danışacam, əlbəttə ki, danışacam. Mən hər şeyi danışmaq üçün bura gəlmişəm.
- Onda danış görək nə bilirsən.
- İcazə verin fikirimi toplayım.
- Mən sənə mane oluramsa düşüb gedə bilərəm.
- Lazım deyil, cənab “Güzəşt”, mən sizə görə buradayam.
- Elə isə danış.
- O, məni otağına çağırıb dedi: - Həmdullah başına gələn əhvalatı cənab “Güzəşt” üçün
danışmağa başladı.
- Həmdullah, bilirsən ki, sən mənim ən çox inanıb, etibar etdiyim adamsan.
- Çox sağolun, Ağa. Mən belə şərəfə nail olduğuma sevinirəm.
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- Həmdullah, sən yaşayışından razısanmı?
- Çox şükür, Ağa.
- Səninlə açıq söhbət etmək istəyirəm.
- Buyurun, Ağa, gözümüz üstündə yeriniz vardır.
- İş burasındadır ki, dəstəmizlə bağlı problem ortaya çıxıb. Apardığım şəxsi
araşdırmalardan məlum oldu ki, bizim səkkizlikdə satqın vardır. Yəni mən və səni çıxmaq şərti
ilə yerdə qalan altı nəfərdən biri satqındır.
- Ağa, necə yəni satqındır? Bu necə ola bilər?
- Çox dəyərli məlumatlar bir müddətdir ki, birlikdən kənara çıxır. Bu satqının kim
olmasını bilmirəm. Amma məlumatın haraya ötürüldüyünü öyrənmişəm.
- Hara ötürülür?
- Fransaya.
- Necə yəni Fransaya?
- Bəli, Fransaya.
- Axı, biz Fransızların nəyinə gərəyik?
- Bu məlumatlar konkret olaraq yalnız bir adama ötürülür. Bu adam da ki, Fransanın
böyük iş adamlarındandır.
- Bağışlayın, Ağa, amma bu bir qədər cəfəngiyyat kimi səslənir. Kimsə təşkilatın baş
üzvlərinin arasına öz adamını salıb, biz də bundan xəbər tutmaşıq?
- Sən əhvalatı bilmədiyinə görə belə deyirsən, Həmdullah. Həmin iş adamını mən şəxsən
tanıyıram. Hətta bir dəfə də onunla görüşmüşük.
- Siz nə danışırsınız, Ağa?
- Sən hər şeyi biləcəksən, darıxma. Mən həmin adamla iş birliyi qurmuşdum. Yəqin ki,
səbəbini soruşacaqsan. Çoxları elə bilir ki, terror hadisəsi törətmək heç nədir. Bombanı kiməsə
bağlayırsan o da psixatrop dərmanların təsiri altında özünü kütlənin sıx olduğu yerlərdə partladır,
bu isə terror adlanır. Xeyr, bu qətiyyən belə deyil. Belə şeyləri yalnız televiziya xəbərlərində
görmək olar. Həqiqətdə isə bunlar hamısı düşünülmüş şəkildə, hansısa məqsədlər naminə və
böyük maliyyə hesabına görülən işlərdir. Pulu əldə etmək isə düşündüyümüz qədər də asand
olmur. İlkin büdcəmizi formalaşdırmaq üçün biz həmişə əlaqələr axtarışına çıxırıq. Amma bizə
yardım etmək istəyənləri heç vaxt yaxına buraxmırıq. Yalnız özümüzün axtarıb tapdığımız
insanları dost hesab edir və büdcəmizi qurmaq üçün onlardan kömək umuruq.
- Mən artıq nələrisə dərk etməyə başlayıram.
- Bu hələ harasıdır. O iş adamı dediyim şəxs də əlində olan vəzifələrdən sui istifadə
edərək biznes sahəsində böyük uğurlar qazanmışdır. Qazandığı pulları daha da artırmaq üçün
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biznes qanunlarına əsasən əlində olan pulları investisiya halında harasa qoymalı idi. O, yer
axtarana qədər biz onu tapdıq.
- Necə tapdınız, Ağa?
