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

altı cilddə. III cild. Bakı, 2010. "Gənclik" nəşriyyatı. 283 

səhifə.  

 

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

altı cilddə. III cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında 

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

və XXI əsr Azərbaycan tarixinin - mənəviyyatının ədəbi 

ensiklopediyası da saymaq olar... 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

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

Бakı, 283 səh. 2010 

Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят 

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

охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.  

Мцяллиф əsərin ilk hisələrində ССРİ адланан нящянэ бир 

империйанын ейбяъярликлярини, совет - rus забитинин тамащкарлыьыны, 

рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы 

азярбайъанлы ясэярляря гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб 

охуъуйа эюстярир. Əsərin davamı əslində qəhrəmanın və XX əsr 

Azərbaycanın canlı ədəbi salnaməsidir... 

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп, 

Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тай-

фасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцнмяйян 

мцбаризясиндян də эениш бящс едилир. 

qrifli nəĢr 

 

                                                c Tofiq Xəzər 
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P E R V O M A Y S K Ġ 

 

21.07.1971, III gün 

Səhər yuxudan ayılanda gözlərimə inan-madım. 

Kazarmadaydım. Cəld gözlərimi qapa-dım. Bu həqiqətə 

inanmaq istəmirdim. Ancaq rotaya – Qalxın! – əmri 

verilirdi...  

Yenə əsgərlik həyatı baĢlamıĢdı...  

Yaman dilxor oldum. Oyanıb geyinməyə baĢladım. 

Məzuniyyətdən bu gün qayıtdığıma görə istirahət 

eləməliydim. Odur ki, dəstəyə qoĢulmadım.  

Hərbi hissəmizin komandiri podpolkovnik Bezlepkin, 

starĢinamız Bandısik, rotamızın ko-mandiri baĢ leytenant 

Bryusov,  rotanın ko-mandir müavini leytenant Bryukov və 

Kuçe-renko – hamısı məzuniyyətdədir.  

Səhər “razvod”unu hərbi hissəmizin ko-mandir 

müavini mayor Dyakiv elədi... 
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Səhər yeməyindən sonra uĢaqlar iĢə getdi. Mən isə 

qaldım. 

Əsgər yoldaĢım Səbuhi mənə kiçik bir ça-madan 

bağıĢladı.  

Özümlə Bakıdan yenicə gətirdiyim maqne-tafonu və 

lentalarını səliqəylə ora yığıb, hərbi hissəmizin əsgər 

dəlləkxanasına gətirdim.  

Rotada müxtəlif səbəblərdən qalan uĢaq-larla 

dəlləkxanaya yığıĢıb, orada Azərbaycan mahnılarına və 

muğamata qulaq asırdıq. 

Ürəyim darıxırdı...  

“UNR”-ə getmək, KoĢkinlə, Rodkinlə, Sarı-kirpikliylə 

görüĢmək istəyirdim.  

Hələ Oqanesyanla görüĢməsək də gəldiyi-mi gecədən 

bilirdi.  

Təzə əsgər “XB”-mi əynimə geyinib, “UNR”-ə getdim. 

Ora yaxınlaĢanda həyəcan-lanmıĢdım. Nədənsə ürəyim 

tez-tez döyünür-dü...  

Elə dəhlizdə Oqanesyanla qarĢılaĢdıq.  

O, gülə-gülə üstümə gəldi. Qollarını açmıĢ-dı. 

QucaqlaĢdıq. O güləndə gözləri qıyılır, lap görünməz 
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olurdu... Yanaqları, dodaqları ana-dangəlmə təbii 

qıpqırmızı idi. Ürəyimdə: 

- KaĢ Sarıkirpiklinin də dodaqları, yanaqları bax 

beləcə alqırmızı olaydı... 

- Məzuniyyətin necə keçdi? 

- Lap yaxĢı – dedim. 

O, dərhal bildirdi ki, NataĢa ilə KoĢkin mə-zuniyyətə 

gedib. Rodkin də çox az-az görünür.  

NataĢanın məzuniyyətdə olması xəbərini eĢidən kimi 

rəngim qaçdı. Qeyri-müəyyən bir hiss məni çulğadı, 

dərhal sarsıldım. 

. Deyəsən 14 gün çəkdiyim kefin əvəzini iki qat, üç qat 

ödəyəcəyəm...  

Oqanesyan poçtla göndərdiyim bağlama barədə bir 

söz demədi. Mən də dillənmədim. FikirləĢdim ki, görünür 

hələ almayıb...  

- Stepanakertdə oldum!  

Və əlavə də elədim ki: 

- Orada pal-paltar, ayaqqabı, mebellər çox ucuz, kənd 

təsərrüfatı məhsulları isə bizdəkin-dən baha idi.  
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- Hə, Stepanakertdə elədir – dedi. 

- Bilirsən Alik, Stepanakertin əsl adı nə olub?  

Onun üzü tutuldu, kəkələdi: 

- Yoox, – dedi. 

Elə bil üzünə qaranlıq çökdü, dillənmədi. 

- Xankəndi!  

Orada öyrəndim ki, ġuĢada 12.000, Xan-kəndində isə 

32.000 əhalidən 21.000-ni azər-baycanlıdı. ġuĢada və 

ətraf kəndlərdə cəmisi minə yaxın erməni yaĢayır. Heç 

qanunla on-lara muxtariyyat düĢmür. Biz azərbaycanlılar 

həmiĢə ermənilərə hörmətlə yanaĢmıĢıq... 

O,  mənim sözümü kəsdi: 

- Ermənilər də azərbaycanlılara hörmətlə yanaĢır, – 

dedi. 

- Alik, düzdü sən milliyyətcə ermənisən, an-caq 

ġamxorda doğulub boya-baĢa çatmısan, orta məktəb 

təhsilini də orada almısan. Nə vaxtsa  sənə qarĢı ayrı-

seçkilik olub? Sən azərbaycanlı sayılmırsan? 

- Yox. Nə deyirəm ki? – dedi və əlavə də elədi ki, mən 

azərbaycanlıları ermənilərdən daha çox istəyirəm... 
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Otağımın qapısını açdım. O qayıdıb öz ota-ğına getdi.  

Xadimə içərini silib təmizləmiĢdi, hər Ģey səliqəliydi. 

Otaqdakı otkrıtkaları, məktubları və fotoĢəkilləri səliqəyə 

salıb, rotaya qayıtdım.  

Yadıma düĢdü ki, Məhbubə xalanın verdiyi bağlamanı 

hələ açmamıĢam.  

Dünən təyyarədən Odessa aeroportuna dü-Ģüb, 

oradan dəmiryol vağzalına gəlmiĢdim. Dəmiryol 

vağzalında üçüncü perrondan Per-vomaysk qatarına 

minəndə gecəyarı idi.  

Anamın yola qoyduğu soyutma çolpanın birini yeyib 

qurtarmıĢdım. Rotadan Məhbubə xalanın verdiyi 

bağlamanı və qalan yeməkləri-mi götürüb, təkrar “UNR”-ə 

qayıtdım.  

Bağlamanı stolun üstünə qoyub tələsik aç-dım. 

Ġçindən özü ilmələrlə iĢləyib toxuduğu bir cüt yun corab və 

bir cüt də xalis yun əlcək çıxdı. Hər ikisi ağ rəngdə idi.  

Yaman kövrəldim...  

Bağlamanın kağızlarının o üz-bu üzünü, əl-cək və 

corabların içərisini çox ələk-vələk elə-yib axtardım ki, kaĢ 

bir vərəqə nə isə bir kəlmə söz yazmıĢ ola. Ancaq heç nə 

tapa bilmədim.  
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Birdən-birə özümün qərib yerdə olduğumu dərk 

elədim. Yenə məni bir qəm-qüssə bürü-dü. Üzümü qara 

buludlar aldı. Əlcəkləri əlimə taxıb yoxladım. Elə bil 

əllərimi dönə-dönə öl-çüb-biçib toxuyubmuĢ... 

Onun sabun köpüyünə bulaĢmıĢ lüt bədəni buxar 

dumanının içərisində gözlərimdə canlan-dı. Əllərimi onun 

sabunlu sürüĢkən bədənində hiss elədim...  

Stulda oturub, əllərimlə gözlərimi bərk-bərk sıxıb, 

alnımı ovuĢdurub, bir xeyli xəyallara qərq oldum. Artıq 

heç bir əlac, çarə yeri yox idi. Bu zəhrimar hərbi xidməti 

bitirməsəm, üstü beĢulduzlu o qırmızı hərbi bileti əlimə 

alma-sam, geriyə yol yoxuydu. Nə institut, nə Bər-də... 

Durub özümlə gətirdiyim ərzağı yan-yön elədim. 

Rodkin də gəlməmiĢdi. Daha darıxdı-rıcı idi. Qayıdıb 

rotaya getdim. 

Poçt gəlmiĢdi. Mənə məktub yox idi. Çox maraqlıdır. 

Deməli, son 20 gündə mənə cəmi bir məktub gəlib?.. 

Bu gün iki manat xərclədim. Alxasovun da 

məzuniyyətə gedəndə cibimə qoyduğu 10 manatını 

qaytardım. 173 manat pulum qaldı.  

Ağcabədili Nazim mənə xeyli yeniliklər da-nıĢdı. 

“Salyanlı Adil gecə icazəsiz “samovol-ka”ya qaçıbmıĢ. 

“Trevoqa” verib bütün azər-baycanlı uĢaqları durquzub, 

səhərə qədər Adili axtarıb, tapmayıblar.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Gecəni uĢaqlar yatmayıb.  

Ġndi Adil, Rezniçenko və Trofimov – hamısı 

hauptvaxtda yatır.  

Yeni gələn “salaqa” rusları növbətçi, bizim 

azərbaycanlı uĢaqları isə onlara “dnevalnı” verirlər.  

Tamam vəziyyət pisləĢib. Xaosdur.  

ĠĢ yerlərində də “salaqa” ruslar iĢləmir, an-caq bizim 

uĢaqları iĢlədirlər.”  

Nazim sözünə davam edərək bildirdi ki, yaxın bir həftə 

ərzində məzuniyyətə gedəcək. Biz məiĢət otağında bu 

söhbətləri eləyəndə çöldə güclü yağıĢ baĢladı... 

ĠĢə bax... Ruslar iĢləmir, ermənilər iĢləmir... Necə 

olacaq? 

Kommunist Xoxlev rus dilində yazılmıĢ “PETR 

PERVIY” kitabını mənə verib: 

- Çox maraqlıdır, oxumağın məsləhətdir – dedi. 
 

 

22.07.1971, IV gün. 

 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

“UNR”-ə gəldim.  

ġıdırğı yağıĢ yağırdı.  

Ġyul ayı qurtarırdı.  

Rodkin iĢə plaĢda, Ģlyapada gəldi.  

Mənimlə əl verib görüĢdü. Sevindiyi sifə-tindən 

oxunurdu.  

Bərdə istidən od tutub yandığı vaxtda bu-rada sel 

gedirdi.  

Görünür Rodkin də hələ poçtla göndərdiyim 

bağlamanı almamıĢdı. Odur ki, o barədə heç nə demədi. 

Mənə necə gedib-gəlməyim haq-qında müəyyən suallar 

verdi, valideynlərimi so-ruĢdu.  

Hər Ģeyin qaydada olduğunu söylədim.  

O, mənə rotalardan jurnalları yığmağı tap-Ģırdı.  

“UNR”-dən çıxıb getdim.  

Elə birinci rotada jurnal hazır idi. Jurnalı gö-türüb 

qayıdanda gördüm ki Rodkin gedib, unu-dub özü ilə 

otağımın açarını da aparıb.  

Qayıdıb dəlləkxanaya gəldim.  
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Səbuhi, MamıĢev, aĢpaz Tofiq və Mütəlli-bov da 

yığıĢıb oraya gəldilər.  

Maqnetafonu qoĢub, Qədir Rüstəmovun “Neyçin 

gəlməz” mahnısını oxutduq. Sonra Sə-buhi ət, Mütəllibov 

çörək, mən də pomidor, sa-rımsaq aldım. Beləcə xudmani 

bir stol düzəlt-dik. Yeyib-içib maqnetafona qulaq asırdıq. 

Qə-dir oxuyurdu:  

 

   Əzizim qəlbiləndi, 

   Ay doğdu, qəlbiləndi. 

   Nəyə desən and içim, 

   Bu qəlb o qəlb iləndi. 

 

Səbuhi haradansa iki kaset tapıb gətirdi, onlara da 

qulaq asdıq.  

Günorta yeməyinə gedəndə nə qədər elə-dim, heç nə 

yeyə bilmədim. Tox idim... 

Məktub almadım.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Oturub on iki ədəd məktub yazdım və yola salıb, 

axĢama qədər dəlləkxanada musiqiyə qulaq asmaqla 

günümü keçirdim.  

ġuĢa-Bərdə günləri, xüsusiylə qatardakı donetskli rus 

qızı, Məhbubə xala ilə görüĢlərim indi Ģirin bir röya 

olmuĢdu. Heç nağıllarda da belə Ģeylər olmur. Kimə 

danıĢsam, inanmaz-dı...  

Yenə inanırdım ki, o günlər məzuniyyətdən əvvəlki 

yeddi ay çəkdiyim əziyyətin, zülmün bəhrəsi idi. Sadəcə 

Allah məni mükafatlan-dırmıĢdı.  

Ancaq söz yox ki, həyatımda bu möcüzə artıq baĢ 

vermiĢdi.  

Bəlkə də ömrümün sonunadək yaddan çıx-mayacaq 

bir nağıl, bir qismətdi, düĢmüĢdü pa-yıma.  

Bu hadisə yaĢadığım ömrün 20-ci baharın-da baĢ 

vermiĢdi... 

ġekspirin dilimizə tərcümə olunan oxuma-dığım 

sonuncu “Təhqir olunmuĢ saflıq” əsərini də oxuyub 

qurtardım. “Otello”, “Romeo və Cül-yetta”, “Maqbet”, “Kral 

Lir” və “Hamlet”i də Bər-dədə olanda oxumuĢdum. Yerdə 

qalanını da Pervomayskidə oxumağa baĢladım... 
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23.07.1971, V gün. 

 

08:25 dəqiqədə iĢ otağımın qarĢısın-daydım. 

Rodkin hələ gəlməmiĢdi. Yaman dil-xor idim. Deyəsən bu 

Sarıkirpiklinin xiffətini çə-kirdim. Darıxırdım. YaxĢı ki, 

Rodkin gəldi... 

Səkkiz ədəd Ģəkil sifariĢ verdi. ġəkillərin sözləri də 

vardı. Bunları dəmir lövhəyə iĢlə-məliydim. Lak lazım idi. 

Bunun üçün “MSD”-yə getdim, orada da olmadı.  

Qayıdanda dəlləkxanada rus arvada üzümü və saçımı 

qırxdırdım. Mənə dedi ki, azərbaycanlı uĢaqlar darağımı 

oğurlayıb...  

- Bizim uĢaqlar elə iĢ bacarmaz. Və ümu-miyyətlə 

onların əlindən oğurluq gəlmir, ya er-məni, ya da rus 

“salaqa”larından Ģübhələn – dedim. 

Qurtarıb ayağa qalxanda söz verdim ki, sə-nə bir 

gözəl daraq alıb, hədiyyə edəcəyəm. 

Nədənsə o birdən ağladı.  

Nə qədər elədim, ağlamağının səbəbini de-mədi. Mən 

cibimdən pulları çıxarıb, ona bir sarı manat uzadanda o, 
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əlimdəki pulların içində yüzlük, iyirmibeĢlikləri görüb içini 

çəkdi və təəccüblə, gözləri nəmli: 

- Bu qədər pul səndə hardandır? – soruĢ-du. 

- Məzuniyyətdən qayıtmıĢam dəə... – deyib 

gülümsündüm.  

Onun üzünə bir sevinc qondu və bir qədər də danıĢıb 

lap dostlaĢdıq.  

- Sabah bura gəl, gözləyəcəm, – diqqətlə gözlərimə 

baxıb - sözüm var sənə – dedi. 

- Nə söz? – soruĢdum.  

- Sabah gəl, deyərəm... 

Dəlləkxanadan çıxıb, kazarmaya gəldim. Bu gün 

Nazim Əsədov Ağcabədiyə yola dü-Ģürdü. Onu kənara 

çəkib, cibimdən bir qırmızı onluq çıxararaq zorla cibinə 

basdım. Götürmək istəmirdi. Nazim gözü-könlü tox oğlan 

idi... 

Muxtarla birlikdə mağazaya “Voentorq”a getdik.  

Mağazada gözəl bir qadına rast gəldim. Qadın 

qıpqırmızı kostyumda, özü də ağappaq idi. Heyrətlə 

ağzımı açıb, gözlərimi ona zillədiyimi görüb dərhal 

gülümsündü. Satıcıdan bir-iki Ģey soruĢub, çölə çıxmaq 

istəyəndə çö-nüb diqqətlə üzümə baxdı.  
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Gördüm ki, o, mənim onu heyrətlə süzmə-yimi artıq 

hiss edib. Ancaq dərhal onun arxa-sınca çölə çıxmağa 

qorxdum.  

Satıcılar və içəridəki “voyenni stroitel”lər bunu baĢa 

düĢə bilərdi. Odur ki, mən də ya-landan satıcıdan bir-iki 

Ģey soruĢub, Muxtarla çölə çıxdım.  

Ancaq gecikmiĢdik, qatar getmiĢdi. Nə qədər axtardıq, 

qırmızı kostyumlu qadını tapa bilmədik...  

Muxtar da kiçik bir qızı hərləyirdi. Qız da baĢa 

düĢmüĢdü, gözlərini  Muxtara dikib ba-xırdı.  

Nəysə qayıdıb iĢə getdim. 14:17 dəqiqədir. Otaqda 

təkəm. Tahir Ağayevə 11 iyul 1971 ha-disələri barədə 

xeyli yazıb, məlumat verdim. Bir sözlə ona düz dörd ədəd 

– 84, 85, 86, 87 nömrəli məktubları yazıb yola saldım.  

Günlər keçdikcə sanki yuxudan ayılır, hiss eləyirdim 

ki, mən necə bəxtəvər olmuĢam, ne-cə bir-birindən gözəl 

günlər yaĢamıĢam. Mə-zuniyyət günləri mənə nələr 

vermədi!  

Yeddi ayın içərisində nə qədər dəyiĢiklik olub...  

Aydın, Yunis, Tahir Misirxanov, Soltan, Fəxrəddin 

ġadlinski, Araz və Ariflə yollarım ayrılır...  
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Onlar artıq baĢqa yolla gedəsi oldular. Öz-ləri bilər. 

Allah özü hamıya tutduğu yolda kömək olsun. Mən 

ömrümün sonuna qədər narkotikaya nifrət edəcəyəm. Və 

o yolla ge-dənlərin hamısı məcbur olub məndən ayrıla-

caq.  

Mən oxuyacaq, idmanla məĢğul olacaq, ki-tabxana 

yaradacağam. Saf, təmiz məhəbbətin təməlində gözəl 

ailə quracağam. Ədalətli, haqlı iĢlərin müdafiəsində 

dayanacağam. Yenə deyi-rəm, kim hansı yolla gedirsə, 

Allah ona kömək olsun! 

Məhbubə xalanı da bütün ömrüm boyu 

unutmayacağam. Onun haqqında heç kimə heç vaxt bir 

kəlmə də olsun danıĢmayacam. Aramızda bu bir “intim 

sirr” olaraq daim yaĢa-yacaq. Həyatımda “ilk cinsi” 

nübarım o oldu...  Yazıq özü də bədbəxtdir...  

Əlimdən nə gəlsə, ona kömək eləyəcəm... 

Həyat mürəkkəbdir, Ģirindir, möcüzədir, kəĢməkeĢlidir, 

dəhĢətdir, mənasızdır... Hər cür deyənlər var. Həm də 

həyat mübarizədir! 

YaĢayarıq, görərik... 

 

24.07.1971, VI gün. 
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Siyasi məĢğələni Kuçerenko apardı. O, 

məzuniyyətdən yeni qayıdıb.  

Sonra “stroyevoy podqotovka” oldu. Əs-kərləri zabit 

Moiseyev öyrədirdi. YaxĢı keçdi...  

Voleybol meydançasında xeyli istirahət elə-dik. 

Mən bu gün rota üzrə növbətçi təyin olun-dum. Ġki rus 

və bir erməni əsgəri də “dnevalnı” verdilər. Hərbi hissə 

üzrə növbətçi Kuzmiçenko olacaqdı... Bu, o deməkdir ki, 

bu gecə yatmaq məsələsi ola bilməz. Gün növbətçiləri də 

ermə-ni və rus... 