- Bundan ötrü bizim xüsusi adamlarımız fəaliyyət göstərirlər. Onunla aramızda olan
qarşılıqlı anlaşmaya əsasən nə biz onu tanıyacaqdıq, nə də ki, o, bizi. Aramızda iş əlaqələrindən
başqa heç nə olmamalı idi. Üç ildir ki, bu danışıqların şərtlərinə hər iki tərəfdən ciddi riayət
olunur. Amma axır vaxtlar görünür bu şərtlər onu qane etməyir.
- Ağa, onun bizimlə əlaqəsində əsas maraqları nədir?
- Bizim uşqalar onun üçün iyirmi yerdə partlayış törədib, üç yüzdən çox adam öldürüblər.
- O, bununla nə qazanıb ki?
- O, elə bununla qazanır da. Bu dəqiqə Avropanın böyük iş adamlarının çoxu pulu belə
şeylərdən qazanırlar.
- Ağa, siz bütün bu adamları niyə bizlərdən gizlətmisiniz?
- Hər şeyi də demək olmur, Həmdullah. Mən hələ çox şeyi gizlədirəm, amma buna
baxmayaraq gör nə qədər şey ətrafa məlumdur. Əgər gizlətməsəm onda aləm qarışar. Bir də ki,
bizim bu ekstremistlər mənim kafir saydığımız xristianlarla əlaqədə olduğumu düşünsələr nə
edərlər?
- Yaxşı, Ağa, nə etməyi düşünürsünüz?
- Yəqin başa düşdün ki, bunları sənə niyə danışıram?
- Demək olar ki, hə.
- Fransalı iş adamı bizim qanunlarımıza zidd hərəkət etdiyinə görə mütləq
cəzalandırılmalıdır. Biz ona başa salmalıyıq ki, o, bu hərəkətlə böyük səhvə yol verib.
- Belə başa düşürəm ki, cəzalandırıcı mən olacam.
- İstəmirdim ki, bu çətin tapşırığı sənə həvalə edim. Ona görə yox ki, bacarmazsan, ona
görə ki, səni həmişə yanımda görmək istəyirəm. Amma heç kimə inamım qalmayıb.
- Mən bu tapşırığı şərəflə yerinə yetirməyə hazıram.
- Həmdullah, mən bundan arxayınam. Mənim bizimkilər üçün də kiçik bir planım vardır.
- Mənimlə bağlıdırsa canla-başla edərəm.
- Həmdullah, sən sabah bir az aktyorluq etməli olacaqsan. Mən bu tapşırığı yerinə
yetirməyi rica etdikdən sonra sən ortaya qan-qaraçılıq salmalısan.
- Onlar işin məğzindən xəbərdar olacaqlar?
- Mən sabah nə lazımdırsa özüm onlara danışacam. Sənsə öz etirazlarını bildir, qışqır,
məni təhqir et və hamını söy.
- Ağa, sizi niyə söyürəm?
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- Sən bunu görəcəyimiz işin naminə etməlisən. Özünü elə apar ki, guya bu işdən
narazısan və bunun əleyhinə çıxırsan. Axırda isə qapını çırpıb otağı tərk etməlisən. Elə həmin
gün də sən mənim başa salacağım yollarla hərəkət edib hədəfə doğru getməyə başlamalısan.
- Gedəcəyim kurs necə olacaq?
- İstiqamətləri mən təyin etmişəm. Götür bu kağızda hər şey yazılıb. Onun məndə olan
yeganə ünvanı da buradır.
- Bəs sənədlərim?
- Müxtəlif şəxslərə məxsus pasportlar və sərhədləri rahat keçməyin üçün lazım olan digər
sənədlər sənə Suriyada veriləcək. Amma hər şeyin təbii olması üçün mən sənə edəcəyin axırıncı
hərəkətlərə görə ölüm hökmü kəsəcəm. Müvəqqəti olaraq sən axtarışda olacaqsan. Ona görə də
diqqətli olmağın vacibdir.
- Sonra nə olacaq?
- Sən Fransaya gedib həmin adamı öldürəndən sonra qayıdacaqsan və sonrasına baxarıq.