Maqnetafonumu rotaya gətirdim. Televizo-run altında 

yerləĢdirib, “Neyçin gəlməz”i o qə-dər oxutduq ki, yatıb 

dincimi ala bilmədim.  

Gecə yatmaq əmri veriləndən xeyli sonra da Mətləb, 

Sahib Əkbərov, Səbuhi, Nəbiyev və Eldarla maqnetafona 

qulaq asıb, xəyallara dalmıĢdıq. Hərə öz özəl həyatını 

yaĢayırdı. Hər birinin öz səviyyəsi, savadı, dünyagörüĢü, 

imkanı daxilində arzuları, istəkləri vardı. Mən tutduğum 

yola inanırdım...  

Romantika dolu bir gecə yaĢayırdıq.  
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Qəflətən Bryusov mülki paltarda rotaya daxil oldu.  

Mat qaldıq. Mən onun qarĢısına çıxdım. “Çest” 

verməyib, məruzə elədim. O, mənimlə əl verib görüĢdü. 

Vəziyyətlə maraqlandı... Mən məlumat verdim. Görünür 

Bryusovun da məzu-niyyəti baĢa çatıb...  

O, dəftərxanaya girdi. Mən qaçıb, Dorofye-vi oyatdım. 

GeyilməmiĢ yeni hərbi paltarlar saxlanılan anbarda 

iĢləyən əsgər Dorofeyev tez geyinib, dəftərxanaya qaçdı. 

Bir neçə  də-qiqə keçdi və Dorofeyev çölə çıxıb, mənə 

tap-Ģırdı ki, Bryusova elə dəftərxanada yatmağa yer 

düzəldək.  

Mən tez “dnevalnı”ları çağırıb, boĢ çarpa-yılardan 

birini, döĢək və ağlar qarıĢıq dəftər-xanaya aparmağı 

tapĢırdım. Biz bu iĢləri gö-rəndə görünür Dorofeyev ona 

mənim məzu-niyyətə gedib qayıtmağımı bildirib. Odur ki, 

Bryusov məni dəftərxanaya çağırtdırıb dedi: 

- Məzuniyyətdə olmusan? 

- Hə, – dedim. - Anam xəstə idi... 

- Anan necədir indi? – soruĢdu. 

- YaxĢıdır, – dedim. - ġükür Allaha. 

- “Slava boqa!” – dedi və əlavə elədi: 

- DanıĢmıĢıq, biz kiĢiyik.  
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Özü də “köhnə kiĢilərdənik”!  

“ĠnĢaatçılar günü” səni məzuniyyətə mən 

buraxacam... 

Sonra ĢeĢələnib, xoruz kimi özünü darta-raq: 

- Yenə gedərsən! – dedi. 

Düzü mən inanmadım.  

Bəlkə də bu Məhbubə xalanın taleyi idi!? – fikirləĢib 

ehtirasa bələndim! Bədənimdən elə bil elektrik cərəyanı 

keçdi, boĢalıb süsləĢdim, nə cavab verəcəyimi belə 

bilmədim...  

Özümə gələndə tez hesabladım: “ĠnĢaatçı-lar günü”nə 

cəmi 13-14 gün vaxt qalmıĢdı...  

Dəftərxanadan çölə çıxanda mənə belə gəldi ki, bu, 

qeyri-ciddi sözdür və icrası müm-kün deyil!  

Heç Məhbubə xalanın taleyinin, qismətinin də bu iĢlə 

əlaqəsi ola bilməz. Bu adam yeyib, axırına çıxdığı 30+30 

manatın eyforiyasında yaĢadığından mənimlə 

məzələnirdi...  

25.07.1971, Bazar günü. 
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Gecə 04:00-da paltarlı yerimə uzanıb yat-sam da, 

05:00-da oyandım. Az keçmiĢ Kuzmi-çenko gəldi. Məni 

ayaqüstə görüb: 

- Afərin! – dedi.  

Üçüncü rotanın növbətçisini yatılı vəziyyət-də 

tutduğunu fərəhlə danıĢıb fəxrlə getdi.  

Saat 07:00-da rotaya – Qalxın! – əmrini verdim.  

“Zaqatovka”ya getdik. “Stroyevoy osmotr” keçirildi.  

Bütün rota meydançaya gedəndə yerimə girib, 

günortaya qədər yatdım.  

Günortadan sonra Sahib Əkbərov, Balaca və Rizvan 

Ģəhərə “uvolneniya”ya gedirdi. Onla-ra beĢ manat pul 

verdim ki, xərcləsinlər.  

Maqnetafonu rotadan götürüb Səbuhi ilə Mətləbin 

iĢlədiyi dəlləkxanaya gəldik. Qədirin, Süleyman 

Abdullayevin və Ġslam Rzayevin kasetlərini qoyub xeyli 

qulaq asdıq... 

Siyasi məsələlər üzrə rotamızın komandir müavini baĢ 

leytenant Boyko hərbi geyimlər saxlanılan anbarda məni 

tapıb, boğazının ətini əli ilə çəkərək yaĢıl gözlərini qıyıb, 
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borc istədi. BeĢ manat da ona verdim. Yazıq sevincindən 

süzürdü. Çırtıq vurub gedəndə: 

- O dövlət yaxĢıdı ki, boĢ danıĢan natiqlər-dən çox 
qanuna əməl edirlər... 

355 manatdan cəmi 3-5 günə düz 200 ma-nat pul 

xərcləmiĢəm. Daha doğrusu 200 ma-natı dağıtmıĢam. 

Ġndi 155 manatım qalıb... 

Növbətçiliyi təhvil verdim.  

Dəllək qızın, qız deyəndə ki, dəllək rus qəhbəsinin 

yanına gedə bilmədim.  

Bağda azərbaycanlı uĢaqlar yığıĢıb gülə-Ģirdi. Oraya 

getdim. Telman Hacıyevlə güləĢ-dik. Onu dalbadal üç 

dəfə eyni fəndlə yerə vurdum. Hamı əl çaldı... 

AxĢam yeməyindən sonra kinoya getdik. “Qorxulu 

qastrol” filminə baxırdıq. Ġçəri çox isti olduğundan məni 

yuxu basırdı. Narahat idim, kinodan yarımçıq çıxıb, rotaya 

gəldim. Yerimə girib yatdım... 

Gecənin bir əyyamında Vahid həyəcanla məni 

silkələyib yuxudan oyatdı... Ayılan kimi qıĢqırtı səsləri 

eĢitdim. Meyid rəngi almıĢ Vahid birnəfəsə həyəcanla 

deyirdi: 

- Dördüncü rotadan beĢ-altı nəfər rus əsgər gəlib, 

bizim rotaya girib. Üçü lül-qəmbər kefli-dir. Hərəsi də bir 
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vedrə soyuq suyu gətirib, yat-dığı yerdə ġahmarın yerinə 

calayıb. ġahmar yuxudan dik atılıb, qıĢqırıb, ayağa 

qalxıb.  

Onlar əvvəl qaçıblar. ġahmar çatıb, birini vurub. 

Sonra onlar tökülüĢüb, ġahmarı döyüb-lər. ġahmarın da 

ürəyi gedib.  

Ġndi kefli ruslar rotanın içərisindədir. “Dne-valnı”lar və 

növbətçi, heç kim qorxusundan on-lara heç nə deyə 

bilmir. Serjantımızı da yuxu-dan durquzublar, o da əvvəl 

durmaq istəmə-yib, sonra durub, onu da eĢitməyiblər... 

Tez ayağa qalxdım. Onlar rotanın düz orta-sında 

ĢeĢələnib gəziĢirdi. Qəflətən yüyürüb, iĢıqları yandırdım. 

Gələn yad, kefli rus əsgər-lərə rus dilində söyüĢ söyüb, 

rotadan çıxmaq-larını əmr formasında qıĢqıranda biri 

mənə taburetka tolazladı. Əyildim, taburetka məndən yan 

keçib, kiminsə çarpayısına dəydi. Cəld yü-yürüb, 

remenimi götürdüm.  

Üstümə taburetkalar yağmağa baĢladı. Əvvəl 

adyalımı çarpayıdan çəkib, özümə sipər tutaraq 

taburetkaların qarĢısını aldım. Sonra imkan tapıb, birini 

remenlə vurdum.  

Mən açılıb remenlə onu vuranda bir tabu-retka çılpaq 

qılçalarıma bərk dəydi. Qaçıb bir sütunun arxasına 
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keçdim. Serjantımız onlara bərkdən qıĢqırıb, 

dayanmalarını əmr edirdi.  

Ancaq onlar əmrə tabe olmur, qıĢqırıb, məni zorla 

çölə çıxartmaq istəyirdilər. Qəflətən sütunun arxasından 

çıxıb, yaxınlığımda olan rusun birinin düz təpəsindən 

remenin dəmir baĢlığıyla vurdum.  

Rus necə böyürüb yerə sərildisə, bizim uĢaqlar 

qeyrətə gəlib, ayağa qalxdılar. MürĢüd, Səbuhi, Eldar, 

Adil və Muxtar hərəsi bir tərəf-dən toqqa və taburetkalarla 

hücuma keçdi. Altı rusun altısını da Ģil-küt eləyib, rotadan 

qovduq. Gecə 03:08 idi...  

Öz uĢaqlarımıza ağzıma gələni deyib dan-ladım:  

- Bütün Azərbaycanın adını batırırsınız. Bu gün 

ġahmarı döydülər, nə fərqi var? Sabah bi-rinizin, o birisi 

gün baĢqasının növbəsi çata-caq. Görürsünüz, siz 

birləĢib qalxan kimi hamı-sı qaçdı... 

Qollarım, dizlərim sıyrılmıĢdı. Ancaq sözü-müzü deyə 

bilmiĢdik. UĢaqlar baĢıma toplandı. Daha doğrusu 

kiĢiliyimin, qeyrətimin, cəsarəti-min baĢına yığıĢmıĢdılar.  

- Daha bəsdir – dedilər. - Biz də bax belə birləĢib, 

daima özümüzü müdafiə etməliyik... 

Serjant bizi birtəhər sakitləĢdirib acizanə tərzdə, 

yatmağımızı xahiĢ elədi:  
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- Sabah onlar haqqında hökmən ölçü götürüləcək – 

dedi. 

ġamxorlu Vahidə üzümü tutub dedim: 

- Məni sən durquzdun. Onlar məni təklə-yəndə hara 

qaçdın? – soruĢdum. 

O, baĢını aĢağı dikdi. 

 

26.07.1971, I gün. 

Səhər yuxudan duranda ayaqlarımın hər ikisi 

ağrıyırdı, bir az da ĢiĢmiĢdi. ġalvarı zorla geyindim... 

Bu gün rota komandirimiz Bryusovla müa-vini Bryukov 

məzuniyyətdən sonra ilk dəfə iĢə çıxmıĢdı.  

“Zampolit” Boyko iĢə gələn kimi serjant ax-Ģamkı 

hadisəni olduğu kimi ona danıĢdı. O, mənə yaxınlaĢıb: 

- Düz eləmisən, rotanın adını batırmaq ol-maz. Ancaq 

səninlə belə  açıq danıĢdığımı heç kəsə demə.  

Və əlavə olaraq: 

- Onları görsən üzdən tanıyarsan? – soruĢ-du 
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- Əlbəttə, – dedim. 

- Görsən, mənə xəbər eləyərsən – dedi. 

Elə səhər yeməyində onların ikisini görüb tanıdım. 

Tez MürĢüd, Sahib Əkbərov, Muxtar və Balaca ilə onları 

tutduq. QıĢqırıb Boykonu, serjantımızı çağırdıq. Hərbi 

hissə üzrə növbət-çi də orada idi. Tutduğumuz iki rus 

əsgəri on-lara təhvil verdik. Görək axırı necə olacaq? 

Yeməkdən sonra uĢaqlar iĢə getdi. Mən “UNR”-ə. 

Rodkin də gəlib çıxdı. Üç gün əvvəl verdiyi Ģəkillərlə 

yazıları lövhələr qarıĢıq götü-rüb, “Stokvartirni”yə getdik. 

Burada lak varıydı. ĠĢləməyə baĢladım. Yeriyib hərəkət 

elədikcə ayağımın ağrısı sakitləĢirdi...  

Hauptvaxtın uĢaqları yer qazırdılar. Mesxeti türkü, 

bərdəli ġükür də onların arasındaydı. Bizə onlara 

yaxınlaĢmağa icazə vermirdilər. Odur ki, uzaqdan-uzağa 

onunla hal-əhval tut-dum...  

12:45-də rotaya gəldim.  

Gələndən bir dənə də olsun məktub alma-mıĢam. 

Ġyirmi  gündən çoxdur cəmi bir məktub almıĢam, 

Zeynəbdən, o da heyvərə MürĢüdün adına gəlib. Məktub 

üçün artıq darıxmağa baĢ-lamıĢam...  

Yenə dostlarıma, qohumlarıma, doğmala-rıma 

müxtəlif məktublar yazıb göndərdim.  
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Günortadan sonra iki ədəd «Stoy! Opas-naya zona!», 

bir ədəd «Ne kurit! Vzrıvoopas-no!», bir ədəd 

«Qruzopodemnost ne bolee 250 kq.», bir ədəd də 

«Podyem lyudey zapreĢen!»-plakatları yazıb hazırladım. 

Gecə yerimə girəndə çox fikirləĢdim ki, ne-cə ola bilər 

axı, Zeynəbin məktubu bu bəd-heybət MürĢüdə gəlib 

çıxıb? MürĢüdün adına niyə yazılıb? 

Professor N.Pavlenkonun rus dilində yaz-dığı “PETR 

PERVIY” kitabını oxumağa baĢ-ladım. Görkəmli dövlət 

xadimi Fridrix Engels bu adamı “əsl böyük insan” 

adlandırmıĢdı. Çar I Pyotrın həyat bioqrafiyası idi... 

 

27.07.1971, II gün. 

 

Səhər yeməyindən sonra Əli, Hüseyn və Əhlimanla 

“zaqatovka”ya getdim. Biz qayıdan-da “razvod” 

qurtarmıĢdı... 

“Zampolit” Boyko məni çağırıb, gülə-gülə asta səslə: 

- Çox sağ ol, poçtla göndərdiyin bağlamanı aldım. 

Gecə konyakdan arvadımla ləzzətlə vurdum. “Jena 
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ckazala çto: Azerbaydjanskiy konyak luçĢe çem 

Armyanskiy”.  

Düzü onun bağlamasının gəlməyinə çox sevindim.  

- Yəqin ki o biriləri də bu günlərdə gələr –ürəyimdə 

fikirləĢdim... 

“UNR”-ə gəldim. Rodkin otaqda oturmuĢdu. Məni 

görən kimi ayağa qalxıb əllə görüĢdü və aldığı bağlama 

üçün dərin minnətdarlığını bil-dirdi.  

- Meyvələrin dadlı, konyakın əla olduğunu – 

vurğulayıb, o da gecə arvadı ilə ləzzətlə içdiyini xa-

tırlatdı... 

Rodkin bugünkü iĢimi də təyin elədi:  

- Mən kazarmaya gedirəm, sən “MSD”-yə get, – dedi. 

- Üç ədəd böyük dəmir lövhə götür, yerini sarı boyayla 

rənglə, üstündən də dünən çəkdiyin Ģəkillərdən çək. 

“MSD”-də AĢot mənə dedi: 

- Nə dəmir lövhə var, nə də rəng... 

BoĢ-bekar qalıb, “UNR”-ə qayıtdım.  

Bərdədən gələn yeməklərim xarab ola bi-lərdi. Odur 

ki, götürüb dəlləkxanaya getdim. Qazanın ağzını açanda 

burnuma xoĢagəlməz bir qoxu dəydi. Soyutma çolpa 
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ağırlaĢmıĢdı. Onu yeyəsi olmadıq. Mağazadan kolbasa, 

sa-rımsaq, konfet, alma, çörək alıb, iĢtahla yedik.  

Günorta poçtunda nəhayət iyirmi iki günlük fasilədən 

sonra mənə məktub gəldi. Tahirdən idi, bu onun mənə 

yazdığı 78-ci məktubu oldu. Yazıq məndən NüĢabə 

haqqında bir məlumat yazmağımı xahiĢ edirdi. Halbuki, 

NüĢabə ilə heç vaxt onun barəsində heç nə danıĢmamıĢ-

dım. Deyəsən Tahir dostluqda məndən güclü çıxır... 

Tahirə 93 nömrəli cavab məktubumu yaz-dım. Ancaq 

onun istədiyi məlumat haqqında heç nə yaza bilmədiyim 

üçün əzab çəkdim. Yəqin o da oxuyub dilxor olacaq...  

BaĢımı stolun üstünə qoyub xeyli yatdım... Oyanıb 

özümə gəlmiĢdim ki, Rodkin gəldi. ĠĢləyə bilmədiyimin 

səbəbini eĢidib, o da pis oldu.  

- Get, rotalarda qalan jurnalları yığ – dedi. 

Jurnalları yığıb, dəlləkxanada xeyli vaxtımı keçirib, 

kazarmaya yollandım.  

AxĢam uĢaqlar iĢdən qayıdanda Bryusov məni yanına 

çağırıb, bağlamanı aldığı üçün çox, özü də ürəkdən dərin 

minnətdarlıq elədi. Onun xırda siçan diĢləri ağarır, kiçik 

açıq yaĢıl rəngli gözləri iĢıldayırdı...  

DanıĢdıqca da rəngi qızarır, gözəlləĢirdi.  
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O, qalstuku taram bağlayırdı. Qalstuk onun boğazını 

elə bil sıxır, üzünün rəngini bir az da qızardırdı. Bryusov 

özünü dartaraq minnət də vurub bildirdi ki, mənə 

taburetka atan rusların hamısı hauptvaxtda yatır... 

Məzuniyyətə gedəndə Sahib Əkbərovun mənə verdiyi 

qol saatını qaytarıb, qoluma Ba-kıdan özümə aldığım 

saatı taxmıĢdım.  

Onun gözü qolumdakı saata sataĢanda si-fətindən ani 

bir iĢıq keçdi. Diqqətini toplayaraq, gözlərini azca qıyıb, 

qolumdan tutdu və baĢını azca arxaya dartıb, dəvə 

nalbəndə baxan kimi saata baxdı.  

Nə fikirləĢdisə, üzünə qəribə bir həsrət izti-rabı 

çökdü...  

Qolumu buraxıb, ah çəkdi. Sonra bir də qo-lumu 

tutub, saata baxdı, nisgil dolu baxıĢlarla: 

- QəĢəngdir! – dedi.  

Onun gözlərinə kədər çökmüĢdü... 

... Birinci Pyotrın həyatı məni valeh eləmiĢ-di. Kitab 

rus dilində olsa da dayanmadan oxu-yuram. “Jizn 

zameçatelnıx lyudey” seriyasın-dan buraxılıb...  

Taleyə bax!  
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Geri qalmıĢ ölkə I Pyotrun vaxtında səna-yenin 

inkiĢafında irəliyə doğru çox böyük sıç-rayıĢ edir. Rusiya 

Baltik dənizinin sahillərində qərarlaĢıb, Avropaya ən qısa 

ticarət yolu açır. 

Onun vaxtında mətbəədə çap olunmuĢ ilk qəzet 

buraxılır. Ġlk hərbi məktəblər, peĢə mək-təbləri açılır. 

Dünyəvi məzmunda kitablar çap olunan ilk mətbəələr iĢə 

düĢür. Rusiyada ilk muzey, ilk kütləvi kitabxana, ilk kütləvi 

teatrlar, ilk parklar salınır. Elmlər Akademiyasının təĢ-kili 

haqqında fərman imzalayır.  

Sadalanan yeniliklər – Pyotrun islahatları kimi tutumlu 

bir anlayıĢla ifadə edilən bu yeni-liklər Rusiyaya Ġsveçin 

çox güclü ordusunu darmadağın etmək və böyük dövlətlər 

cərgə-sinə çıxmaq imkanı verdi.  

Kitabı oxuduqca mat qalırsan. 1672-ci il may ayının 

30-da doğulan Pyotr dul qalmıĢ 42 yaĢlı çar Aleksey 

Mixayloviçin 21 yaĢında olan 2-ci arvadı Natalya 

Kirillovna NarıĢkinanın oğ-ludur.  

Çarın 1-ci arvadı Mariya Ġliniçna Miloslav-skaya çar 

üçün çoxlu uĢaq doğmuĢdu. Onun doğduğu qızlar sağlam 

olsalar da, doğduğu 5 oğlan uĢağı xəstə, qüsurlu, zəif 

olurlar. 5 oğul-dan 3-ü ölür. Böyük oğul Fyodor da 20 

yaĢında ölür. Sonda tək qalan 2-ci oğul Ġvanın da göz-ləri 

zəif görür, 6 yaĢına qədər də danıĢa bil-mirmiĢ.  
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Sonralar Pyotr ilk dəfə böyük ögey qardaĢı bu Ġvanla 

bir müddət çarlıq edir. Pyotrun heç dörd yaĢı da olmamıĢ 

çar atası xəstələnib ölür.  

Kitabı oxuduqca I Pyotrun necə ağır bir ömür yolu 

keçməsinin Ģahidi olursan. Patri-arxın təklifi və bəzi 

boyarların köməkliyi ilə 10 yaĢında çar elan olunsa da, 

hakimiyyəti ilk əv-vəl anası çariça Natalya idarə edir... 

Kitabı oxuduqca görürsən ki, çar olsa da I Pyotr 

həddindən artıq əziyyətlər hesabına dövləti idarə edib 

sələfləri üçün dünyada qüd-rətli bir dövlət qoyub gedib.  

 

28.07.1971, III gün. 

Sıravi Belov sapoqlarını aldı. StarĢina Bandısik 

həddən böyük, iri ölçülü təptəzə sa-poqları Belova 

verəndə həm özünün, həm də Belovun gözləri sevincdən 

iĢıq saçırdı...  

“UNR”-də Belovla bir yerdəyik. Təzə sa-poqlarda elə 

Ģəstlə, elə iddialı gəzirdi ki, elə bil ona vertalyot 

bağıĢlamıĢdılar və artıq özü də nəsə ixtira edib, xalq 

arasına qəhrəmanlar kimi çıxmıĢdı... 

Rodkin gələndə mən Belovdan aralandım.  
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ĠĢ yox idi. Hələ də rəng, lak, dəmir lövhələr 

alınmamıĢdı. Odur ki, Rodkin nəsə təzə bir iĢ verə 

bilmədi...  

O qayıdıb harasa getmək istəyəndə çönüb yavaĢdan: 

- KoĢkinə də bağlama göndərmisən?-soruĢdu. 

- Bəli – dedim. 

- Bilirsən, o kimdir?  

Mənim cavabımı gözləmədən əlavə elədi:  

- Bezlepkinin arvadı onun bacısıdır. 

Mən karıxıb, tutulub, rəngim qaçmıĢ halda: 

- Həə? – dedim.  

- YaxĢı eləmisən! – deyib getdi. 

Kefim kökəlmiĢdi. 

Ancaq elə hey heyfsilənirdim ki, kaĢ soru-Ģardım: 

- Onlar məzuniyyətdən qayıdıb, ya nə vaxt 

qayıdacaq?... 

Otağı töküb, səliqə-səhman yaratmağa baĢladım. 

Otağımı elə gözəl təmizlədim, özüm də məəttəl qaldım. 

Yeni xadimə heç belə ürəkdən təmizləyə bilməzdi...  
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Saata baxdım. 14:25 dəqiqədir.  

Otaqda təkəm. Stolun üstü tərtəmizdi. Gün-dəliyi 

iĢləyib, bir neçə də məktub yazdım. Hava bərk isti idi, lap 

bərk.  

Ancaq ağcaqanad, milçək otaqlara hücum eləmirdi. 

Bir də onu deyim ki, buranın ağcaqanadları da elə bil 

səviyyəli, bir az da mədəni idi. Adamın üstünə, açıq 

qoluna, ya üzünə qonsa da, sancmırdı...  

Buranın ağcaqanadları həm də həyalı idi. Bizimkilər? 

Allah göstərməsin otağa ki, girdilər hər Ģeyi qoyub 

adamdan yapıĢırlar. Vururdun ölürdü, yerinə baĢqası 

qonurdu. Ġstəyirdi in-sanın qanını sorsun. Yatsan, onu 

öldürməsən, ya fikrin baĢqa yerdə olsa, sorurdu da... 

Kimdənsə eĢitmiĢdim ki, ağcanaqlar cəmi üç saat ömür 

sürür... 

Hələ Bərdənin boz milçəkləri!  

Onlar elə bil ağcaqanadlardan dərs almıĢ-dı. Son illər 

bu boz milçəklər də hər Ģeyi qo-yub, adamın açıq 

yerlərinə qonur, səndən bir hərəkətsizlik görəndə 

sancırdılar da! 

Pervomayskinin boz və yaĢıl milçəkləri ne-cə də 

tərbiyəli idi!  
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Adamın üstünə qonmağa da utanır, eləcə gendən 

vızıldayıb, sonra da uçub gedərdilər. Ancaq adam 

olmayanda yığıĢdırılmayan ye-mək qırıntılarının üstünə 

vızhavızla qonardılar.  

Bir də yaĢıl, bir az bu da iri milçəklər tualetdə toy-

bayram edərdilər. Onların yığıĢan yeri, toplaĢdıqları 

məkan bizim bu tualet idi.  

Oqanesyanın, Sarıkirpiklinin durduğu yer-lərdə onlarla 

iri milçəklər vızıldayır, pərvaz edirdilər...  

Bir sözlə, hərbi hissəmizin milçəkləri orta zabit 

heyətindən qat-qat abırlı, həyalı idi. 

Qalxıb pəncərəni açdım. Hava həddən ar-tıq isti olsa 

da, içəri sərin meh gəldi. Buranın mehi yayda adama 

ləzzət verir.  

Bir qədər də oturub, rotaya qayıtdım. 

BaĢ leytenant Bryusov kabinetində idi, iĢə 

getməmiĢdi. Mən bir az vurnuxub, dəftərxa-naya girdim. 

Bryusov da gəldi. Ġçəridə məni görəndə elə bil sevindi. 

Yanımda oturub, çox mehriban və səmimi bir təbəssümlə: 

- Bilirsən, ”ĠnĢaatçılar günü” çox tezdi. Mə-

zuniyyətdən təzə qayıtmısan. Söz verirəm, səni noyabrın 

7-də buraxacam. Mən hələ heç kimə borclu qalmamıĢam, 

– kiĢilənib əlavə də elədi.  
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Düzü onun sözlərini eĢidib sevindim. Bu dəfə çox 

səmimi, inandırıcı və açıq danıĢırdı. Mənim də bu saat 

məzuniyyətə çıxmağım heç lazım da deyildi. 

Komsomolum ġuĢadadır, Bərdədə hamı ilə yeni 

görüĢmüĢəm. Məhbubə xala ilə də çox tezdir hələ... 

Bakıdakı dostlarım isə hamısı tətildə, yaĢadıqları 

rayonlardadır... 

DanıĢdıqca onun nisgil, həsəd dolu gözləri mənim 

qolumdakı saatda iliĢib qalmıĢdı. 

- Olar baxım ona? – deyib, saata iĢarə elə-di.  

Biləyimdən tez saatı açıb ona uzadaraq: 

- Niyə olmur, buyurun, – dedim. 

O, saatı qoluna vurdu, kənardan baxdı, ya-Ģıl kiçik 

gözləri oynadı. Qalxıb Hitler kimi özündən müĢtəbeh o 

baĢ bu baĢa addımladı:  

- YaraĢır mənə? – soruĢdu.  

- Hə, çox yaraĢır, – dedim. 

Qolunu dirsəkdən büküb, biləyindəki saata lap 

yaxından diqqətlə baxa-baxa: 

- Pul versəm, evinizdən xahiĢ edə bilərsən, bundan 

birini də mənə alsınlar? 
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- Yox, – dedim. – Bakıdan özüm almıĢam, bunu, heç 

evdəkilər görməyiblər də... Ancaq xoĢun gəlirsə, götür 

sənin olsun. BağıĢlayıram sənə! 

- Yoox, yoox. Sən nə danıĢırsan? – dedi - bu sənindir. 

- BağıĢlayıram sənə də. 

- Həəə...  

O, üzümə baxıb, sonra da saata baxıb, həsədlə: 

- Sənin qolunda uĢaqlar görüb axı, – dedi. 

- Nə olar görəndə. Deyərəm bağıĢladım.  

- Yox, yox, bağıĢlamaq... Belə qiymətli Ģeyi 

bağıĢlamaq olmaz... 

- Ġstəyirsən, deyim satmıĢam! 

- Satmaq? Hə! Bu baĢqa məsələ. Onda gö-türmək 

olar, – deyib sakitləĢdi.  

- Halal xoĢun olsun yoldaĢ Bryusov, – de-dim - saat 

oldu sizin.  

O, saatı biləyindən açıb, mənə qaytardı. Sanki küsdü:  

- Kimsə eĢidər, bilər, düz gəlməz, – dedi. 

- Qorxma götür, – dedim. - Heç kim bil-məz... 
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Saatı stolun üstünə qoyub çıxdım. 

... Əsgər yoldaĢlarım Telman Hacıyev, Adil, Məzahir, 

Dilqəm, MamıĢev, filoloq Tofiq və Sa-dayla 14 kq. armud, 

gavalı, ərik, alma alıb, dəl-ləkxanaya yollandıq.  

Yolda qərara aldıq ki, adama bir hikmətli kəlam 

deyək. Adil də tez əlavə elədi ki, onda qadınlar barədə 

olsun. Birinci MamıĢev baĢla-dı: 

- “Gözəl qadın özgənin arvadı olsa daha yaxĢıdır”. 
Filoloq Tofiq dedi: 

- “Gözəl qadın gözlər üçün cənnət, ürək üçün 

cəhənnəm, ciblər üçün təmizlikdir”.  

Növbə mənə çatdı. Dedim: 

- “Gözəl qadınların ömür tarixçəsi çirkin hadisələrlə 
doludur!” 

Adil dedi: 

- “Ağıl olmasa gözəllik heç bir iĢə yaramaz”. 
Yerdə qalan uĢaqlar heç nə deyə bilmədi... 

 

29.07.1971, IV gün. 

Səhər idmanı olmadı.  
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Rotanın içərisindəki bütün əĢyaları çölə da-Ģıdıq. 

Dörd-beĢ gün çöldə yatacağıq. Kazar-manın içərisində 

təmir iĢləri görüləcək. Bu da bir kef olacaq!  

«Bir məhəbbət tarixi» kitabını oxuyurdum... 

Rodkin iĢə çox gec gəldi.  

Dünən də günotadan sonra gəlməmiĢdi. O, bu gün 

yüngül geyinmiĢ, keçi saqqalını da dəlləkdə səliqəyə 

saldırmıĢdı. Ondan “ġipr” odekalonunun iyi gəlirdi. Üzümə 

baxıb: 

- Günortadan sonra Ģəhərə “27 nömrəli evə” get – 

dedi.  

Hələ saat 11:30 idi. Xeyli vaxtım vardı. Otu-rub 

Mamed Rüstəmova, Səmədə və dayım Sabirə məktub 

yazdım. 

Rotaya qayıdanda dönüb dəlləkxanada dü-nəndən 

qalan alma, armuddan yedim. Dilqəm-lə də bir xeyli 

dərdləĢdik.  

Günorta yeməyindən sonra “27 nömrəli ev-də” iĢləyən 

uĢaqlarla getdim. Orada da dəmir lövhə tapılmadı. 

AxĢama kimi iĢsiz qaldım.  

... Alma ağacının altında əməlli-baĢlı yat-mıĢdım. 

UĢaqların atdığı daĢa oyandım.  
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- Mayor Qasanov gəlir – qıĢqırdılar... 

Cəld qalxıb, çılpaq, sapoqsuz qaçıb giz-lənmək 

istəyəndə Qasanovla toqquĢduq.  

Karıxdığımdan lal-dinməz onun üzünə maddım-

maddım baxanda o, məni bu vəziy-yətdə görüb, qıĢqırıb - 

bağırmağa baĢladı. “Zampolit” Boykonu çağırtdırdı.  

- Niyə iĢ vaxtı “soldat” yatır, hara baxırsan?  

O ki var Boykonu danladı. Boyko bir kəlmə də olsun 

dillənmədi. Heç olmasa düzünü de-mədi ki, rəssamdır, 

dəmir lövhə yoxdur, bekar-dır, nə bilim belə-belə sözlər...  

Mayor Qasanov Boykonun dərsini verib, iĢin 

gediĢatını yoxlayıb, çıxıb getdi.  

Boyko mənə heç nə demədi. Göndərdiyim 

bağlamanın əvəzini belə çıxdı. Bu da mənim azərbaycanlı 

zabitimin qürbət eldə təəssüb-keĢliyi... 

Gecə çöldə yatdıq... 

 

30.07.1971, V gün. 

Səhərə yaxın hamı “Rotaa qalxınn!” əmri verilməmiĢ 

oyanmıĢdı.  
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Gecəni möhkəm üĢümüĢdük. Bərk soyuq idi. Ġlk 

səhəriydi ki, bax beləcə açıq havada açırdıq... Maraqlıydı.  

Birdən Səbuhi xırıltılı səsiylə qıĢqırdı: 

- Ay uĢaq, sürünü yoxla!  

MürĢüd yerindən yuxulu-yuxulu, gözü yu-mulu: 

- Ə, canavardan özünü gözlə haa, – dedi.  

Hamı gülüĢdü...  

Nəsə, üĢüsək də, hamıda xoĢ əhval yaran-mıĢdı...  

Səhər idmanı stadionda keçirildi.  

Bütün hərbi hissələrin əsgərləri birlikdə id-man 

eləyirdi. Orkestr çalır, hamı həvəslə, ritm-lə, ağ “tursik-

mayka”da idman hərəkətlərini ye-rinə yetirirdi. Bizim 

uĢaqlar gecədən üĢüdük-lərindən daha fəal idilər...  

Səhər yeməyində MamıĢev mənə dedi ki, deyəsən 

Cəfərə, Vasilyevə və Klimenkoya ki-çik serjant rütbəsi 

vermək istəyirlər, xəbərin var? 

- Yox, – dedim. 

UĢaqlar iĢə gedəndən sonra “UNR”-ə gə-ləndə ağlıma 

yeni bir fikir gəldi.  
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Bəlkə Bryusova deyim, mənə də yefreytor versinlər. 

Bu fikir beynimdən çıxmırdı. Axırda qərara aldım ki, 

deyəcəm. 

Rodkin iĢə gec gəldi.  

Dünənki tapĢırıqlarını yerinə yetirə bilmə-diyim üçün 

çox pis oldu. Yeni iĢ də vermədi. Mən özüm də pis 

olmuĢdum. Ancaq lazım olan material olmamıĢdı. Mən 

günahkar deyildim...  

Rodkin gedən kimi Bryusovla görüĢmək üçün rotaya 

gəldim. Bryusov yox idi. Anbardar arvadı da tapa 

bilmədim ki, öz pulumla özümə yeni sapoq alam. 

Məktub da gəlmədi. 

Hamıda iĢtah açılmıĢdı. Bu bütün gecəni açıq havada 

yatmağımızdan idi...  

Səhər yeməyi kimi günorta yeməyini də çox iĢtahla 

yedik. 

“UNR”-ə gələndə Rodkin yox idi. Ġstədim bir az kitab 

oxuyam. Hövsələm çatmadı. Nədənsə ürəyim darıxırdı.  

Bəlkə “Sarıya” aĢiq olmuĢam?..  

Arifə məktub yazmaq həvəsinə düĢdüm. Elə yazam 

ki, Məhbubə xala da nəsə anlaya bilə. Kağız, qələm 

hazırlayıb, baĢlamaq istəyir-dim ki, elə bu vaxt qapı açıldı.  
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Oqanesyan gülə-gülə içəri girdi. Mənə bir kağız 

uzadıb: 

- Sənin adına poçtla bağlama gəlib. Mənə də birini 

göndərmisən. Çox sağ ol...  

O, çox minnətdarlıq eləyib: 

- Məni xəcalətli elədin, – dedi və qəflətən də əlavə 

elədi ki, bəs öz adına göndərdiyini kimə verəcəksən? 

Tutuldum. Rəngimin qaçdığını özüm də hiss elədim... 

Kəkələyib: 

- Heç kimə... – dedim.  

O, gülə-gülə nəsə anlatmaq istəyirdi...  

Rodkin qapıda göründü.  

Oqanesyan Rodkinlə yaxın dost kimi görü-Ģüb söhbət 

elədi. Mənim ona bağlama göndər-məyimi isə demədi... 

Oqanesyan gedəndən sonra Rodkin mənə çətin bir iĢ 

tapĢırdı. Çertyoj çəkməli idim. Özü də üç ədəd. Həm də 

vatman kağızına iĢləmə-liydim. O, nə yazıb nə 

çəkəcəyimi baĢa salıb, məsul iĢdir deməyi də unutmayıb 

getdi. ĠĢləməyə heç həvəsim yoxuydu.  

Əclaf Oqanesyan öz adıma poçtla göndər-diyim 

bağlamanı kimə verəcəyimi haradan bi-lirdi? Bəlkə bu 
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əclaf daĢnakların Xumba təĢki-latının fəallarından biridi? 

Çox fikirləĢib qərara gəldim ki, bəlkə də o, bunu özündən 

ehtimal edib... Çünki Sarıkirpikli heç özü də bilmir ki, mən 

ona poçtla bağlama göndərmiĢəm. Bu, haradan bilə bilər? 

Beləcə özümü bir qədər sakitləĢdirdim...  

ĠĢə baĢlamazdan əvvəl poçta gedib, bağ-lamanı alıb 

otağıma gətirdim. Heç açmadım da. Nə vaxt “Sarı” 

məzuniyyətdən qayıdar, on-da da verərəm. Özü açsa, 

daha yaxĢıdır...  

Bağlamanı stolun altında yan-yön eləyən-dən sonra 

vatmana görəcəyim iĢin qaralama-sını cızdım.  

Ancaq nədənsə darıxırdım. Bryusovla yefreytor 

məsələsini də həll eləmək istəyirdim. Odur ki, yığıĢıb 

rotaya getdim.  

Yenə anbardar arvadı tapa bilmədim ki, sapoqları 

alam.  

Bryusovu da “Lenkomnata”da tək tuta bil-mədim...  

AxĢam iĢdən qayıdanda uĢaqlar məni gö-rüb, bir 

neçəsi baĢıma toplaĢdı. Yeni baĢ ver-miĢ hadisəni hərəsi 

bir tərəfdən nəql elədi: 

“Bu gecə Adil növbəti dəfə hauptvaxtdan çıxıb. Bu 

gün iĢ yerində yenə dörd nəfər pul qoyub, çaxır alıb içiblər 

– Adil, MürĢüd, Trofimov və Rezniçenko.  
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Kefləri kök imiĢ. Əclaf rus ġkriba gedib, Adili serjanta 

satıb. Adil də ġkribanı vurub. Bu vaxt Volkov adlı bir rus 

“salaqa” da qəflətən Adilin gözündən bir yumruq iliĢdirib. 

Adilin gözü ĢiĢib, sulanıb, sonradan da gözünün altı 

göyərib.  

Hərləyib qəflətən Volkovun da gözündən Adil vurub. 

Volkovun da gözü Adilinkinin halına düĢüb. Ġndi yeri 

gömgöydür.  

Bizim uĢaqlar tökülüĢüb, vəziyyəti öyrənən-dən sonra 

ġkribanı dalaĢmağa çağırıblar. ġkriba qorxub getməyib. 

Muxtar, MürĢüd, El-dar, Sahib Əkbərov ġkribaya söyüb, 

üzünə tü-pürüblər...” 

Deyilənləri eĢidib sevindim. Bax beləcə birləĢmək, 

yumruq kimi bir olmaq lazımdır.  

- Görürsünüz Volkov da, ġkriba da payını alıb. 

AxĢam yeməyindən sonra serjant hadisə barədə 

komandirləri məlumatlandırıb.  

Komar və Bryusov Adili hauptvaxta apar-maq 

istəyirdi. Adil yazıq hirsindən az qalırdı ağlasın.  

Yazıq da deyirəm. Yazıq deyil, çaxırı içmə-səydi 

olmazdı? Özü də hauptvaxtdan dünən gecə çıxıb...  
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Qəflətən Adil qıĢqırıb, əvvəl rus dilində sonra da öz 

dilimizdə Komara və Bryusova ağ-zına gələn söyüĢlərin 

hamısını yağdırdı. QıĢ-qıra-qıĢqıra pilotkasını və remenini 

çıxarıb, ka-zarmanın təmir gedən hissəsinə tolazladı. 

Ürəyi yenə soyumadı.  