- Ağa, siz qorxursunuz ki, içərimizdə olan satqın sizin məni Fransaya göndərməyinizdən
xəbər tutar?
- Bəli, məhz buna görə də hər şeyi gizli etməliyik.
- Deməli məni Fransaya qədər ölüm təhlükəsi gözləyir?
- Yox, dedim axı, bu müvəqqəti olacaq. Bir-iki uğursuz cəhddən sonra mən axtarışların
dayandırılması fərmanını verəcəm.
O, bütün olanları xatırlayaraq, hamısını olduğu kimi danışmağa çalışdı. Həmdullah
avtomobilin salonunda həyəcanlı halda danışaraq tez-tez ətrafa boylanır və hərdən də arxa
oturacağa başını çevirərək baxırdı.
- Cənab “Güzəşt”, mən bütün bunlardan sonra sizin yanınıza gəldim. Birbaşa mənə
verilən ünvana gedə bilməzdim. İstədim ki, sizinlə məsləhətləşim.
- Məsləhətim nəyinə gərəkdir ki, liderinin əmrinə tabe olmalısan.
- Cənab, siz bilsəydiniz ki, Ağa –sizin lider deiyiniz o adam mənə necə inanır yəqin ki,
belə danışmazdınız. Yazığın ümidlərini qırdım. Bunu biləndə yaman məyus olacaq.
- Hə, düz deyirsən, çünki o, satqını cəzalandırmağı elə satqının özünə tapşırıb.
- Cənab, mənə niyə satqın deyirsiniz, axı mən sizin üçün, İnterpol üçün çalışıram.
- Kefini pozma, zarafat edirdim. Mənə aydın olmayan təkcə bir şey vardır, sənin kimlər
tərəfindən təqib olunmağın.
- Bəli, həm də ki, məni öldürmək istəyənlərdən başqa xilas etmək istəyənlər də vardı.
- Sənə elə gəlmir ki, Ağa dediyin o adam sənin cəsus olduğunu bilib və səni aradan
götürmək üçün bu tapşırığa yollayıb?
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- Bu ola bilməz. Belə olsaydı mən bunu çoxdan başa düşərdim. Bəs onda məni qorumaq
istəyənlər kimlər idi, interpolçular?
- Düzünü deyim ki, yox. Bizim bu işdən xəbərimiz olmayıb. Sən öldürmək istədiyin
adamın adını deməyəcəksən?
- Onu mən deyil, Ağa öldürmək istəyir. Məndə onun yaşadığı yerin ünvanı vardır. Sizin
yanınıza gəlməzdən əvvəl bu ünvanın kimə məxsus olduğunu gedib dəqiqləşdirmişəm. Ağanın
dediyi adla ünvan sahinin adı üst-üstə düşür. Adı Jakdır.
- Ora nə vaxt getmək fikirindəsən?
- Mən sizin nə deyəcəyinizi gözləyirəm. Siz nə desəniz elə də edəcəm.
- Mənlik olsa deyərəm ki, indi gedək.
- Araşdırma aparmamış gedəcəyik?
- Biz ikimiz elə araşdırma aparmaqdan ötrü gedirik .
- Onda nə deyirəm ki, cənab “Güzəşt”, gedək.
Yanında oturan Həmdullahın razılıq verməsindən sonra avtomobili işə salıb işıqları
yandırdı. Avtomobilin təkərləri altında qalan qar topaları ağırlığa davam gətirə bilmədiyindən
xışıldayaraq əzilib iki nazik və uzun cığıra çevrildi.
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İyirmi dördüncü hissə
Birinci mərtəbədə olan geniş hollun evin önündə yerləşən bağa açılan iri taxta pəcərələri
vardı. Pəncərələrin baxdığı bu bağda yalnız ekzotik ağaclar və gül kolları əkilmişdi. Qırmızı
rəngli imarətin damını və ətrafını qalın qar qatı örtmüş və evin kənarlarındakı nahamar
çıxıntılarda müvəqqəti əriyən qar sonradan buza çevrilmişdi. Tikilidən bir qədər aralıda üst-üstə
yığılmış odun parçaları və onları doğramaq üçün yanlarında qoyulmuş uzun saplı balta da bütün
torpaq örtüyü kimi qarın altında qalmışdı.