- Gəl, – qıĢqırdı Komara - gəl gedək, – dedi qıĢqıra-

qıĢqıra.  

Onlar hauptvaxta tərəf gedəndə biz arxa-dan 

baxırdıq. Necə oldusa, qəflətən Adil Ko-mara bir kəllə 

atdı. Bryusov tez qorxmuĢ, rəngi qaçmıĢ: 

- Yüyür get, onu sakitləĢdir, – dedi. 

Mən qaça-qaça gəlib Adili tutdum. O çırpı-nır, ağlayır, 

söyürdü...  

Hauptvaxta çathaçatda “patrul”ları gördüm. Aralarında 

bir nəfər azərbaycanlı da vardı. Öz dilimizdə o, məndən 

soruĢdu ki, bu Adili niyə gətiriblər? Yenə neyləyib? 

Haupvaxtdan bu gecə çıxmayıb?  

Haradan ağlıma gəldisə, öz ana dilimizdə ona cavab 

verib dedim: 

- Ġki rusla çaxır içib, Adili hauptvaxta gətirir-lər, rusları 

isə yox. Sən də yanındakı dostların-la kefli rusları tuta 

bilərsən? 
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- Dəqiq içiblər? – soruĢdu. 

- Bir yerdə içiblər, – dedim. 

- Adı, familiyası, rotası hansıdı?  

- Elə bir rotadanıq. Ġkinci rota, Trofimovdur familiyası, 

biri də Rezniçenko. 

Azərbaycanlı “patrul” rus “patrul” dostlarına 

danıĢdıqlarımızı izah elədi. Onlarla bizim rota-ya gəldik.  

Rezniçenko və Trofimovu tutub apardılar.  

Öz uĢaqlarımıza məsələni olduğu kimi ba-Ģa saldım. 

Hamısı heyran qalıb: 

- Sağ ol, afərin, əllərini kürəyimə vurub kiĢi-sən, – 

dedilər. 

Mən də Adilin intiqamını bax belə aldım... 

Gecə yenə çöldə yatdıq.  

Üstümə iki adyal çəkmiĢdim. UĢaqlar yenə 

yerlərindən qıĢqırır, gülməli sözlər iĢlədirdilər. Səbuhi 

yenə xırıldaya-xırıldaya ġahmara qıĢqırdı: 

- Əəə, sürünü qaytar.  

ġahmar qıĢqırdı: 
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- Əə, inəyi sağmısan? 

Hamı xoĢ əhvalda idi. Ulduzlara baxa-baxa, gülə-gülə 

növbəti gecəni keçirirdik.  

- CamıĢ balasını tapdaladı Sahib! –Balaca bərkdən 

qıĢqırdı. 

- Qurd heyvanı basdı Səbuhi – kimsə qıĢ-qırdı. 

UĢaqlar beləcə qıĢqıra-qıĢqıra, gülə-gülə 

zarafatlaĢırdı. Serjant yazıq da hərdən baĢını qaldırır: 

- “Spokoyno, spokoyno rebyata” – deyir-di... 

Birdən filoloq Tofiqin cır səsi eĢidildi. O, Mirzə Ələkbər 

Sabirin “Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə!” 

Ģeirindən misralar de-məyə baĢladı. 

 

Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə! 

Nə də tərpənməyir üstündəki adyal, ölübə!.. 

Bu qədər qıĢqırığa durdu qonum-qonĢu təmam, 

DəbəriĢməz də, veribdir, deyəsən, can, ölübə! 

Demək olmaz dirilərtək yatıb, əlbət, duracaq, 

Ölülər yatmağıdır, yox buna hayan, ölübə! 
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Hansı bir doktora ərz etdim onun illətini,  

Dedi:Çək bundan əlin, boĢla, bu çoxdan ölübə! 

Məzəli lap bu ki, bir parə urus qəhbələri 

QoĢulub bunlara derlər ki, müsəlman ölübə! 

 ġeirin bu yerinə çatanda özümü saxlaya bilməyib 

qıĢqırdım: 

Aman, ey Xeyrulla əmi, bir kitab açdır, fala bax, 

Tapmasan çarəsini, sən də Bərdədən de: Ölü-bə!... 

 Hamı gülüĢdü. 

 Filoloq Tofiq Sabirin “Hophopnamə”sin-dən oxuduğu 

bu Ģeirin çox hissəsini daha söy-ləmədi. 

 

31.07.1971, VI gün. 

 

Siyasi məĢğələni klubda Moiseyev apardı.  
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Orada xəbər tutduq ki, Rezniçenkoya, Tro-fimova və 

Adilə hərəsinə 10 sutka veriblər.  

MəĢğələdən sonra “UNR”-ə getdim.  

ĠĢ çox idi. Həvəsim elə bil Sarıkirpikli ilə yo-xa çıxıb. 

ĠĢləyə bilmirdim.  

Bərdədə yaĢayanda Mehdi Hüseynin seçil-miĢ 

əsərlərindən “Səhər” romanını oxumuĢ-dum. Ġndi də 

“Gələcək gün” romanından bir xeyli oxuyub, rotaya 

qayıtdım.  

Lüt soyunub, çöldə çarpayımda uzanıb, özümü xeyli 

günə verdim... Gün məni qızdır-dıqca məst olur, yatmaq 

istəyirdim. Üzümə əl-üz dəsmalı salmıĢdım. Yuxuya keçir, 

hansısa səsdən diksinib ayılır, yenə yuxuya keçirdim. 

Bu gün komsomolum yaman yadıma düĢ-müĢdü. 

Hələ onun ġuĢadan qayıtmağına bir ay vardı. Odur ki, 

məktub da yaza bilmirdim... 

Saday gəlib məni oyatdı, 25 manat pul la-zım idi, 

borc istəyirdi. Üzüm gəlmədi, verdim.  

Durub, yeməyə getdim. Yeməkdən sonra yenə 

məktub almadım.  

“UNR”-ə gəlib, otağıma girəndə elə bil məni tok 

vurdu.  
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Rodkin yarımçıq Ģəkillər çəkilmiĢ vatman-ları yığıb 

aparmıĢdı! Çox mütəəssir oldum. On-suz da kefim yox 

idi. Bu iĢ də lap kökündən vurdu.  

Ġndi neyləyəcəyimi belə bilmirdim. Özü də 

günahkaram. Rodkində günah yox idi, əzab çəkməyə 

baĢladım. Belə də iĢ olar? Ġlk dəfəydi onun tapĢırığına 

belə sayğısızlıq göstərmiĢ-dim. Olan olmuĢdu. Odur ki, 

kor-peĢman rota-ya qayıtdım.  

AxĢam uĢaqlar kartof soymağa gedəndə mən də 

getdim. Ələkbərlə düz bir baçok kartof soyduq. 

AxĢam yeməyindən sonra klubda kinoya baxdıq. 

“Qara zanbaq” filmini verdilər. YaxĢı film idi.  

Ancaq Rodkinin elədiyi hərəkət mənə ra-hatlıq 

vermirdi. Günahkar olduğum üçün özü-mə gələ 

bilmirdim... 

Bu da 1971-ci ilin iyul ayının son günü. 

Sabah avqust baĢlayır. Allah kömək olsun, uğurlu 

ay olsun. 

Yerimə girəndə hardansa bir məsəl yadıma düĢdü: 

Çırağı söndürəndə bütün qadınlar gö-zəl olur... 
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S T A D İ O N D A   D 

Ö Y Ü Ş 
 

01.08.1971, Bazar günü. 

Gecə çox soyuq keçdi. Demək olar hamı oyanıb, 

gecədən “XB”-lərini geyinmiĢdi. Mən də “XB”-mi geyinib, 

iki adyalla yatmıĢdım. Am-ma çox soyuq olduğundan, 

yorğunluqdan, sə-hər ağzı Ģirin və dərin yuxuya 

getdiyimizdən “Rotaaa, qaalxxx!” əmri veriləndə heç kim 

yu-xudan ayıla bilmirdi. 

Səhər yeməyindən sonra əsgərliyə yeni gəlmiĢ 

azərbaycanlı uĢaqlardan Əsgərov fa-miliyalı biri rəngi 

qaçmıĢ halda qıĢqıra-qıĢqıra gəldi ki, “salaqa” ruslar 

tökülüĢüb, remenlə beĢ azərbaycanlı uĢağı möhkəm 

döydülər.  

Tez yığıĢıb oraya getdik. Bütün rotalardan 

azərbaycanlılar eĢidib gəlmiĢdi. Döyülən uĢaq-ları 

çağırtdırdıq. Onların hamısı remen yarası almıĢdı. 
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Öyrəndik ki, özlərini göstərmək üçün davanı yeni gələn 

rus “salaqa”ları qəsdən sa-lıb.  

O beĢ uĢağa baxanda adamın ürəyi ağrı-yırdı. Qərara 

gəldik ki, əvəzini çıxaq.  

Davanı baĢlamaq lazımıydı.  

Həmin “salaqa” ruslar Mayor Mixaylovun komandirlik 

etdiyi hərbi hissənin ümumi tua-letinin yanında iĢləyirdi. 

Öyrətdiyimiz kimi əvvəl döyülən uĢaqlar qabağa düĢüb 

getdilər. Biz də arxadan dağınıq Ģəkildə irəliləyirdik.  

Əslən bərdəli olan Sabir adlı döyülən uĢaq-lardan biri 

qəflətən qaçaraq rusun birinin ağ-zından var gücü ilə 

yumruqla vurdu.  

Bu vaxt kənardan bir leytenant bunu görüb, uzaqdan 

möhkəm çığırdı və Sabirə tərəf qaç-mağa baĢladı.  

Hər Ģey ani olduğundan Sabir karıxıb, göz-lənilmədən 

stadiona sarı götürüldü. Leytenant da var gücü ilə qaçır, 

onu tutmağa çalıĢırdı. Leytenantın Sabiri qovmasından 

cəsarətlənən “salaqa” ruslar və onlara qoĢulan baĢqa rus 

əsgərlər hamısı qaça-qaça stadiona töküldü.  

Sabir qabaqda tək qaçır, arxasınca əlliyə yaxın rus 

əsgəri onu qovurdu. Bizim azərbay-canlılar elə bil 

quruyub, özlərini itirib baxa-baxa qalmıĢdı. Heç kəs 

əvvəldən vəziyyətin belə hal alacağını gözləmirdi. Vaxt 
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isə qızıldan bahay-dı. Hər ötən saniyənin bir hökmü vardı. 

Sabir yazıq meydanda tək qalmıĢdı...  

Qəflətən remenimi açıb, göydə fırlada-fırlada irəli, irəli 

çığırıb, onların arxasınca qaç-mağa baĢladım. Necə 

qıĢqırırdımsa, öz səsim-dən özüm vahimələnib sanki 

pələng gücü yığırdım. Gözlərim heç nəyi görmür, ağlım 

ba-Ģımdan çıxmıĢdı.  

Arada bir geriyə çevrildim. Təqribən bizim uĢaqlardan 

15-20 nəfərdən baĢqa hamısı qor-xub aradan çıxmıĢdı. 

Ancaq geriyə yol yoxuy-du...  

Birdən yanımda Muxtarı gördüm. Onun əlində uzun 

bir ağac payası vardı.  

Rusları bir tərəfdən yarıb, Sabirə çatmaq lazımıydı. 

ġakir adlı yeni gələn azərbaycanlı əsgər əlində lapatka 

bizə qoĢuldu. Üçümüz bir-likdə Sabirə doğru irəliləməyə 

baĢladıq.  

Arxamızca yerdə qalan azərbaycanlılar qıĢ-qıra-

qıĢqıra gəlir, remenlər göydə oynayırdı.  

Artıq havadan lapatka, ağac, taxta, daĢ yağırdı. Qan 

tökülürdü...  

Toz göyə qalxmıĢdı. ġappıltıdan, qıĢqırtı-dan qulaq 

tutulurdu. Feruz, Səbuhi, Sahib Ək-bərov, ġahmar, 
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Çingiz, Saday, Nadir, Turab-xan, Muxtar, Vahid, MürĢüd, 

Eldar qan için-dəydilər. Mənim də baĢımdan qan axırdı.  

Qaynar, isti qan sifətimdə buğlanırdı...  

Qulaqlarım tutulmuĢdu. Həyatın sonuydu sanki. 

Yuxuydu...  

Sabirə yetiĢmiĢdik. O da al qanın içindəydi. Əvvəl 

çabalayırdı, sonra üzü-üstə qaldı. 

Gözlərimdə elə bil hansısa filmin kadrlarını yavaĢ 

yavaĢ ardıcıl göstərirdilər...  

ġappıltı, qıĢqırıq, hay-küy, toz-tozanaq, hər dəyən 

remen səsindən sonra ərĢə qalxan vahiməli çığırtı...  

Yerdə əlliyə yaxın əsgər yıxılıb zarıldayır-dı. 

Axıska türkü ġükürlə gəncəli MamıĢevin haradansa 

yeni gətirdiyi iyirmiyə yaxın azər-baycanlı əsgəri görəndə 

axan qanlarımızı unu-dub, yenidən döyüĢə atıldıq.  

Yerdən uzun bir ağac payası əlimə keçdi. Üzüm-

gözüm qan içindəydi. Gözüm o davanı qatan leytenantı 

axtarırdı. O, hələ də yetəni vurur, üstəlik də əmr 

formasında çığırır, guya davanı sakitləĢdirib, qayda 

yaradırdı.  

Arxadan özümü ona yetirib, var gücümlə düz 

kəlləsində ağacı sındırdım.  
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O aĢdı.  

BaĢından qan fıĢqırırdı. Sonra ayaq altda qaldı...  

ġakirin də bütün sifəti qan içində irəli, irəli deyib 

çığırır, qabağına keçəni vururdu. Bir də baxdım ki, bizim 

rotadan olan çeçen Dudayev və bir neçə erməni əllərində 

lapatka rusları vurur.  

Ruslar isə getdikcə artırdı.  

MamıĢevin, Axıska türkü ġükürün hayqırtısı bizə yeni 

ruh vermiĢdi. Ancaq getdikcə hamı heydən düĢürdü.  

Qan itirənlərin çoxu baĢlarını qolları ilə tu-tub, yerə 

çökmüĢdülər... 

... Dörd üstü brezentli, taxta bortlu hərbi maĢınlar 

sürətlə stadiona doğru irəliləyirdi. Arxalarınca toz dumanı 

qalxmıĢdı. Sonra təcili yardım maĢınları, yanğınsöndürən 

maĢınlar göründü. MaĢınların tükürpədici siqnalları bir-

birinə qarıĢmıĢdı. 

Xüsusi siqnalların səsini eĢidən kimi sanki hamı 

həyəcandan donub heykələ döndü. 

Birdən qulaqlarım əvvəl uğuldadı, sonra heç nə eĢidə 

bilmədim. Hamının ağzının açı-lıb-yumulduğunu 

görürdüm.  
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Salamat ruslar “Spets rota”nın uĢaqlarını, “patrul”ları, 

zabitləri görən kimi qaçıĢmağa baĢladılar. Yuvası 

dağılmıĢ qarıĢqalar kimi hə-rə bir tərəfə qaçırdı.  

Yıxılıb ürəyi gedənlər, yaralananlar, inildə-yənlər, ah-

uf eləyib yüngül yaralalanlar yerdə uzanıb qalmıĢdı...  

... Səkkiz azərbaycanlı bıçaq yarası almıĢ-dı!  

Davanı qatan leytenantı da təcili yardımla apardılar. 

Otuz iki rus kəllə yarası ilə aparıldı. Bizim uĢaqların 

arasında demək olar ki, sala-matı yox idi.  

“Sançast” və hospital yaralılarla dolmuĢdu. Boyko, 

Bryusov, starĢinamız Bandısik və ser-jantlarımız bizim 

ikinci rotanın uĢaqlarını bir-bir yoxlayıb nəzərdən keçirir, 

nəsə yazıb pozur-dular. 

Mənim də baĢımı spirtlə təmizləyib, sarı bir maye ilə 

yuyub, bir neçə yerdən də yodlayıb bintlə sarıdılar.  

Qulaqlarım açılmıĢdı...  

Hər ehtimala qarĢı qoluma iynə də vurdu-lar. 

Bıçaqlanan uĢaqları hospitalda yerləĢdirib, hamısını 

əməliyyata götürdülər.  

Leytenantı da hospitalda saxladılar. Söz yayıldı ki, 

onu da əməliyyat eləyəcəklər...  
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Sabirlə ġakir də hospitalda qaldı. Sonra xə-bər gəldi 

ki, əvvəl döyülən beĢ nəfərdən biri olan Ziyadxan da 

hospitaldadır. 

Axıska türkü ġükür, MamıĢev, Qəhrəman, Çapay, 

Sahib Əkbərov, Səbuhi, Muxtar və ġahmar hamımız baĢı 

sarıqlı halda bizim rotanın qabağına yığıĢdıq.  

Davadan qaçıb müxtəlif bəhanələrlə giz-lənənlər – 

filoloq Tofiq, Ġlyas, Balaca, Hüseyn, Cəfər, Ələkbər 

utanmaz-utanmaz baĢımıza yı-ğıĢıb, bizi sorğu-sual 

edirdilər. Hamımız onlara acıqlanıb: 

- Qorxaqlar, qeyrətsizlər! – deyib, yanımız-dan 

qovduq. 

Ancaq ürəyim çox rahat idi...  

Hamımız möhkəm döyülmüĢdük. Kürəyim-də, 

ayaqlarımda bəlkə də iki yüz remen yeri vardı. Xeyli qan 

itirmiĢdim. YavaĢ-yavaĢ bədə-nimdə ağrılar baĢlayırdı. 

Kazarmada təmir iĢləri qurtarmıĢdı. Davada iĢtirak 

eləməyən qorxaqlar çöldən çarpayı və yorğan-döĢəyi içəri 

daĢıyırdı. “Salaqa”lar qa-pıdan girəndə “sol”, biz isə “sağ” 

tərəfdə yer-ləĢdik.  

DalaĢmayanlar rotada təmizlik iĢləri görüb hamama 

getdilər.  
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Kazarma gözəlləĢmiĢdi... 

 

02.08.1971, I gün. 

DaĢ kimi yatmıĢdım.  

“Rootaa qalxxx!” əmri veriləndə heç dur-maq 

istəmirdim. Həvəssiz qalxıb geyindim. Remenlərin yeri 

ağrıyırdı. BaĢımda da yüngül küt ağrı vardı. Gözümün 

altı, sol qolum və dizlərim ĢiĢmiĢdi.  

Hərəkət elədikcə yüngülləĢirdim.  

Səhər yeməyindən sonra qalan jurnallar-dan ikisini də 

götürüb, “UNR”-ə getdim.  

Bir az keçmiĢ Rodkin qoltuğunda vatman kağızları 

içəri girdi. O, mənim baĢımdakı sar-ğını görən kimi 

təəccüblə: 

- Dünənki davada sən də olmusan? – so-ruĢdu. 

Rodkin çertyojları stolun üstünə qoydu. 

- Durduğumuz yerdə yeni gələn “salaqa” ruslar 

üstümüzə tökülüĢdü, – dedim. 
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Çertyojları açanda gördüm özü evdə iĢlə-yib. 

Qıpqırmızı qızardım. Heç nə deyə bilmə-dim. O da mənə 

bir söz demədi. Hər ikimizə hər Ģey aydın idi...  

Rəngli karandaĢlarla üçüncü çertyoju rəng-lədim. On 

ikiyə on beĢ dəqiqə qalmıĢ Rodkin getdi. 

Tahirə 94 nömrəli məktubu yazdım.  

Rotaya qayıdanda Oqanesyanla dəhlizdə qarĢılaĢdıq. 

O da yeməyə gedirdi. Yolda mənə bildirdi ki, dünənki 

davanı general Krasikin əmri ilə gizli saxlamağı məsləhət 

görüblər.  

Heç kimi tutub, hauptvaxta salmayıblar. Bı-çaq yarası 

alanların hamısı ayağından, yança-ğından, qolundan 

yaralandığı üçün yaralıların da, əməliyyat olunanların da 

heç birini hospi-talın kitabında qeydə almayıblar. Xülasə 

hər Ģeyi qaydasına qoyublar.  

Bir sözlə: Millətçilik məsələsi Kremlə çat-mamalıdır! 

Bütün rotaların komandirlərinə, rəhbər za-bitlərinə 

tapĢırıblar ki, hərə öz rotasında sakit-çilik yaratsın. 

Oqanesyan onu da əlavə elədi ki, ermənilər davada sizə 

kömək eləyiblər. Xə-bərin var? 

- Hə, Nersesyanla, Mkrtçyanın rusları vuranda ikisini 

də gözümlə gördüm...  
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O, gülə-gülə: 

- Axı, biz sizinlə zaqafqaziyalıyıq,  həm də kirvəyik! – 

dedi. 

Sonra yadına nə düĢdüsə, qolumdan tutub məni 

saxladı və yavaĢ səslə: 

- Davanın əsil səbəbkarı olan o baĢı dağıl-mıĢ 

leytenantı hospitaldan çıxan kimi Sibirə göndərəcəklər. 

Özü də əvvəl komandirovka adı altında... 

Yüz faiz əmin oldum ki, bu erməni Oqa-nesyan 

Xumbanın həqiqi fəal üzvüdür ya da Xumbet elə bu 

özüdü! 

Əvvəl mat qalmıĢdım. Bu ġamxor ermənisi bu qədər 

məlumatı haradan alır? 

Инди мяня айдын олду ки, щям Дйакивин ха-нымы, щям 

дя Дашнакстйун партийасынын бир голу олан бу Хумба 

цзвляри мялуматлары еля Йере-ванын юзцндян алырлар. 

Неъя дейярляр, сабащын хейир, ай Оганес-йан! 

Сян шамхорлу олсан да Йеревандан гай-

нагланырсанмыш…   

... Yeməkdən sonra iki məktub aldım.  
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Əlövsətdən və Tahirdən. Elə bir yenilik 

yazmamıĢdılar.  

Xəbər gəldi ki, “patrul”lar Səbuhini tutub, hauptvaxta 

salıblar. BaĢı, qolu sarıqlı halda Səbuhi siqaret yandırıb, 

damağında sümürə-sümürə kiçik və asta addımlarla 

addımla-yırmıĢ. “Patrul”lar da onun arxasınca çox gül-

məli bir Ģəkildə gedirmiĢlər... 

Səbuhi “zampolit” Boykoya və Kuçerenko-ya həmiĢə 

hörmət eləyirdi. Ġndi görünür onlar Səbuhiyə kömək 

eləyəcək.  

- Boyko artıq özünü hauptvaxta çatdırıb, – dedilər.  

Görək... 

 ĠĢə getdim. Rodkin axĢam beĢə qalmıĢ gəldi. Elə bir 

iĢ də yox idi. Odur ki, baĢıma iĢarə eləyib: 

- Ġstəyirsən, get dincəl – dedi. 

Mən də geyinib, “UNR”-dən çıxdım.  

Yolda dəlləkxanaya dönüb, Dilqəmə üzümü qırxdırıb, 

boynumun arxasını düzəltdirdim. “Voentorq”dan 

“Troynoy” odekalonu alıb çıxanda starĢinamız Bandısiklə 

qarĢılaĢdıq. O, mülki paltarda idi. Məzuniyyətdən beĢinci 

gün qayıtmıĢdı. Bazar günü də dava düĢmüĢdü. O, çox 
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qəmgin idi. Gözlərinin dərinliyində yığılıb qalmıĢ qəm-

qüssə aydınca görünürdü... Məni görəndə sevindi. 

Üç manat pul istədi. Utana-utana, güclə de-di: 

- Lazımdır... 

Üç manatı sayıb verəndə elə bil yazıq can-lanıb çiçək 

kimi çırtladı. Sevindiyindən bilmirdi neyləsin.  

- Sabah sənə təzə sapoq verəcəm, – dedi. 

Sapoqun da pulunu sayıb verdim. Utan-mayıb 

götürdü. 

Rotaya yollandım. 

AxĢam yeməyində “zampolit” Boyko Səbu-hini 

hauptvaxtdan çıxarıb gətirə bildi. Səbuhi bununla üçüncü 

dəfəydi hauptvaxta düĢürdü. Bir dəfə Kuçerenko, iki dəfə 

də Boyko onu çı-xartmıĢdı. Hauptvaxtda üç dəfədə cəmi 

bir ge-cə keçirmiĢdi.  

YaxĢı oldu!  

Onunla öpüĢüb görüĢdük. Səbuhi yaxĢı oğlan idi. 

Xırıltıyla danıĢması onu yaĢından bö-yük göstərirdi. 

Boyko Səbuhiyə deyib ki, on səkkiz rus “sa-laqa” 

əsgər hospitalda yatır, çoxuna da bizim kimi sarğı vurub 

buraxıblar.  
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... Komandirimiz Bryusova bir nəfəri məzu-niyyətə 

buraxmaq səlahiyyəti verilmiĢdi.  

Dəftərxanada beĢ nəfəri yanına çağırtdırıb- Çingiz, 

MürĢüd, filoloq Tofiq, Vasilyev və Sahib Əkbərovu.  

Kibrit çöpləri ilə fal açıblar. Vasilyev udub.  

Bryusov sözünü tutmayıb.  

- Yox – deyib - azərbaycanlı olmalıdır. 

Bryusov axĢam yatmazdan əvvəl bu beĢ nəfəri 

sıradan qabağa çıxartdı. Çox çək-çevir-dən sonra baĢı 

sarğılı Sahib Əkbərova məzu-niyyət elan elədi. Hamımız 

əl çaldıq. 

Sahib Əkbərov baĢı, qılçaları sarğılı halda gecə yerinə 

girəndə sevindiyindən yata bilmir-di. Cəmi altı gündən 

sonra onu evə bura-xacaqlar. Doğma Kəlbəcərə gedəcək! 

Avqust Kəlbəcərin ən gözəl ayıdır...  

Burada yayda, iyul-avqust aylarında Azər-baycanın 

aran zonasından gəlib dincələnlər toplaĢır. Kəlbəcərin 

meĢələri, dağları, qayaları, parkları gözəl geyimli Ģəhər 

qızlarının, qadın və uĢaqlarının gəliĢi ilə canlanar, bu 

uzaq dağ rayonunda həyat qaynayardı.  

Kəlbəcər bu vaxtlar yaĢayardı!  
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Kəlbəcərli ailələrin həsrətlə gözlədiyi bu gəlmələr 

onlara bütün dərd-sərlərini unutdurar-dı. 

Növbətçi gəlib, məni çağırdı ki, Bryusov sə-ni 

kabinetdə gözləyir. Tez qalxıb geyindim.  

O, mənə yer göstərib, oturmağı təklif elədi. Oturan 

kimi: 

- Necədir iĢlər? – soruĢdu. 

Onun qoluna baxdım. Saat qolunda yoxuy-du. O, 

dərhal bunu baĢa düĢüb: 

- Həkim səndən bir söz soruĢsa, heç nə de-mə haa, – 

dedi. 

- Yox, demərəm, bu barədə ağlınıza heç nə 

gətirməyin.  

- Həkim məni  tutdurmaq istəyir, – dedi – o, 

azərbaycanlı həkimi nəzərdə tuturdu. 

- Bu barədə daha danıĢmayaq, – dedim. Mən nə 

həkimə, nə də baĢqasına heç nə de-yən deyiləm. Arxayın 

ola bilərsiniz.  

- BaĢının yarası necədir? – soruĢdu. 

- YaxĢıdır, – dedim. - Sabah sarğını dəyiĢ-dirməliyəm. 
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- Özüm sənə məzuniyyət vermədim, təzə gəlmisən, 

danıĢdığımız kimi noyabrın yeddi-sində bayram günü 

gedəcəksən! – dedi. 

Qəflətən: 

- Mənə yefreytor verə bilərsiniz!? – ərklə bərkdən və 

ümidlə soruĢdum. 

O gözləmirdi... Bir an özünü itirib, sonra qı-zarıb-

bozarıb, tez də toparlanıb: 

- Niyə vermirəm, verərəm – dedi. 

Mən ayağa qalxdım. 

- Versəniz, çox yaxĢı olar... 

Kabinetdən çıxıb, yerimə gələndə MürĢüdlə Sahib 

məni yatdıqları çarpayıda oturub gözlə-yirdi. Onlara 

dedim ki, “ĠnĢaatçılar günü” yef-reytor alacağam. Ancaq 

bu barədə heç kimə heç nə deməyin hələ... 

Beləcə Sahibin və mənim sevincim bir-biri-nə qarıĢdı. 

Hərəmiz ürəyimizdə öz qayğıları-mız, öz arzularımızla 

yaĢayırdıq. 

Kazarmanın döĢəməsini qırmızı boyayla 

rəngləmiĢdilər. Elə gözəl görünürdü ki... 
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03.08.1971, II gün. 

 

Avqust girəndən hadisələrlə zəngindir. Görək bu gün 

nə baĢ verəcək? 

“Sançast”a gəldim. Yaralıların çoxu burada idi. Hamı 

sarğısını dəyiĢirdi. Sarğı dəyiĢən rus “salaqa”lardan biri 

məndən siqaret istədi. Sanki aramızda heç nə olmayıb.  

Stadion davasını yadıma saldıqca dəhĢətə gəlirdim.  

Götürəndə biz hamımız uĢaq idik. O rus “salaqa”ların 

da heç 18-dən yuxarı yaĢları yo-xuydu. Onlar da uĢaq 

idilər. YaxĢı ki, ölüm ol-madı. Orada kim ölsə, qanı 

batasıydı.  

Hamını Allah saxladı... 

Ancaq bizi bir Ģey maraqlandırırdı: 

UĢaqları bıçaqla eyni adam vurub. O kimiy-di? Özü də 

çox ölçüb-biçib, hamını ustalıqla vurub. Elə dəqiqliklə 

iĢləyib ki, ölən olmasın. Heç kimin ürəyinə, qarnına, 

ciyərinə, baĢına vurmayıb...  
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Ölən olsa, yüz faiz istintaq onu tapacaqdı. Ġndi isə 

general-deputat Krasik bu hadisəni özü ört-basdır edib 

gizlədirdi... 

Hərbi həkim sarğımı açıb, yaramı yoxladı. Yenidən 

sarımadı. Eləcə yara bitiĢən yerlərə pambıqla dərman 

qoyub, üstünə leykoplastır yapıĢdırdı:  

- Sağalır, – dedi. 

“UNR”-ə gəldim. Rodkin yoxuydu.  

Sarıkirpikli üçün yaman darıxırdım. O da 

məzuniyyətdən qayıtmaq bilmirdi. Hər gün onun 

bağlamasına intizarla baxırdım. Bəlkə də içində meyvələr 

artıq xarab olub. Düzdür mey-vələrin havalanması üçün 

bağlamada deĢiklər açmıĢdım. Ancaq bu meyvələr 15-20 

gün olar-dı ki, bağlamanın içərisindəydi... 

11:30-da növbətçi gəldi ki, səni çağırırlar. Cəld çölə 

çıxdım. Kruskanov və Dorofeyev idi. Ġkisi də birdən: 

- Səni Bryusov gözləyir, – dedi. 

Onlarla birlikdə kazarmaya qayıtdım. Yol boyu 

narahat idim. Görəsən məni neyləyir? Nə baĢ verib? 

Bryusov mənimlə təkbətək görüĢdü.  

Onun rəngi qaçmıĢdı. Çox kədərli və tutqun idi. Mənə 

oturmağı təklif edib, danıĢmağa baĢ-ladı: 
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- Kimsə mayor Dyakivə xəbər verib ki, Ba-bayevin qol 

saatını Bryusov əlindən alıb!  

DanıĢığından belə baĢa düĢdüm ki, Dyakiv Bryusovu 

yanına çağırıb. Bryusov isə heç nə boynuna almayıb.  

- Görünür səni yanına çağıracaq, – Bryu-sov dedi. 

O, açıq-aĢkar qorxu keçirirdi. Çox narahat idi. Ona 

diqqətlə baxıb: 

- Narahat olmayın, – dedim...  

O da mənə diqqətlə baxıb: 

- Səni Dyakiv çağıracaq, – dedi. - Səni ha-uptvaxtla, 

ya da baĢqa rotaya keçirməklə hə-dələsə də, qorxma... 

Mən sənə nə lazımdır, kömək eləyəcəm. Sən məni 

satsan, vəziyyətim ağır olar. Məni iĢdən çıxararlar, məhv 

olaram... 

- Mən sənə saat bağıĢlamamıĢam. Belə Ģeyləri 

beynindən bir yolluq at. Ġstəyir mayor Dyakiv olsun, istəyir 

lap general-deputat Krasik özü... 

Onun rəngi bir qədər açıldı. Mənim qətiy-yətimdən o 

hiss elədi ki, mənə bel bağlamaq olar. Mən satqınlıq 

eləmərəm. Odur ki, bir qə-dər də arxayınlaĢdı. Sonra: 

- Saatı indi qaytarsam, özümü ifĢa etmiĢ olaram...  
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Mən ayağa qalxıb getmək istəyərkən: 

- Saat məsələsinə görə heç vaxt narahat olmayın, 

yoldaĢ komandir!  

Çölə çıxanda isə hiss elədim ki, yefreytor məsələsi 

düyünə düĢməsə yaxĢıdır... 

“Voyentorq”a xrom sapoqlar gəlmiĢdi.  

Əla idi, 14 manat 04 qəpiyə. Özümü saxla-ya 

bilməyib, 41 razmer bir cütünü ayağıma ge-yinib 

yoxladım. Həqiqətən keçiləsi mal deyildi. StarĢinaya da 

birinin pulunu vermiĢdim. Ancaq bu xrom idi.  

Yeridikcə cırıldayırdı.  

Pulunu sayıb götürdüm. Ayağımdakı köhnə sapoqları 

isə zibil qabına atdım.  

Təzə xrom sapoqları cırıldada-cırıldada ro-taya 

qayıtdım.  

Canımı qorxu almıĢdı. Yefreytorluq cəhən-nəmə 

batsın, rotamı dəyiĢsələr çox pis olaram.  

Səkkiz aydı bu uĢaqlara özümü güclə tanıt-mıĢam. 

Yeni rota istəmirdim...  

Ġkinci rotada starĢinamız Bandısik, Boyko, Bryusov 

vardı. UĢaqlardan heç kim mənə bata bilmirdi... 
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Rüstəmin yanına gedib, təzə xrom sapoq-lar fotoda 

cırıldamasa da bir Ģəkil çəkdirdim. 

Telman Mamedov bu gün hospitaldan çıx-mıĢdı. 

Hırıldaya-hırıldaya gəlib mənimlə görüĢ-dü.  

- Gözlərin necədir? – soruĢdum. 

O cavab vermək əvəzinə: 

- EĢitdim qəhrəmanlıq eləmisən! – dedi. 

BaĢımın yaralı yerinə baxdı və mehriban-lıqla, bir az 

da canıyananlıqla: 

- YaxĢı qurtarmısan, Allaha min Ģükür, – dedi. 

Mayor Dyakivdən xəbər çıxmırdı. 

Qayıdıb “UNR”-ə gəldim, 15:30 idi.  

Rodkin gəlməmiĢdi.  

Xeyli gündəlik və məktublar yazdım. AxĢam altıya 

iĢləmiĢ rotaya qayıtdım.  

Armud satırdılar. Onluğu xırdalayıb armud aldım. 

Bütöv bir qırmızı yüzlük qaldı. Bir də bu onluqdan qalan 

xırda pullar. 
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AxĢam filoloq Tofiq və Nazarovla “divar qəzeti” 

hazırladım.  

Filoloqdan xahiĢ elədik ki, Sabirdən nəsə desin. 

“Oxutmuram, əl çəkin” Ģeirini əzbərdən söylədi: 

 

Oğul mənimdir əgər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

Gərçi bu bədbəxt özü elmə həvəskardır, 

Dinə zərərdir, zərər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

 

Bəs ki, uĢaqdır hələ, yaxĢı-yaman sanmayır, 

Elmin əbəs olduğun anlamayır, qanmayır 

Sair uĢaqlar kimi hər sözə aldanmayır, 

Eyləyir ömrün hədər, oxutmuram, əl çəkin! Eyləməyin 

dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

 

Eyləmərəm rəhm onun gözdən axan yaĢına, 
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Baxsın özündən böyük öz qoçu qardaĢına, 

Ölsə də verməm riza, Ģapqa qoya baĢına, 

Kafir ola bir nəfər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

 

UĢaq mənimdir, baba, dəxli nədir sizlərə? 

Kim sizi qəyyum edib hökm edəsiz bizlərə? 

Yatmaram əsla belə dinə dəyər sözlərə! 

Bir kərə qan, müxtəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

 

Satmaram öz əqlimi siz kimi laməzhəbə, 

Razıyam oğlum gedə qəbrə, - nə ki məktəbə! 

Məktəb adın çəkməyin, - mələbədir, mələbə!.. 

Əlhəzər, ondan həzər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 
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Bəsdi o bildikləri, kaĢ onu da bilməsə! 

Canıma olsun fəda bir də üzü gülməsə! 

Ta ki, o zehnindəki fikirləri silməsə, 

Sanma ola bəxtəvər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! 

 

Yenə filoloq Tofiq Ģeirin çox hissəsini de-mədi və 

yadında saxladığı kimi söylədi... 

Gecə 24:00-da yatmağa getdim.  

 

04.08.1971, III gün. 

 

Səhər klubda Malinovski siyasi xəbərlər-dən məĢğələ 

aparırdı.  

MiĢa, “dizbat”dan yeni gələn özbək və Djor-djik yaxĢı 

çıxıĢ elədilər. Djordjik: 
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- Niyə briqadada eĢĢək kimi iĢləyənlərin əmək haqqı 

qarovulçu dayananlardan azdır? Kim çox iĢləyir? – 

soruĢdu. 

Malinovski pərt oldu... 

Siyasi xəbərlər qurtaran kimi “UNR”-ə get-dim.  

Rodkin bu gün tez gəlmiĢdi. GörüĢdük. Mə-nə tapĢırıq 

verdi ki, get, bütün rotaları gəz. Hansı rotada “Uqolok 

texnika bezopasnosti” lövhəsi yoxdursa, gəl, plakatlar 

götür, onlara ver. 

Osipovun rotasının qabağında 10-15 rus dayanıb 

söhbət eləyirdi. Onlara yanaĢıb, “Uqo-lok texnika 

bezopasnosti” lövhəsinin harada yerləĢdiyini soruĢdum. 

Heç biri cavab vermədi. Bir-iki dəfə də təkrar soruĢdum. 

Yenə cavab vermədilər.  

Onlara rus dilində söyüĢ söydüm. Üçü üs-tümə 

cumub, biri məni yumruqla vurdu. Yum-ruq elə də bərk 

dəymədi. Odur ki, dillənmədim. Onlar da davanı davam 

eləmədilər.  

Rotaya girib, zabit heyətini axtarıb, bir kapi-tan 

tapdım. Ona “UNR”-dən nə məqsədlə gəl-diyimi və 

qapıda rus əsgərlərin məni vurduğu-nu da bildirdim. 

Kapitan mənimlə çölə çıxdı. Rusları göstərib.  

- Bunlardır, – dedim. 
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Kapitan bərkdən qıĢqırıb: 

- Kim vurub onu? – soruĢdu. 

Hamısı olanı dandı. Məni vuran isə orada yoxuydu. 

Mən içəri girəndə iĢini bilib o, aradan çıxmıĢdı. 

Kapitan könlümü alıb, onlara söydü və mə-ni xeyli 

müĢayiət eləyib yola saldı. 

Dəlləkxanaya gəldim. Hüsənlə Dilqəm ora-da idi. 

Xeyli onlarla armud yeyib, maqnetafon-da musiqiyə qulaq 

asdıq... 

AxĢam yeməyinə gedəndə yeməkxanada növbə 

vardı. Serjant əclaflıq eləyib, əvvəl rus “salaqa”larını içəri 

apardı. Biz gözləyəsi olduq. Hamımız dilxor olmuĢduq. 

Əsəblərimiz gəril-miĢdi, dözmürdü. Axırda mən uĢaqlara:  

- Serjant Kuruskanova heç kəs qulaq as-masın, heç 

kəs yeməyə getməsin və heç kəs də onun əmrini yerinə 

yetirməsin– tapĢırığı verdim.  

Ona qulaq asana öz dilimizdə bir kobud söyüĢ də 

söydüm.  

UĢaqlar onun əmrinə tabe olmayanda Ku-ruskanov 

pərt olub bilmədi neyləsin. Heç kəs onu eĢitmirdi, məcbur 

olub köməyə baĢ serjant KaĢeyevi gətirdi.  

Sözümüz söz idi.  
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Odur ki, KaĢeyevi də heç kim eĢitmədi. Bizi cəza 

olaraq “stroyevoy” aparmaq istədi. Tabe olmurduq... 

- Babayev! Hauptvaxta gedəcəksən. Akpe-rov! 