Onlar hündür hasarla əhatələnmiş ucu-bucağı görünməyən həyətə daxil olanda Maykl
artıq iyirmi beş saat idi ki, dörd mərtəbəli möhtəşəm evin arxa tərəfində pusquda dururdu. O,
diqqəti özünə çəkməyən yerdə qarın altında özünə daldanacaq düzəltsə də demək olar ki,
şaxtadan onun ayaqları və üzü donmuşdu. O, ac qalmağı oğurluqdan üstün tutaraq bu vaxt
ərzində bir tikə çörək belə yeməmişdi.
Qara palto geyinmiş hündür boylu ağ baş kişi irəlidə, Mayklın uzaqdan tanıya bildiyi
Həmdullah isə ondan bir neçə addım geridə dayanmışdı. Onlar dəbdəbə ilə tikilmiş imarətin
şüşəli və bəzəkli qapısının qabağında sakitcə dayanıb diqqətlə hər yanı seyr edirdilər.
Bir-birlərinə kənardan eşidilməyəcək səslə nə isə deyib qapıya yaxınlaşdılar. Qapı açıldı
və onlar yaxınlıqda heç kimin olmadığını dəqiqləşdirdikdən sonra içəri daxil oldular.
Bir tərəfdən soyuq və aclıq, digər tərəfdən də yuxusuzluq Maykla əziyyət verməyə
başlamışdı. O, şaxtadan donmuş ayaqlarını güclə tərpədib əyilə-əyilə evin qarşısına keçərək
pəncərələrdən birinin altında yerə - qarın üstünə oturdu. Onun mübarizə hissindən başqa heç nəyi
yox idi – nə silahı, nə pulu, nə də ki, taqəti. Onun üstündə olan bıçağı, Patrisiyadan aldığı
tapança və pul qabısı “çalağan yuvası” əməliyyatı zamanı helikopterdən salladılmış dolaşan
ipləri kəsib qatarın üstünə tullanandan sonra pencəyi qarışıq sürüşərək yerə düşmüşdü. O, başını
divara yaxın tutaraq onların danışıqlarına qulaq asırdı.
- Hə, Həmdullah, gördüyün kimi burada heç kim yoxdur.
- Siz bunu əvvəlcədən necə bildiniz, cənab?
- Mənim praqnozlarım adətən düz çıxır.
- Cənab “Güzəşt”, görəsən bu evin sahibi haradadır?
- Birazdan bunu biləcəyik. Deyirsən ki, sənin o Ağan bu evin sahibini öldürmək istəyir?
- Elədir ki, var.
- Bəs sənə onu necə tapmağı deməyib?
- Deyib. Deyib ki, mən onu yalnız burada tapa bilərəm.
- Deməli o, mənim fikirləşdiyim qədər də ağıllı deyil və yaxud da ki, mən həddindən artıq
çoxbilmişəm.
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- Siz nə demək istəyirsiniz, cənab “Güzəşt” ?
- Cənab “Güzəşt” ? O, kimdir elə? Yoxsa sən də elə Ağanın bir tayısan?
- Cənab, siz məni şübhələndirirsiniz. Bunlar nə deməkdir?
- Sən indi yox, Ağa sənə tapşırığı verəndə artıq şübhələnmişdin. İndi isə şübhələrin özünü
doğrultmağa başlayıb.
- Cənab “Güzəşt”, mən heç nə anlamıram, - Həmdullah titrək səslə dedi.
- Mənə cənab “Güzəşt” deməkdənsə öz adımı desən yaxşı olar.
- Öz adınız? Mən sizi həmişə bu adla tanımışam.
- Zəifliyin də elə bundadır. Əsl adım Jakdır.
- Jak? – Deyərək sanki həyatdan bir sözlə sarsılan Həmdullah geriyə addımlarla qapıya
tərəf çəkilməyə başladı.
- Hara? Bunu etməyi ağlından belə keçirtmə, - o, silahını çəkərək dedi, - sən məndən
şübhələnmişdin, lakin səni çaşdıran ancaq adlar idi. İndi adımı da bildin.
Maykl içəridən gələn qarmaqarışıq səslərdən başqa heç nə eşidə bilmirdi. O, gözləyirdi
ki, Həmdullah evdən çıxacaq və yenə də o, öz işini davam etdirəcək. Maykl təqibləri necə davam
etdirəcəyini düşündükdə isə dəhşətə gəlirdi. O, bu hala düşməyini öz günahı hesab edirdi.
“Əgər mən onu itirməsəydim hal-hazırda donmuş vəziyyətdə bu pəncərənin altında
oturmazdım. Nə yaxşı ki, “Dörd Fəsil”də olarkən onun cibindən çıxartdığım vərəqdən onun
gedəcəyi sonuncu yerin ünvanını oxuya bilmişdim. Əks təqdirdə mən buruda olmayacaqdım.
Keçənləri fikirləşməyə dəyməz, çünki onları geri qaytarmaq mümkün deyil. Görəsən bura
həqiqətən də onun son ünvanıdır? Heç nə bilmirəm”.
- Siz nə edirsiniz, cənab? Məni vurmaq fikrindəsiniz?
- Mən iz buraxmağı xoşlamıram. Mən yeriyəndə də elə addımlar atıram ki, torpaqda,
qarda və ya döşəmədə qalan ləpirlərin mənimki olduğunu heç kəs bilməsin.
- Jak sizsiniz? Mən necə də axmaq olmuşam. İnterpola işlədiyimi zənn edərək baş
terrorçuya illər boyu xidmət etmişəm. Siz məni əla aldatmısınız. Bu münasibətlə sizi təbrik
etməyimə dəyər.
- Xeyr, Həmdullah. Mən həqiqətən də interpolçuyam. Mən səni aldatmamışam, sadəcə
sənə terror təşkilatları ilə olan sıx əlaqələrim haqqında heç nə deməmişəm.
- Deməli siz də Ağanın adamısınız?
- Yox, - o, gülərək cavab verdi, - o, mənim adamımdır.
- Bizlərsə səninkimilər üçün səfeh və kütbeyin oyuncaqlarıq, amma canlı oyuncaqlar.
- Bunu mən demədim, sən özün dedin. Neyləyək sizinki də belə gətirib. Bir də ki, Ağanın
sənə dediyi kimi iş birliyi üçün o, məni axtarmayıb, mən onu axtarıb tapmışam.
- Siz hər ikiniz məndən canınızı qurtarmaq üçün razılaşmısınız?
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- Mən səmimi olaraq deyə bilərəm ki, heç nədən xəbərim olmayıb. Bilirsən ki, kiçik
yalanlar danışmağı xoşlamıram.
- Görünür, - Həmdullah özünü bir qədər ələ ala bilmişdi.
İçəridə yaranmış bir neçə saniyəlik sükutu tapançadan açılan atəş səsi pozdu. Maykl
tapançanın şaqqıldamasını eşidən kimi qapıya tərəf getməyin vaxt aparacağını bilib cəld ayağa
qalxdı və ayaq zərbəsi ilə pəncərəni sındırıb navalçanın qıraqlarından qopardığı iti uclu sırsıranı
əlində tutduğu tapançanı Həmdullaha tərəf tuşlamış hündür boy kişiyə sarı tulladı. Lakin o, ikinci
və üçüncü güllələri də ata bildi. Bu güllələrdən biri Həmdullahın sinəsinə, digəri isə Mayklın
qarınına dəydi. Sırsıra onun boğazına sancılandan sonra o, diz üstə yerə oturdu. Maykl əli ilə
güllənin açdığı deşiyi tutub pəncərədən onların yanına keçdi. Hər ikisi tərpənmədən yerə sərilmiş
vəziyyətdə idi. Maykl Jakın cibindən telefonunu götürüb Fransa polisinə zəng vurdu. Onların hər
üçünün sağ qalmaq ehtimalı olduğu üçün o, həmçinin təcili tibbi yardımı hadisə barədə xəbərdar
etdi. Lakin bu ərazinin xeyli uzaqda yerləşməsi və yolların yaxşı vəziyyətdə olmaması təcili tibbi
yardım maşınlarını gecikdirdi.