Məzuniyyətə gedə bilməyəcəksən.  

Nə qədər elədisə, yenə xeyri olmadı. UĢaq-lar onu da 

eĢitməyəndə hirslənib: 

- Gecə danıĢarıq, – dedi. 

Hamı dağılıĢdı. Heç kim yemək yemədi... 

Mən uĢaqları baĢa saldım ki, biz sözü bir yerə 

qoymasaq, dünən gələn “salaqa”lar da axırda bizi 

buyuracaq, döĢəmə yudurdacaq, əvəzlərinə kartof, soğan 

soyduracaqlar. Görür-sünüz Kuruskanov da qudurub, 

bizdən qabaq “salaqa”ları yeməyə aparır. Bizimkilər 

qapıda növbə gözləyir... 

BaĢ serjant KaĢeyev məni dəftərxanaya ça-ğırdı. 

Gəldim.  

Bütün uĢaqlar dəftərxananın qabağında toplaĢıb, 

məni gözləyirdi. 

- Niyə uĢaqları öyrədirsən? – KaĢeyev so-ruĢdu. 

- Siz niyə ayrı-seçkilik salırsınız? – dedim. 

- NeyləmiĢik? 
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- Kuruskanov bizi yeməkxananın qabağın-da növbədə 

saxlayır, dünən gələn rus “sala-qa”larını isə içəri buraxır. 

Niyə? 

Mənə cavab vermək əvəzinə: 

- Əmrə niyə tabe olmursunuz? Niyə “stro-yevoy” 

getmirsiniz? – əsəbi halda, səsini qaldı-raraq soruĢdu. 

- Nə vaxt Rezniçenko, UĢno, Klimenko, Trofimov, 

Vasilyev, Nazarov, ġkriba, Moise-yev, Vakulenko dəstədə 

“stroyevoy” gedəcək, onda biz də gedəcəyik, – dedim. 

- Həəə? 

- Həəə! – dedim və ayağa qalxıb, çölə çıx-dım.  

Bütün uĢaqlar məsələnin nə yerdə oldu-ğunu 

soruĢdu. Mən olduğu kimi danıĢdım. Qə-rarımız belə oldu 

ki, hamı bir nəfər kimi bir-bi-rini müdafiə eləsin, baĢqa 

yolumuz yoxdur, vəssalam...  

Bryusov da gələn kimi mən ona vəziyyəti baĢa 

salacağam... 

Məktub aldım, Cəfər Cəfərovdan idi – Cek-dən. 

Yazırdı ki, imtahanları verib, dördüncü kursa keçib.  

Bir az doğrusu kövrəldim.  
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Axı, qrup yoldaĢlarım oxuyur, mən isə 

əsgərlikdəyəm... Yerimdə  sayıram... 

AxĢam rotaya yatmaq əmri veriləndə qeyri-adi heç nə 

baĢ vermədi. Nə Kuruskanov, nə də KaĢeyev cürət edib, 

bizim uĢaqları cəzalandıra bilmədi.  

Bax birlik belə Ģeydir. Məsələ bununla da bitdi... 

 

05.08.1971, IV gün. 

 

Bu səhər iĢə gələndə gördüm Rodkin otaqda oturub. 

GörüĢdük.  

Böyük bir taxta “Ģit”in üzərində “Dokumen-tasiya po 

texnike bezopasnosti” sözlərini yaz-maq lazım idi.  

Yazdım. Əla çıxdı.  

Sonra Rodkin məni “Rastvornı”ya göndərdi. Orada 

material və baĢqa bir iĢ olmadı...  

Rotaya qayıtdım. BaĢ serjant KaĢeyevlə söhbət 

elədik. Mənə dedi: 
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- UĢaqlara de, məni eĢitsinlər. Əvəzində ruslarla sizin 

uĢaqlara fərq qoymayacağıma söz verirəm. 

- Mənlik bir iĢ yoxdur yoldaĢ KaĢeyev, an-caq 

danıĢaram, – dedim. 

Yuyunub, mağazaya getdim. Pomidor və çörək alıb, 

yeməkxanaya gəldim. Səbuhi ət, borĢ gətizdirdi... Oturub 

yedik.  

Sonra birlikdə rotaya gəldik. Rotada Səbuhi xırıldaya-

xırıldaya mənə dedi: 

- Məzuniyyətə getmək üçün 40 manat pul lazımdır. 

Bircə ümidim sənədir. Gəl, məni yerə vurma, bərdəli 

balası! 

Onun təkrar-təkrar bərdəli balası deməsi məni tutdu. 

Duyğulandım. Kövrəldim və sonun-cu yüzlüyə əl atdım. 

Səbuhi yüzlüyü alanda gözləri yaĢardı... 

ĠĢ yerində Rodkin özü çəkdiyi bir çertyoju mənə verdi. 

Qırmızı və yaĢıl rənglərlə boya-dım...  

AxĢam 18:30-da rotaya gəldim.  

Yenə cərgə ilə “stroyevoy” getmək məsə-ləsi ortaya 

çıxdı. Yenə söz verdik ki, Kuruska-novu, KaĢeyevi 

eĢitməyək...  
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Yenə onlar qıĢqırır, əmrlər verir. Yenə uĢaqlar fikir 

vermirdi...  

Əlacsız qalan baĢ serjant KaĢeyev məni otağa 

çağırdı.  

BaĢladıq qayda-qanundan.  

KaĢeyevə dedim: 

- Bax, Klimenko əsgərliyə bizimlə bir vaxtda gəlib. 

Özü də heç bir rütbəsi yoxdur. Bizim kimi sıravi bir 

əsgərdir. Ancaq bizim uĢaqları qaba-ğa çıxarır, Sahib 

Əkbərova, Turabxana, Mür-Ģüdə naryad verir, gecələr 

bizim uĢaqlara dö-Ģəmə yudurdur. Belə iĢ olar? 

- Sizin uĢaqların 95 faizi rus dilini bilmir, heç nə baĢa 

düĢmür. 

- Bunun nə dəxli var mən deyənlərə? 

- ĠĢlətməyi bacarmırlar... 

- Cəfər ki iĢlətməyi bacarır, rus dilini yaxĢı bilir, niyə 

onu çıxarıb, Vakulenkonu yerinə qoy-maq istəyirsiniz? 

KaĢeyev tutuldu.  

O, nə danıĢacağını bilmirdi. Fakt qarĢısın-da aciz 

qalmıĢdı. Mən davam elədim: 
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- YoldaĢ KaĢeyev ruslar hansı ki, bizimlə bir vaxtda 

gəliblər, döĢəmə yumurlar, kartof, soğan soymurlar, iĢ 

yerlərində beton, kərpic daĢımırlar, əvəzində bizim 

uĢaqları iĢlədirlər, gecə də nahaqdan cəza verib, döĢəmə 

yudur-durlar.  

Bu nə vaxta qədər belə davam edəcək? Ġndi də 

salaqa ruslar üstümüzə ayaq açıb, bizim starik əsgərlərə 

göstəriĢlər verir. Belə iĢ olar? 

BaĢ serjant KaĢeyev quruyub qalmıĢdı və birdən 

ağlına nə gəldisə dedi: 

- Bəs təklifin nədir? Neyləyək? 

Mən onu baĢa saldım ki, qoy uĢaqlarla söh-bət 

aparım, məsləhətləĢim, sonra deyərəm.  

RazılaĢdıq.  

Yenə kazarmada uĢaqları baĢıma yığdım.  

Əmri nə vaxta kimi yerinə yetirməyəcəyik? Heç belə 

də olmaz, alternativ yol lazımdı. Ruslarla nəsə bir ortaq 

yol tapıb, yola getmə-liydik.  

Hələ qarĢıda 14 aylıq uzun bir hərbi xidmət bizi 

gözləyirdi...  
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Bizim uĢaqlar eĢĢək kimi iĢləsinlər, Klimen-kolar, 

Vasilyevlər ad çıxartsınlar, əmr, naryad versinlər. Belə də 

getməzdi. Odur ki, çıxıĢ yolları axtarırdıq...  

Sonda bir variant tapdıq! 

Sırf azərbaycanlılardan ibarət bir briqada yaradarıq. 

Tək-tək, iki-iki, üç-üç rusların briqa-dalarında iĢləyən 

uĢaqları çıxarıb yığırıq bu briqadaya. Komandir də elə bu 

azərbaycanlı-ların arasından biri olur. Bu təklifə hamı razı 

oldu.  

Qaldı komandirin kim olacağı məsələsi. Hamı bir 

ağızdan qıĢqırdı: 

- Babayev! 

Cırdaxanlı Nadir Allahverdiyev də qəflətən 

qıĢqıranlara qoĢuldu: 

- Mən də öz asan iĢimdən çıxıram. Öz mil-lətimizdən 

ibarət briqadaya qoĢuluram. Tofiq də komandirimiz olsun.  

Nadir “BAM” deyilən yerdə, odinoçkada iĢləyirdi.  

Kirpikli, göygöz Eldar heç bir söz demədən məni 

qucaqlayıb öpdü. Telman Mamedov da məni qucaqlayıb 

təbrik elədi.  

Artıq uĢaqlar özbaĢına məni özlərinə ko-mandir təyin 

eləmiĢdilər.  
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Bunu gözləmirdim.  

Hər Ģey bir anda, gözlənilmədən oldu. Rod-kini, 

Sarıkirpiklini, iĢimi itirirdim...  

UĢaqlar məni dilə tutdu:  

- Söhbət millətin taleyindən gedir, – dedilər.  

Sahib Əkbərov kiçik bir nitq söylədi və bil-dirdi ki, 

millətin taleyinə görə Tofiq bu addımı hökmən atmalıdı.  

Biz onu artıq komandir elan eləmiĢik.  

MürĢüd, Çingiz, Ədalət az qaldı mənə yal-varsınlar ki, 

bu iĢi pozmayım. 

Hər Ģey qəflətən, bir göz qırpımında baĢ verdi.  

Daha mənə fikirləĢməyə belə vaxt qalmadı. Sahib 

Əkbərov, Telman Mamedov və Ələkbər qələm-dəftər 

gətirib siyahı tutdular:  

Ələkbər Ġsgəndərov, Sahib Əkbərov, Adil Əliyev, 

Mamed Məhəmmədov, MürĢüd Ma-medov, Telman 

Mamedov, Ədalət Mamedov, Turabxan Quliyev, Çingiz 

Həsənov, Ġlyas Ma-medov, ġahmar Hətəmov, Nadir 

Allahverdiyev, Vahid Həsənov, Eldar Mamedov.  

On dörd uĢağın adı, soyadı yazılan kağızın 

qarĢısından hamı imza elədi. 
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Mən son sözümü kiçik nitq formasında de-dim: 

- UĢaqlar!  

Özünüz bilirsiniz ki, gül kimi iĢim var. Heç kəs də məni 

incitmir, iĢlətmir. Komandirlərlə də münasibətim əladı.  

Mən rahat iĢimi sizə görə qurban verirəm.  

Ancaq nə vaxtsa məni kimsə eĢitməyə-cəksə, dövlətin 

hərbi iĢində verilən tapĢırıqları yerinə layiqincə 

yetirməyəcəksə, bax bəri baĢ-dan desin. Sonra gec 

olacaq...  

Hamı bir-bir sözünə əməl edəcəyinə and içsin.  

Mən də söz verirəm ki, ayrı-seçkilik qoy-mayacağam. 

Hamı mənim üçün doğma qardaĢ kimi olacaq.  

Və beləliklə on dörd nəfərin hamısı and içdi ki, mən 

nə desəm, elə də olacaq!  

Beləliklə öz aramızda ilk razılıq əldə olun-du. 

Telman və Ələkbərlə Bryusovun kabinetinə girdik. O 

təəccüblə üzümüzə baxıb oturmağı təklif elədi. 

Məsələni danıĢıb, siyahını təqdim elədim. Bryusov 

heyrətlələ üzümə baxıb: 

- ĠĢdən çıxırsan? – soruĢdu. 
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- Bəli, – dedim.  

O, yerində dikəldi: - “tı ĢutiĢ”?-deyərək, inanılmaz bir 

baxıĢla məni süzüb: 

- Doğru sözündür?!-soruĢdu. 

Bir az da duruxub - Nu Babaev...deyib, ba-Ģını buladı 

- Bəli, yoldaĢ briqadir uĢaqlar məni özlərinə komandir 

seçirlər. Dövlətin hərbi tapĢırıqlarına və qoyulan plana 

yüz faiz əməl olunacaq! 

BaĢ leytenant Bryusov kreslodan qalxıb, mənə sarı 

gəldi: 

- Sən o cür iĢini könüllü surətdə öz yerli-lərinə görə 

itirirsənsə, kiĢi adamsan! – dedi və kürəyimi əli ilə 

Ģappıldatdı.  

Sonra nə fikirləĢdisə:  

- Onlar səni “podvadit” eləməzlər? – səsinin  tonunu 

azaldıb, gözlərini qıyaraq soruĢdu.  

Qətiyyətlə: 

- Heç vaxt! – dedim. 

- Onda mən razıyam, – dedi. 
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Və baĢını aĢağı salıb, bir xeyli kiçik addım-larla var-

gəl edib: 

- Bəs Rodkin? O, razılıq verəcək? 

- Onun hələ heç nədən xəbəri yoxdur, yol-daĢ 

komandir. 

- Mən razı! – Bryusov inamla dedi, - birinci gündən o 

siyahıda adları olan uĢaqların ko-mandirisən!  

Səni təbrik edirəm!  

Rodkinlə özün danıĢarsan. Qoy Rodkin sənə sonuncu 

naryadı da bağlatdırsın. 

Kabinetdən çıxanda Kuruskanov, KaĢeyev-dən 

tutmuĢ azərbaycanlı uĢaqların hamısı bizi əhatəyə aldılar. 

Son razılıq məsələsinin rota komandiri Bryusov tərəfindən 

verilməsini eĢi-dəndə uĢaqlar çığırıĢır, pilotkalarını 

havaya tul-layır, barmaqlarını ağızlarına fit çalırdılar... 

Günorta poçtu axĢam gəlmiĢdi.  

Üç məktub aldım. Tahir Ağayevdən iki, yev-laxlı 

qohumum Səməd Təhməzovdan isə birini. 

Tahir yeni elə bir Ģey yazmamıĢdı.  

Səməd isə yeni bir xəbər yazmıĢdı: Mənim bibim qızı 

Elzanı sevirmiĢ, Gülxarın böyük ba-cısını.  
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Elza  da  bunu  bilir,  Səmədlə məktubla-Ģırlar. Ġndi 

Səməd də mənim kimi əsgərlik-dədir...  

Elza da mənim komsomolum kimi onu göz-ləyəcəyinə 

söz verib.  

Allah bütün sevənlərə kömək olsun! 

ġərqiyyə, Həmayə, Elza artıq öz talelərini 

müəyyənləĢdiriblər. Görək Gülxar, Zeynəb ki-mə qismət 

olacaq? 

Gecə saat üçə qədər yata bilmirdim... 

Telman gəlib tülkü kimi hiyləgərliklə yaltaq-lanaraq: 

Sən icazə versən, mən Bryusovla danıĢa-ram, Nadirin 

yerinə “odinoçka”ya “BAM”-a ke-çərəm... 

- Bazar günü danıĢarıq, – dedim.  

Məsələ belə də qaldı.  

Bu gecə Telman bax beləcə açıb əsl sima-sını bir 

daha göstərdi!  

“Xumba”nın agenti köpəyoğlu! 

Ġlk narazılıq artıq yaranmaqda idi... 
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06.08.1971, V gün. 

Gecədən uĢaqlar remenlərində səkkizinci deĢikləri 

açırdı.  

Bəli, bu gün hərbi xidmətimizin səkkiz ayını arxada 

qoyduq. Allah kömək olsun.  

On altı ayımız qaldı. Belə baxanda az müddət deyil. 

On altı ay...  

Günlər zorla gedir. Gün çıxandan batana qədər 

müxtəlif hadisələr olur. ĠĢləyənlər üçün lap çətindir. Hələ 

qarĢıda uzun bir qıĢ fəsli var.  

Bakı, Bərdə deyil eyy...  

Buranın qıĢı çovğunlu, boranlı, Ģaxtalı olur.  

Ehh... Nəysə, fikirləĢəndə hər gün adama uzun gəlir. 

Adamın gözü qorxur. 

Keçən ayın bax bu günü idi...  

06.07.1971 Onda da ümidsiz idim. O gündən cəmi bir 

ay ötür. Boyko qıĢqırdı ki, hazırlaĢ gedirsən!  

Onda qulaqlarım tutuldu.  
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Hara gedirdim? EĢidəndə ki, Bərdəyə, doğ-ma yurd-

yuvama, isti ocağıma gedirəm hə-yəcandan dilim qurudu, 

nəfəsim çatmadı...  

Əvvəl elə bildim zarafat eləyir, məni haup-tvaxta 

salmaq istəyir.  

O güləndə, on sutkalıq evə gedirsən de-yəndə, 

eĢitdiklərimə inana bilmirdim.  

Mənim həyatımda cəmi bir ay əvvəl nə donetskli qız 

vardı, nə də Məhbubə xala! 

Ġlahi, bir ayın içərisində nə qədər hadisələr ola 

bilərmiĢ!  

ġuĢada, Cıdır düzündə komsomolumla bir süfrədə 

pürrəngi, kəkotulu samovar çayı iç-məyim, ailələrimizin bir 

süfrə baĢında oturub mehriban danıĢmaqları, 

məsləhətləĢmələri lap nağıla bənzəyirdi... 

Aydının, Yunisin, Soltanın, Arazın və Arifin nəĢəyə 

qurĢanmaqları...  

Pervomayskidə, hərbi hissəmizin stadionunda baĢ 

verən remen, ağac, lopatka, daĢ davası, o çığırtılar, o 

tozanaqlar, iniltilər, axan qanlar... Və sonda həyəcan 

siqnalları... 
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Bütün bunlar cəmi son bir ayın içərisində 

olmamıĢdımı? MamıĢevin, Mesxeti türkü ġükü-rün xəbər 

tutub, köməyimizə gəlməsi, özləri ilə köməyə gətirdikləri 

uĢaqlar!  

Ömrümüzə tarix yazıldı!  

Hospitaldakı, “sançast”dakı yaralılar...  

Hələ qorxudan qaçanlar: Balaca, filoloq Tofiq, 

Məzahir Nəbiyev, Ġlyas, Hüseyn, Cəfər, Ələkbər... 

Ölüm-dirim davasından sonra bizə qarĢı vuruĢan 

salaqa rus əsgərinin sançastda mən-dən siqaret 

istəməsi... 

Görün bu bir ayda nələr baĢ verib.  

Bir  ayın  hökmünə bax!  

Baxanda qarĢıda hələ on altı belə ay du-rur...  

Yox, hələ əsgərlik həyatımızın çoxu qarĢı-dadır. 

Gərək heç bu barədə fikirləĢməyəsən...  

Ruslar bizim kimi fikirləĢən deyillər. Onlar araqdan, 

çaxırdan, “ġipr”dən, “Troynoy” ode-kalondan içir, sapoq 

mazını çörəyin üstünə sürtür, çörək mazın spirtini 

çəkəndən sonra da  üzünü qaĢıyıb atır, çörəyi isə yeyib 

keflənirlər. Onlar üçün günəĢin çıxması ilə batması 

tapdıqları alkoqoldan asılıdır.  
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Nə qədər tez tapsalar, nə qədər tez içsələr, hərbi 

xidmətdə olduqlarını da elə ona uyğun unudurlar... 

Eh... Nəysə, bu gün fakt o idi ki, 8 ayımız tamam 

olurdu. Sabahdan doqquzuncu ay baĢ-layır... Allah kömək 

olsun.  

Ġnsanın baĢına hər an hadisə gələ bilər. Davanı hər 

yadıma salanda tüklərim qabarır, ətim ürpənir: nə yaxĢı 

ki, ölən olmadı deyirdim.  

Allah saxladı hamını. Cəmi 18, 19, 20 il yaĢamıĢ, 

ömür sürmüĢ bu yeniyetmə uĢaqlara Allahın rəhmi 

gəlmiĢdi... 

Bu gün yenə ayın altısıdır.  

Son iĢ gününə gedirəm. “Odinoçka”lığın son gününə... 

Rəssamlığın vidasına... 

Rodkin gəldi. Onun hələ heç nədən xəbəri yoxuydu. 

“Kolerni”yə getdik. Oradan qara lak gətirdim. “MSD”-də 

dörd ədəd dəmir lövhələrə “otvetstvenni”lərin adını 

yazdım.  