Polislər və tibb işçiləri onları evdən çıxartdıqda Mayklın bədənindən həddindən çox qan
axdığına görə onun qaranlıq çalan gözləri heç nə görmürdü.
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Başlanğıcın sonu
- Eşidirəm, - o, telefonu açan kimi dedi.
- Sizi milad bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
- Çox sağolun, bayramınız mübarək olsun.
- Kiminlə danışdığını soruşmayacaqsan?
- Mən səni tanıdım, Stiven.
- Çox yaxşı, Maykl. İstirahətin necə keçir?
- Pis deyil. Bildiyin kimi mən indi İbitsiyadayam. Buranın gözəlliyinə isə söz ola bilməz.
- İspaniya mənim də xoşuma gəlir. Bir neçə dəfə orada olmağıma baxmayaraq boş vaxt
tapan kimi Əndəlüsü yenidən görməyə gələcəm. Amma etiraf edim ki, sənin İspaniyanın
harasında olduğunu dəqiq bilmirdim.
- Mən düşündüm ki, hər şeyi bilən çoxbilmiş Stiven yəqin ki, bunu da bilir. Danışmağa
nə qədər vaxtımız vardır?
- Maykl, istədiyin qədər danışa bilərsən.
- Mənim barəsində danışmaq istədiyim maraqlı bir şey yoxdur. Əsl maraqlı məlumatlar
yəqin ki, səndədir.
- Bildim nə demək istəyirsən. Yaralıların hər ikisi də keçindi. Həkimlərin işə ciddi
müdaxiləsi bir nəticə vermədi. Yoğun buz yeddi santimetrə qədər onun boğazına işləmişdi. Digər
yaralı isə sən demə həkimlər çatanda artıq ölübmüş. Təkcə sənin bəxtin gətirib ki, güllə daxili
orqanlarını ciddi zədələmədiyindən sağ qala bilmisən.
- Mən şanslıyam.
- Sözsüz ki. Gözəl xanımı isə sorğu-sual etdikdən sonra azadlığa buraxdıq. O ki, qaldı
Salehə - sənin qatarda öldürmədiyin yeganə terrorçuya, onun bizə çox xeyiri dəydi. O, hər şeyi
açıb danışdı. Onun ətraflı izahatlarından faydalana bildik. Lakin qardaşının ölüm xəbərini
eşitdikdən sonra yazıq çox sarsıldı. Hətta dili də tutuldu.
- Onun qardaşı ilə sizin nə əlaqəniz?
- Əvvəllər mən də elə bilirdim ki, terrorçuların qohum-əqrəbaları olmur, lakin sən demə
onların lap yaxşı ailələri də olurmuş. Qardaşı sənin qatarda telefonla danışıb əməliyyatı
saxlamasını istədiyin adam idi.
- Kim öldürdü ki, onu?
- Bizimkilər onu gecə klublarından birində tapdılar. O, qaçmağa cəhd göstərərkən isə yük
maşınının altında qalaraq ölüb.
- Saleh hadisələrin baş vermə səbəbini də danışdı?
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- Ümumuiyyətlə o, bildiyi hər şeyi bizimlə paylaşdı. Lakin onun da bilmədiyi bəzi
məqamlar var idi. Həmdullah liderinə sədaqətlə xidmət edirmiş və liderinin də böyük inamını
qazanıbmış. Buna görə də lider Jakı aradan götürməyə məhz onu göndərib.
- Bunları mən də az-çox onların söhbətləri zamanı eşitdim.
- Lakin o, Həmdullahın Jakın adamı olduğunu bilmirmiş. Biz belə nəticəyə gəlmişik.
Sonradan lider Jakı öldürmək fikirindən daşınır. Çünki Jakdan üz döndərməyi yanlış addım
hesab edərək hisslərindənsə ağıla üstünlük verməyi nəzərdə tutur və buna görə də Həmdullaha
mane olmaq üçün onu həqiqətən də öldürmək istəyir. Hadisələrin sonrakı gedişatının isə canlı
şahidi olmusan və nələrin baş verdiyini hamıdan yaxşı bilirsən.