Ġndi saat 12:08-dir.  

“MSD”-dən çıxıb, rotaya qayıdanda dəllək arvadın 

yanına döndüm. O mənə, səninlə iĢim var demiĢdi. 

GörüĢdük.  
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- Niyə gəlmədin? – soruĢdu. 

- EĢitməmisən stadiondakı qətliamı?  

- Sən də orada idin? 

- Əlbəttə! Mən azərbaycanlı deyiləm? 

- ġükür salamatçılıq olub... 

- Hə, - dedim. - Ġnsanın ölümü gözlə qaĢ arasındadır. 

Mənə oturmağı təklif elədi. Bildirdi ki, əri Ģəhərdə 

yoxdur, ünvanını da verdi. 

- Gecə bizə gələ bilərsən? – soruĢdu.  

- Ayıbdır axı, – deyib, kəkələdim. 

O, kifir idi. 

Qapını açıb, çölə çıxmaq istəyəndə mənə göz vurub, 

əliylə hava öpüĢü də göndərdi.  

Mən pərt olmuĢdum, o isə yox... 

Rotaya gəldim.  

Yeni bir bəd xəbər eĢitdim. Ədalət, Telman, Ġlyas, 

Mamed, bir də ġahmar qərara gəliblər ki, mənim 

briqadamdan çıxsınlar.  
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Hələ bismillah eləməmiĢ, bu nə iĢ idi? Ürəyimdə: 

- Eybi yox, vaxt gələr, peĢman olarsınız.  

Bu beĢ nəfərə qarĢı məndə dərin bir nifrət oyandı... 

Günorta yeməyindən sonra “UNR”-ə son dəfə iĢə 

getdim. Rodkin gəlib çıxmadı. Onun hələ heç nədən 

xəbəri yoxuydu...  

Çox kədərliydim. Az qalırdım ağlayam.  

Sarıkirpikli də gəlmədi ki, heç olmasa onun 

bağlamasını verəm...  

Ġstədim növbətçiyə deyəm Rodkini görsə, mənim 

daha burada iĢləməyəcəyimi çatdırsın. Ancaq tez də 

fikrimdən daĢındım.  

Fikrimdən keçdi ki, bəlkə Sarıkirpiklinin bağlamasını 

Oqanesyana verəm, gələndə özü-nə versin?  

Ona da ürək qızdırmadım. Hər yanda danı-Ģar, yazığı 

dilə-diĢə salardı... 

“Xumba” üzvü olmasından ĢübhələnmiĢəm. Vaxtilə 

“DaĢnaksütyun” partiyasının bir qolu olan “Xumba” 

üzvləri, Bakı erməniləri ilə sıx əlaqə qurub, gizli Ģəkildə 

Bakıda anonimçilər dəstəsi təĢkil etmiĢdilər. 
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Erməni çekistlər respublikanın görkəmli Ģəxslərinin 

adı, soyadı, ünvanı, iĢlədikləri vəzifələri haqqında 

məlumatları bu dəstəyə ötürür, onlar isə bu Ģəxslər 

haqqında böhtan və iftiralar ya-zıb NKVD-nın Moskva 

baĢçılarına göndərirdi-lər. 

Hüseyn Cavid, MüĢfiq, Əhməd Cavad, Ruhulla 

Axundov, Məmməd bəy, Məmli bəy, Mürsəl bəy və 

yüzlərlə ziyalılarımız bunların “xidmətlərinin” qur-banı 

olmuĢdu... 

Otağıma hüznlü bir halda qəmgin-qəmgin xeyli 

baxdım. Ancaq əĢyalarımı götürmədim, bir də gələrəm 

düĢündüm.  

Əlvida demədən oranı tərk etdim, rotaya qayıtdım.  

Gəldim ki, MürĢüd, Eldar, Sahib Əkbərov, Səbuhi, 

Turabxan, o ağdamlı lilipud Çingiz, to-vuzlu axsaq Nadir 

briqadadan çıxmaq istəyən-ləri o ki var danlayıb, paylarını 

veriblər.  

Salyanlı Adil də bu gün hauptvaxtdan qayı-dıb. 

Qayıdan kimi də məsələni eĢidib, “beĢ satqın”a o ki var 

söyüb və üzlərinə tüpürüb. Adil məni görən kimi kənara 

çəkib: 

- BeĢ “Ģərəfsiz gədə” sənə qarĢı cındırlıq eləyib... 

Ruslar bu məsələni eĢidib, mənim ya-nıma gəlmiĢdi ki, 

biz Babayevin briqadasında iĢləyərik! 
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Adilə minnətdarlıq elədim və dedim: 

- Briqadanı yaradırıq, ancaq gərək sən də içmək, 

samovolkaya getmək məsələsini birdə-fəlik qaydaya 

qoyasan. 

- Narahat olma, – dedi... 

- Sən hauptvaxtda olanda stadiondakı da-vanı 

eĢitdin? – soruĢdum. 

- Hə, çöldə nə olursa, birinci “ora” çatır. Ġgidlik 

eləmisiniz, – dedi. 

- Yaman döyüldük, – dedim. - Ancaq kiĢi kimi axıra 

qədər döyüĢdük. 

... Eldar özünü bizə yetirdi: 

- O beĢ nəfər fikirlərindən döndü, birlikdə iĢləməyə 

qərar verdilər. Yaman peĢman olub-lar, – dedi... 

Eldar elə sevinirdi, elə bil komandir onu qoymuĢdular. 

O tövĢüyür, uzun kirpiklərini tez-tez qırpırdı.  

- Bizim bu millət niyə belədir? BaĢ aça bil-mirəm, – 

Eldar təəssüflə dedi. 

Elə bu vaxt hırıldaĢa-hırıldaĢa qabaqda Ədalət, 

arxasınca ġahmar, Telman, Ġlyas, Ma-med bizə tərəf 

gəldi.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Adil mənə göz vurdu ki, dillənməyim. Eldar da onlara 

sözünü demiĢdi. Odur ki, aramızda baĢqa söhbət olmadı. 

DanıĢıb, anlaĢdıq, səhvlərini etiraf elədilər.  

Birinci gündən hamımız azərbaycanlılardan ibarət 

yeni briqadada iĢə çıxırıq.  

Allah kömək olsun! 

  

07.08.1971, VI gün. 

Siyasi məĢğələni klubda  siyasi iĢlər üzrə komandir 

müavini Boyko  keçdi.  

Sonra  “stroyevoy podqotovka”... dərslər...  

Mən azad idim.  

ġüarlar yazırdım. «Da zdravstvuet den stroitelya», 

«Voinı stroitelı pozdravlyayem vas s dnyom stroitelya» …  

UĢaqların təpik döyməkdən tər dabanla-rından axırdı. 

Mən özüm Ģüarları yavaĢ-yavaĢ yazırdım ki, gec 

qurtarsın, təpik döyməyim... 

Günorta yeməyindən sonra rotada təmizlik iĢləri 

baĢladı. 
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Mən baĢımı aĢağı salıb, Ģüarı yazırdım, Bryusov 

yanıma gəldi. Xeyli söhbət elədik.  

- Dyakiv məni saatla bağlı bəs niyə çağır-madı? – 

soruĢdum. 

- Yəqin bizi üz-üzə qoymaq istəmədi, – de-di. 

Bryusov kasıb, arxasız, yazıq və həm də tamahkar, 

pulgir adamdır.  

Mənə danıĢdı ki, Ələkbərdən də qol saatı alıb. O saatı 

isə bacısına bağıĢlayıb. Ailələri çox kasıbdır.  

Məzuniyyətdən qayıdanda pul olmadığı üçün arvadı 

kənddə qalıb. Yaman pis oldum...  

Cibimdə pul qalmamıĢdı. Yoxsa olanı da çıxarıb, buna 

verəcəkdim. Özünə dedim ki, pulum gələn kimi sənə yenə 

hörmət edərəm, indi qəpiyim də qalmayıb...  

Son yüzlüyümü Səbuhiyə vermiĢəm. Ka-sıbçılığın üzü 

qara olsun. 

O, mənə bildirdi ki, briqadan yaxĢı iĢləsə, noyabrda 

sənə kiçik serjant rütbəsi verdirə bilərəm... 

Çox söhbət elədik. Bu dəfə mənimlə  sə-mimi 

danıĢırdı. Hiss edirdim ki, pul ona hava-su kimi lazımdı. 

Arvadını gətirməlidi, odur ki, soruĢdum: 
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- YoldaĢınızı gətirmək üçün sizə nə qədər pul 

lazımdır? 

- Otuz manat, – dedi və gözlərində bu an iĢıq parladı.  

- Sabah tapıb verərəm, narahat olmayın, – dedim. 

Düzü burada dayana bilməzdim. Qeyrət məni 

boğurdu.  

Ailə məsələsi incə məsələdir. Yazığın ar-vadı pula 

görə kənddə qalıb. Belə də iĢ olar?  

Axı bu SSRĠ boyda, dünyaya meydan oxu-yan 

nəhəng bir dövlətin zabitidir!  

Sovet zabiti... 

O ümidləndi, bir az canlandı, qırıĢığı açıldı, istədi 

məni qucaqlayıb bağrına bassın, ancaq əsgərlərin 

yaxınlıqda iĢlədiklərini görüb özünü saxladı. Nə 

fikirləĢdisə: 

- Nə məsləhət görürsən, – dedi, - məzuniy-yətə Sahib 

Əkbərov getsin, yoxsa Tofiq Allah-verdiyev? 

- Sahib getsə yaxĢıdır, – dedim. - Bizimlə qonĢu 

rayondandır. Kəlbəcərdən. Gələndə si-zə konyak da 

gətirər, müalicəvi otlar da, çiçəklər də!  

O razılaĢdı:  
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- Hökmən gedəcək!  

Qətiyyətlə hökmünü verdi. 

Bryusov gedəndən sonra Sahibi çağırıb, bu söhbət 

barədə ona məlumat verdim. Yazıq se-vindiyindən 

bilmirdi neyləsin. Ancaq yalançı, payız küləyi kimi o yan 

bu yana əsən Bryusova çox da bel bağlayıb inana 

bilmirdi... 

AxĢam Nazim Əsədov Ağcabədidən gəldi. 

Məzuniyyəti baĢa çatmıĢdı, öpüĢüb görüĢdük. Gedəndə 

verdiyim onluğu qaytarmaq istədi. Cibimdə qəpiyim 

olmadığına baxmayaraq nə qədər elədi pulu götürmədim.  

Nəsə özümə sığıĢdırmadım. Maqnetafonda oxutmaq 

üçün heç kaset də gətirməmiĢdi. Yalandan: 

- QaydaĢım Fazil göndəyəcək – dedi. 

Əvəzində özü ilə yekə bir qarpız gətirmiĢdi. Kəsib 

hərəyə bir dilim payladı. Ukraynada Ağcabədi qarpızı 

yedik... 

Mən vəziyyəti ona danıĢdım. O, məzuniy-yətə 

gedəndən sonra hərbi hissəmizdə köklü dəyiĢikliklər 

olmuĢdu.  

Mənim komandir keçməyim və stadionda baĢ vermiĢ 

qətliam məsələsi!  
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Stadion qırğınını eĢidib, çox mütəəssir olsa da 

komandir keçməyimə bərk sevindi.  

- KiĢilik, qəhyəmanlıq, igidlik eləmisiniz – dedi və məni 

qucaqladı... 

MamıĢev, filoloq Tofiq, göygöz Eldar yanı-ma gəldi. 

YığıĢıb Ģam ağaclarının altındakı “ic-las yerimizə” getdik.  

Axıska türkü ġükür, ġakir, bərdəli Sabirlə yolda 

qarĢılaĢdıq. Onlar da bizə qoĢuldu.  

Söhbət “erməni məsələsi”ndən düĢəndə ġakir 

gözləmədiyimiz halda bir dəyərli məlu-mat danıĢdı: 

- “O naxçıvanlı universitet müəllimi” tələbə-lərinə 
danıĢırmıĢ ki: “Çar imperiyasını bolĢevik-lər imperiyası 
əvəz edəndə əksər Avropa ölkə-ləri tərəfindən qəbul 
edilmirmiĢlər.  

Elm və mədəniyyətin inkiĢafına meylli ol-duqlarını 

sübut etmək üçün 1921-ci ildə Sovet hökuməti 

Almaniyaya 19 yaĢlı bir cavan alim ezam edir.  

Bu alim bizim azərbaycanlı, meĢəbəyi iĢlə-yən 

Yelizavetpol (Gəncə), indiki Kirovabad Ģə-hər sakini 

Hüseyn bəy Əliyevin və Asya xanım Mehmandarovanın 5 

oğul və 5 qızından biri olan Mürsəl bəymiĢ.  

Mürsəl bəy hələ realnı məktəbdə oxuyanda alman dili 

müəllimi – o vaxt “alman koloniyası” adlanan Yelendorf, 
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indiki Xanlar qəsəbəsinin sakini Zeman adlı müəllimin 

evindəki alman-dilində nəĢr olunan kitablardan ibarət 

böyük bir kitabxanadan istifadə edirmiĢ.  

Zeman müəllim zəif oxuyan uĢaqlara bu Mürsəlin 

vasitəsilə əlavə dərslər də keçirmiĢ. 

O vaxt o zəif oxuyan uĢaqlardan ikisi son-ralar 

akademik olublar. SemaĢko adına xəstə-xananın 

direktoru, akademik Cahangir Abdul-layev və məĢhur 

polentoloq, akademik Qam-boy Əsgər oğlu Əlizadə. 

Mürsəl bəy az müddətdə alman dilindən baĢqa fars, 

fransız, ingilis və rus dillərini də mükəmməl öyrənir.  

O, Zeman müəllimin kitabxanasından Leninin, 

Plexanovun və heç almanların özləri-nin it yerinə 

qoymadıqları Marksın yazdıqları kommunist 

ideologiyasını dərindən öyrənib 16 yaĢında atası Hüseyn 

bəyin “lüt, murdar” ad-landırdığı bolĢeviklər partiyasına 

üzv yazılır.  

Mürsəl bəy Moskva Kənd Təsərrüfatı Aka-

demiyasının biologiya fakültəsini 5 il əvəzinə 16 aya, əla 

qiymətlərlə bitirir. 

XI Qızıl Ordu tərəfindən bolĢeviklər Azər-baycanı 

iĢğal etmək istəyəndə Mürsəlin böyük qardaĢları Məmli və 

Cahangir bəy Gəncə və-tənpərvərləri, ziyalıları və 
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erməniləri ilə birləĢib Ģəhəri iĢğaldan qorumaq fikrinə 

düĢürlər.  

Bu məqsədlə səngərlər qazır, pulemyotlar yerləĢdirir, 

müqavimətçi dəstələrə baĢçılar təyin edirlər. 

XI qızıl ordu gələn kimi ermənilər tüfəng-lərini, 

silahlarını atıb qaçır.  

ĠĢğaldan dərhal sonra Məmli bəy və Ca-hangir bəy 

qaçıb əvvəl Qasım Ġsmayılov ra-yonunun Çaykənd 

meĢələrində gizlənir, sonra isə Gəncədə qohumlarıgildə 

qalırlar.  

QonĢuluqda yaĢayan ermənilər bunu bilib dərhal 

iĢğalçılara xəbər verir. Mürsəlin qardaĢ-larını tutub 

“Azkaraul” adlanan idarənin tabe-liyindəki qazamata 

salırlar. 

Bu idarənin müdiriyyəti Müqəddəs Nina pansionatının 

– 132 nömrəli orta məktəbinin, binasında otururmuĢ.  

Azkaraulun rəisi Mürsəl bəyin böyük bacı-sının əri – 

çar zabiti, “Dikaya diviziya”nın baĢ-çılarından biri, 

musavatçı, sonralar Əzizbəyov adına Az.SĠ-də ali 

riyaziyyat kafedrasının müdiri və sonda “Xalq düĢməni” 

elan edilən – Məmməd bəymiĢ. 

Məmməd bəy I Dünya müharibəsində ba-talyon 

komandiri olub, iki dəfə Georgi Xaçı ordeni alıbmıĢ. 
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Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulanda o, respublikanın 

rəhbəri Əliheydər Qarayevin təklifiylə “təzə Vətənə” qulluq 

etməyə razılıq veribmiĢ.  

Məmməd bəy Gəncədə ilk hərbi məktəb yaradıb, bir 

müddət bu məktəbdə rəis iĢləyən-dən sonra onu Bakıya 

gətirib “Azkaraul”a rəis qoyurlar. 

Ġki əksinqilabçı qaynı səs-küy qaldırıb, onunla 

görüĢməyi tələb edəndə Məmməd bəy kiçik qaynı, 

Əliheydər Qarayevlə yaxın müna-sibətdə olan Mürsəllə 

məsləhətləĢib qayınları Məmli və Cahangir qardaĢlarını 

zaminə bura-xır.  

Sonralar geodeziya müəllimi Cahangiri “Xalq 

düĢməni” elan edib, həbs edirlər.  

Çar polkovniki Məmlini ilk öncə Sankt-Peterburqda 

Azərbaycanın təmsilçisi, sonralar Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Zaqfederasiyada ilk səfiri, daha sonralar 

isə professor, Əziz-bəyov adına Az.SĠ-də geodeziya 

kafedrasının müdiri və axırda da “Xalq düĢməni” elan 

edirlər. 

Mürsəl bəy isə Moskvada Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasını bitirib Almaniyada elmi iĢini da-vam 

eləmək üçün Berlinə gedir. 

Berlində məĢhur bioloq, professor Xartman ona 

rəhbərlik edir.  
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Mövzu götürür: “Süni yolla, laboratoriya Ģə-raitində 

insan embrionunun yaradılması”.  

Xartman onunla yaxından təmasda olan-dan sonra 

pansionatda yaĢayan Mürsəli öz villasına yaĢamağa 

dəvət edir.  

Tezliklə elmi məqalələri dərc edilən bu cavan 

azərbaycanlı alimin Ģöhrəti bütün Avro-paya yayılır.  

1923-cü ildə Mürsəl bəy Ümumdünya Bio-logiya 

konqresinə dəvət olunur. 45 ölkədən gə-lən məĢhur 

bioloqların qarĢısında məruzəylə çıxıĢ edir və 21 yaĢlı 

azərbaycanlı türk aliminə biologiya elmləri doktoru fəxri 

elmi dərəcəsi adı verilir.  

Sonralar alman dövlətinin xahiĢini nəzərə alıb Sovet 

hökuməti onun Berlində qalmasına icazə verir.  

1926-ci ildə Berlinə baĢqa bir azərbaycanlı alim də 

ezam olunur.  

Mustafa bəy Ağabəy oğlu TopçubaĢov. Mustafa bəy 

keçmiĢ Ġrəvan xanlığının Göygün-bəz kəndində 

doğulmuĢdu.  

O, gimnaziyanı əla qiymətlərlə, sonra Kiyev 

Universitetinin tibb fakültəsini fərqlənməylə bitirib 

Naxçıvanda həkim iĢləyirmiĢ. 
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Sonralar SSRĠ Elmlər Akademiyasının hə-qiqi üzvü, 

Dövlət mükafatı laureatı, Bolqarıstan Akademiyasının 

akademiki, Ümumdünya Cər-rahlar Assosiasiyasının üzvü 

seçilir. 

Mürsəl bəy TopçubaĢovun Berlinə gəliĢini eĢidib 

görüĢünə gedir.  

Onlar birlikdə dostluq edir. Mustafa bəyin cərrahiyyə 

sahəsinə bəxĢ etdiyi yeniliklər, on-ların Almaniya 

xəstəxanalarında tətbiqi Avropa alimlərini valeh edirmiĢ.  

...Bir gün restoranda bu iki azərbaycanlı alim nahar 

edərkən onlara konyak və alma gətirən xidmətçi qız, 

küncdə oturan qara-buğdayı qafqazlıları göstərib, konyakı 

onların göndərdiyini bildirir.  

Bir neçə dəqiqə keçmiĢ bir “sərxoĢ türk” özünü yetirib, 

Mürsəl bəyi qucaqlayıb öpəndə, qrafin yerə düĢüb sınır. 

“SərxoĢ türk” Mürsəl bəyin qulağına pıçıldayır ki, onlar 

“DaĢ-naksütyun” partiyasının üzvləridir və konyaka zəhər 

qatıblar. 

Sən demə bu türk də öz ölkəsi tərəfindən bu 

daĢnakları izləmək tapĢırığı alıbmıĢ...  