- Siz Salehin danışıqlarının doğruluğuna inanırsınız?
- Bəs necə. Biz artıq onlarla əlaqədə olan bir neçə qruplaşmanı, onların Avropadakı əsas
bazarlarını və ticarət yollarını, həmçinin də mərkəzi bazalarını nəzarət altına götürmüşük. Demək
olar ki, əməliyyat uğurlu keçdi. Bunlar hamısı bir yana, de görüm ki, bizim qapının rəngini necə
bildin?
- Hansı qapının?
- Birinci görüşümüz əgər yadındadırsa onda sən mənə demişdin ki, bizim müvəqqəti
qərərgahın yerləşdiyi həyətin qapısı boz rəngdədir.
- Məgər boz rəngdə deyil?
- Bunu necə bildiyini öyrənmək istəyirəm.
- Bunu bilməyə nə var ki? Mən sənə bütün yol boyu saydığımı demişdim. Nəhayət ki, ora
çatdıqda gözlərim bağlı olsa da başa düşdüm ki, mən bu küçədə nə vaxtsa olmuşam və maşın
həyətə girən zaman bu qapının boz rəngdə olduğunu da yadıma saldım. Bəs siz mənim evimin
qapısının şifrəsini necə öyrənə bildiniz?
- Çox asanlıqla. Sən qapının açılıb-bağlanılması üçün quraşdırılmış elektron sistem
sıradan çıxdıqdan sonra onun düzəldilməsi ilə əlaqədar əhaliyə xidmət göstərən idarəyə zəng
vurmuşdun. Onlar da öz mütəxəssislərindən birini sənin ünvanına göndərmişdilər. Biz isə həmin
mütəxəssisi öz işçimiz ilə yolda əvəz etmişdik. Hə, onu da deyim ki, elektron sistemin xarab
edilməsinə də səbəbkar biz olmuşduq. Sənə bir kiçik sirr də açmaq istəyirəm, amma bilmirəm ki,
bizə acığın tutar yoxsa yox?
- De görək, onsuz da hər şey arxada qaldı.
- Birinci görüş təyin olunanda səni dövlət təhlükəsizlik idarəsinin işçiləri təqib etmişdilər.
Bunu biz qəsdən etmişdik.
- Necə yəni qəsdən?
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- Biz onların dinləmə qurğularına müdaxilə edib təhlükəli və müəmmalı görüşün baş tuta
biləcəyi yeri və vaxtı bildirmişdik. Onlar isə operativ işləyərək sənin izinə düşməyə
çalışmışdılar.
- Axı bu nəyinizə lazım idi?
- Biz sənin bacarığını mütləq yoxlamalı idik. Bunu da yoxlamaq üçün ən gözəl variant bu
idi.
- Bəs onlar məni tutsaydılar nə olacaqdı, heç bu barədə düşünmüsünüz? Siz
qorxmurdunuz ki, onlar məni ən azından dələduzluğa görə ittiham edə bilərdilər. Onların əlinə
keçsəydim heç halımı fikirləşirsən necə ola bilərdi?
- Maykl, biz səni tutulsaydın da bu işə cəlb edəcəkdik. Düzü bilirdik ki, onlar səni tuta
bilməyəcəklər. Sən bu işə başlamazdan əvvəl seçilmişdin. Bunlar hamısı sınaq üçün idi. Bir
zəngə həmin hadisənin istintaqını dayandıra bildiksə deməli səni də onlardan xilas edə bilərdik.
- Bilmək olar o zəngi kim vurmuşdu?
- Hə, olar.
Onlar bir-birlərinin bayramını təbrik etdikdən sonra sağollaşdılar. O, Maykla hər şeyi
danışdı – hadisələrin məntiqi ardıcıllığını, onların baş vermə səbəblərini və digər şeyləri də, lakin
onun bədəninə qoyulmuş mikroçip haqqında heç bir kəlmə də demədi.
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