Ezamiyyə müddəti baĢa çatandan sonra Moskvaya 

qayıdıb müvafiq orqanlara bu ba-rədə məlumat verəndə 

Mustafa bəy Topçuba-Ģova bu məsələni unutmağı 

məsləhət gö-rürlər... 
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Xartmanın villasına köçəndən sonra Mürsəl bəylə 

onun qızı Faina arasında eĢq yaĢanır. Hətta Faina 

müsəlmançılığı qəbul etmək qə-rarına gəlir.  

Evlənmək üçün ata-anasından xeyir-dua almaq 

məqsədilə 1927-ci ildə Mürsəl bəy vətənə dönür. 

Əfsuslar olsun ki, o, vətənə dönsə də Gən-cəyə gedə 

bilmir.  

1927-ci ilin dekabrında böyük qardaĢı Ca-hangir bəyə 

Moskvadan zəng vurub bildirirlər ki, Mürsəl bəy Kremlin 

xəstəxanasında müali-cə olunur və Mikoyanın evində 

qalır.  

Dərhal qardaĢı Moskvaya uçub Mürsəl bəyi evlərinə 

gətirir.  

6 aydan sonra dili açılan Mürsəl bəy qeyri-adi yaddaĢı 

hesabına xatırlayır ki, qatarda 2 erməni sərniĢinlə qəhvə 

içib Ģahmat oynayandan sonra onun vəziyyəti pisləĢib. 

Onun Kremlin xəstəxanasına gətirilməsi və Mikoyanın 

evində qalması məsələsi bu günə qədər də sirr olaraq 

qalır.  

Bir müddət sonra Mürsəl bəy Ģizofreniya xəstəliyinə 

tutulur, elmdən uzaqlaĢmalı olur.  
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O, “xəstə” adlansa da ali riyaziyyatdan məsələləri çox 

asanlıqla həll edirmiĢ.  

Qısa müddət ərzində tibb elminin ruhi xəstəliklərinə 

aid olan sahəni oxuyub mənim-səyəndən sonra dövlət 

tərəfindən ona verilən təqaüdü “Ģizofreniya pulu” 

adlandırıb almaq-dan imtina edir...  

Mürsəl bəy Stalini açıq-aĢkar “vəhĢi Koba” adlandırır.  

1947-ci ildə isə o, Azərbaycan rəhbərlərinə ərizə 

yazıb etiraz əlaməti olaraq “kommunist-lərin qeyri-insani 

siyasət apardıqlarına görə” partiya sıralarından çıxdığını 

elan edir.” 

ġakirin bu danıĢıqlarına hamımız kədərlən-dik.  

Düzü mən lap sarsıldım! 

Gecə yerimə girəndə yazıq Fainanın bu Mürsəl bəyə 

görə müsəlmançılığı qəbul elə-məsi yadıma düĢdü. 

Dünyada nə qədər nakam məhəbbətlər varmıĢ... 
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ĠNġAATÇILAR GÜNÜ 
 

08.08.1971, Bazar günü. 

Səhər tezdən durduq. “Stroyevoy osmotr” olmalı idi. 

Bu istidə paradnı forma geyindik. 

Bu gün bütün qarnizon mayor Mixaylovun komandir 

olduğu hərbi hissənin qarĢısına yı-ğıldı.  

Mayor Mixaylov və azərbaycanlı mayor Qa-sanov 

“podpolkovnik” rütbəsi aldılar.  

Bizi də “ĠnĢaatçılar günü” münasibətilə  təb-rik 

elədilər. Cəmi saat yarım olardı paradnı formada idik, isti 

bizi əldən salmıĢdı. YaxĢı ki, yığıncaq tez qurtardı.  

Yarım saat dincəldik.  
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Gedib duĢda çimdim də. Sonra klubda bayram 

yığıncağı keçirildi.  

Ġlk dəfə olaraq məni münsiflər heyəti oturan yerdə 

oturtdular. Sevi-nir, qürur hissi keçirir, özümü xoĢbəxt 

sayır-dım...  

Rəsmi hissə baĢa çatandan sonra müka-fatların 

təqdim olunması baĢlandı.  

Telman, Balaca və Nazim yefreytor rütbəsi aldılar.  

Mənim adım da iki dəfə çəkildi. Fəxri fərman və 

«Kommunist əməyi zərbəçisi» adı aldım!  

Sevinirdim. Ancaq hərbi rütbə almaq istə-yirdim. Heç 

olmasa yefreytor...  

Sahib Əkbərovun məzuniyyəti də elan edil-di!.. 

Yığıncaq qurtaran kimi rotaya qayıtdım.  

Bryusov dərhal məni yanına çağırtdırdı: 

- Razı qaldınmı? – soruĢdu. - Briqadanı yığ, iĢləmək 

üçün instrument alın, sabahdan iĢə baĢlayın. 

DanıĢdığımız kimi, briqada yaxĢı iĢləsə, üç aydan sonra 

kiçik serjant alacaqsan, söz yox ki, məzuniyyətə də 

gedəcəksən, – dedi. 
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MamıĢevdən otuz manat borc alıb, gizlincə Bryusova 

verdim. Ovucumun içində yumrulan-mıĢ pulu onun 

ovucunun içinə qoyanda onun əli titrədi, yazıq 

sevindiyindən bilmirdi, nə elə-sin... 

Saat 15:00-da kinoya girmədim. 

HazırlaĢıb Rodkingilə getdim. Qapını döyən kimi 

arvadı qlazokdan məni görüb dərhal açdı və gülə-gülə: 

- XoĢ gəlmisən! – dedi.  

Rodkin evdə idi.  

Mənim gəliĢimə çox təəc-cübləndi. Oturmağı təklif 

edib, təmkinlə: 

- Nəsə baĢ verib? – soruĢdu. 

Mən qıpqırmızı qızarmıĢdım. Arvadı da ayaqüstə 

divara söykənib, mənə baxırdı. Mə-sələni olduğu kimi 

danıĢdım.  

- Azərbaycanlıların taleyi üçün bu addımı atdım, – 

dedim.  

Məni bağıĢlamasını, düzgün baĢa düĢmə-sini və 

ömrümün sonuna qədər onları unutma-yacağımı da 

bildirdim.  

Rodkin diqqətlə məni dinləyib, soyuqqanlılıqla: 
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- Qərarı özün verirsən, uĢaqlar səni koman-dir 

seçirlərsə, atdığın addımı alqıĢlayıram. YaxĢı iĢləsələr, 

planı yerinə yetirsələr, sənə serjant rütbəsi də verərlər, 

partiya üzvlüyünə namizəd də ola bilərsən.  

“Pozdravlyayu tebe, Tofik Babaev!” – de-di... 

Arvadı üç rumka, bir ĢüĢə mən göndərdiyim 

konyakdan və bir də Ģokolad karobkası gətirib, stolun 

üstünə qoydu. Rodkin: 

- Bu dəfə hökmən içməlisən, – dedi. - Bir Ģey olsa 

mən cavabdehəm. 

Ġkinci rumkanı içəndə arvadı da bizimlə oturdu. 

Rodkin ona da konyak süzdü.  

O elə gözəl, elə mehriban qadınıydı!  

Üzündən təbəssüm əskik olmurdu. 

Dərhal anladım!  

Bax bizim millətin üzündə bu təbəssüm çat-mır!  

Özü də istər kiĢi olsun, istər qadın, qız, oğ-lan, ya 

uĢaq fərq eləməz bizim millətin nə qocasının, nə də 

cavanının üzündə təbəssüm olmur!  

Bizimkilərin sifəti ciddi olur.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Tanımadığın hər hansı bir azərbaycanlıdan xahiĢ 

edib, bir söz soruĢmaq istəsən, o dəqiqə həmin adam 

əvvəl ciddiləĢir, qaĢları düyünlənir, döyüĢ vəziyyəti alır və 

könülsüz sənə cavab verir, hələ o da cavab versə.  

Rodkinin yoldaĢı qırx qramlıq xrustal ĢüĢə rumkasını 

mənim rumkama vuranda: 

- Tofik, əsgərliyini qurtarandan sonra bizi qonaq 

çağırarsan! Məzuniyyət götürüb, sənin yaĢadığın Bərdədə 

gəzərik. Görməli yerləriniz varmı? 

- Nə danıĢırsınız!  

ġərq küçəsi, ġərq döngəsi, Xəzər dənizi, Neft daĢları, 

Kür, Araz çayı, Damcılı bulaq, Dəli dağ, Qız qalası, 

ĠçəriĢəhər, Pirqulu, Qusardakı Suvar, ġuĢanın Cıdır düzü, 

Nax-çıvan, Bərdə! Mən yaĢadığım Ģəhər vaxtilə Arran 

dövlətinin paytaxtı olub, Makedoniyalı Ġsgəndər gəlib 

bizim ġərq küçəsinə çıxıb. Dahi Nizami bizim ġərq 

küçəsinə, bizim həyətimizə baxıb Bərdəmizə Ģeir də 

qoĢub: 

 

  Bərdə nə gözəldir, necə qəĢəngdir, 

  Yazı da, qıĢı da güldür, çiçəkdir. 
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Hələ Göy-göl... 

Necə həvəslə danıĢırdımsa, onlar əvvəl mənə 

diqqətlə qulaq asıb sonra isə qəflətən Ģaqqanaq çəkib 

gülüĢdülər!  

Arvadı ağ yumĢaq əllərilə saçımı qarıĢdırdı:  

- Sən çox vətənpərvər oğlansan, – dedi.  

Rodkin də əlavə elədi ki, hökmən gələrlər... 

Beləcə həyəcanlı halda son dəfə ayağa qalxıb, 

Rodkinə əl uzatdım. O məni qucaqladı. Arvadı hətta 

üzümdən öpdü, gülə-gülə, çox səmimi halda məni yola 

saldılar.  

Onlardan çıxanda dərindən nəfəs aldım. Sanki 

üstümdən ağır bir yük götürmüĢdülər... 

“UNR”-ə gəldim.  

Növbətçidən baĢqa heç kim yox idi. Otağımın qapısını 

son dəfə açdım. Bərk hə-yəcan keçirirdim.  

Yenə köç... Kövrəldim...  

Son dəfə, son dəfə diqqətlə pəncərədən dəhlizə, 

sonra da “əbədi xatirə”yə çevriləcək “Sarının” tualetinə 

sarı baxdım.  
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Sarıkirpikli bu tualetdə necə Ģirin siqaret çəkərdi! Hər 

Ģey sanki yüz il qabaq baĢ vermiĢdi... 

Bütün əĢyaları topladım.  

Kitabları, jurnalları, Ģəkil və məktubları, ot-krıtka və 

gündəlikləri – hamısını səliqəyə salıb, çantama yığdım.  

Bircə Sarıkirpiklinin bağlaması qaldı. Bağla-manın 

üstünü əlimlə sığalladım və sonra da əyilib öpdüm...  

Qapını bağlayıb, dəlləkxanaya yollandım. ƏĢyalarımı 

orada səliqə ilə yerləĢdirib, üstünü qəzetlə örtdüm. 

Maqnetafonum da orada idi.  

Çamadanım, mülki paltarlarım isə Rodkin-gildə 

qalmıĢdı. Arvadı, nə vaxt lazımın olsa, gəlib götürərsən, - 

demiĢdi. Odur ki, arxayın idim... 

Artıq fotoĢəkillərimi, gündəliyimi, məktubla-rı, aldığım 

fəxri fərman və döĢ niĢanı ilə birlik-də vəsiqəni – hamısını 

çantama yığıb, rotaya gətirdim.  

Bu axĢam Sahib Əkbərov Kəlbəcərə gedə-cək. 

Onunla bu çantanı Bərdəyə evimizə gön-dərəcəyəm, 

ġərq küçəsinə! 

AxĢam Muxtarla Tamaragilə getdik.  

Qapıda bir it vardı, açıq idi. Bu balaca it tez-tez hürür, 

o yan, bu yana qaçır, aradabir yerində fırlanır üstümüzə 
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cumurdu. Az qalırdı ayağı-mızdan diĢləsin, lap tutub 

qapsın.  

Tamara evdə yoxuydu. Ġt də aman vermə-dən qaçır, 

tullanır, hürür, üstümüzə yüyürür, həyasızlıq edirdi.  

Odur ki, qayıdıb rotaya gəldik. 

Ürəyimdə dedim: Hardasan ay Xanımzər! 

 

09.08.1971, I gün. 

Səhər “razvod”undan sonra ilk dəfə olaraq briqadamı 

topladım. Mağazadan Ģaqul, mala, hörgü üçün ip və s. 

lazımi iĢ alətlərini aldıq. Telman, Ġlyas, Ədalət vağzala 

getdilər. Onların orada yarımçıq iĢləri qalmıĢdı.  

Biz iĢ yerinə gəlib, maĢından tökülüĢəndə mənim ilk 

komandirlik iĢim start götürdü.  

UĢaqları cərgəyə düzdüm.  

Rota komandirimiz Bryusov tikintiyə cavab-deh olan 

adama mənim briqadam haqqında müfəssəl məlumat 

verdi. O adam da mənə yanaĢıb, nə iĢ görəcəyimizi 

aydınlaĢdırdı.  
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Mən uĢaqlar arasında iĢi böldüm. Hörgü hörənləri, 

rastvor hazırlayanları, fəhləlik edən-ləri ayırdım. 

Ġlk iĢ günümüz baĢlandı!  

Hamı tələsirdi.  

Soyunub ürəklə iĢə baĢladıq. Elə yenicə bismillah 

eləyib iĢə baĢlamıĢdıq ki, Sahib Əkbərovun son həftə 

ərzində hördüyü kərpic hörgü özbaĢına uçdu.  

Hörgü uçanda Bryusov düz hörgünün ya-nında 

dayanmıĢdı. YaxĢı ki, altda qalanmadı. Elə bil baĢıma 

qaynar su tökdülər.  

Bu da uçmağa vaxt tapdı! 

Uğursuz baĢladıq!  

Bryusov mənim yanıma gəldi.  

- UĢaqlarına tapĢır hər dörd cərgədən bir setka 

məftillərdən bağlama versinlər. Hörgünü Ģaqulsuz 

hörməsinlər. Hər Ģey yaxĢı olacaq. Əsas iĢləməyə ürək 

olsun, o da sənin uĢaqla-rında var. UĢaqların sənə böyük 

hörməti oldu-ğunu bilirəm.  

Tələsməyin... 
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ĠĢ artıq ahəngini almıĢdı. Hamı iĢində idi. Düz axĢama 

qədər altı “badya” rastvor iĢlətdik. UĢaqlar bildirdi ki, heç 

vaxt bu qədər sementli palçıq iĢlənməmiĢdi. 

AxĢamtərəfi ruslar bizi yük maĢınının üs-tündə 

gözləyirdilər. Ancaq hələ üç-dörd vedrə rastvor qaldığı 

üçün: 

- Gözləyin, – dedim, - rastvor qurtarmasa heç yana 

gedən deyilik.  

Biz necə həvəslə iĢləyirdik, ruslar görürdü. Axırda 

Stepanoviç maĢından düĢüb, özü də bizə kömək eləyəsi 

oldu.  

Kərpici də hörüb qurtardıq.  

Hamımız tərin içindəydik. Heç yuyunmamıĢ maĢına 

doluĢub, rotaya getdik.  

... Gecə yatanda Telman Balaca ilə söhbət eləyirdi. 

Hüseynə göz vurdum ki, qulaq assın. Hüseyn bir az 

keçmiĢ gəlib, pıçıltı ilə qulağıma  dedi: 

- Telman deyirdi ki, bu qurğudu. Babayevlə 

Bryusovun qurğusu. Mən aldandım. 

Doğrudan da Telman özünü itirmiĢdi. O, özü briqadir 

olmaq arzusuyla çalıĢır, gecə-gün-düz yata bilmirdi. 
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Zabitlərə nə qədər də pul xərcləmiĢdi. Di gəl, iĢlərin 

çönüb belə olması onu karıxdırmıĢdı.  

O, həm də siyahıda öz adının qabağında qol 

çəkmiĢdi. Ġndi artıq gec idi. Siyahı yuxa-rılara qədər 

verilmiĢ, təsdiq edilmiĢdi...  

Telman indi ayılıb, səhv etdiyini anlamıĢ, kitabının 

bağlandığını baĢa düĢmüĢdü. Qatar isə yola çıxmıĢdı... 

Xeyli gözümü yumub fikirləĢdim.  

UĢaqlar ürəklə iĢlədilər. Kim nə bacarır-dısa, onu da 

ürəkdən yerinə yetirdi.  

Ruslar isə iĢçi, özü də eĢĢək kimi baĢını aĢağı salıb, 

iĢləyən iĢçi qüvvəsi itirmiĢdi. Onlar indi məcbur olub, 

fəhləliyi də özləri eləyirdilər... 

 

 

10.08.1971, II gün. 

Səhər mənim briqadam rotada təmizlik iĢ-ləri elədi. 

Odur ki, klubdakı siyasi xəbərlər ke-çirilən məĢğələyə 

getmədik.  
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Leytenant özü iĢlətmək üçün bir nəfər istə-miĢdi. 

“Razvod”dan sonra Ġlyası ona görə sax-ladım.  

Çingizlə Ədaləti “Leçebni korpus”a yarım-çıq qalan 

suvaq iĢini qurtarmaq üçün göndər-dim... 

Yeməkdən sonra xəstə Mamed də Telma-na qoĢulub, 

hospitala getmiĢdi.  

MürĢüd sançastda yatırdı. 

Ələkbərin və Sahib Əkbərovun vaxtilə hör-düyü, ilk iĢ 

günümüzdə uçub, yerlə-yeksan olan hörgünü, bu gün 

özüm Ģaqul və ip ilə ni-zamlayıb, yenidən hördüm...  

AxĢama yaxın əllərimi qırmızı isti kərpiclər cadar-

cadar eləmiĢdi... 

Bugünkü iĢimiz heç məni açmadı. 

AxĢam yeməyindən sonra briqadirlər dəf-tərxanaya 

toplaĢdı. Mənim himayəmdə olan on altı nəfər təsdiq 

edildi. Tərkib daha dəyiĢ-məyəcək.  

Ġlk müvəffəqiyyət! 

Gündəlik yazmağa belə vaxt tapmıram. Məktub da 

yaza bilmirəm... 
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AxĢam Lenkomnatadan asmaq üçün əmək 

zərbəçilərinin Ģəkillərini çəkirdilər. Mənim də Ģəklimi 

çəkdilər. 

Gecə kartof soymaqda bizim də briqada iĢtirak elədi. 

 

11.08.1971, II gün. 

Səhər ilk dəfə məni yuxudan on dəqiqə tez oyatdılar.  

Serjant mənə briqadirlər üçün dəftər hazır-latdı. 

ĠĢə getdik. Bu gün də iĢ getmirdi. UĢaqlar hörgü iĢini 

yaxĢı bacarmır, odur ki, dilxor olur, əlim iĢdən soyuyurdu. 

Qəflətən Ələkbər üzümə qarĢı dedi: 

- Mən iĢləmək istəmirəm. Biz hörgü ustası deyilik. 

Suvaqçıyıq. Altı-yeddi nəfər özümlə gö-türüb, suvaqçı 

iĢləyəcəyik. Briqadirimiz də Ba-laca olacaq... 

Hirsimdən qulaqlarım batdı.  

Onun ağzı açılıb yumulurdu. Ancaq nə de-diyini 

eĢitmirdim. O, ağzı açılıb, yumula-yumu-la danıĢır, sonra 

da pilotkasını çıxararaq kər-piclərin üstünə qoyub, 

üstündə oturdu.  
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Elə hey danıĢırdı. Mən eĢitmirdim. Elə bil havasızlığa 

düĢmüĢdüm. Yuxudaydım sanki. Uçurdum çəkisizlikdə.  

Ələkbərin ağzı açılır, yumulur, qaĢları düyünlənir, 

baxıĢları canavarlaĢırdı.  

Onu bildim ki, qəflətən havada uçub, onu boğazladım.  

Necə iki əlimlə onun boğazından yapıĢ-dımsa o, 

kərpiclərin üstündən baĢı üstə yerə dəydi. BaĢı kərpiclərin 

altında, ayaqları isə mə-nim çiynimdə qalmıĢdı. 

Çabalayır, nəfəsi kəsilirdi...  

Qulaqlarım qəflətən açıldı. Rusların, azər-

baycanlıların qıĢqırtısı bir-birinə qarıĢmıĢdı. Onu 

kilidlənmiĢ barmaqlarımın arasından güc-lə çıxartdılar.  

Uçub dağılan kərpiclərin arasından onun baĢı çıxanda 

o, ağappaq meyid rəngində olsa da qıpqırmızı kərpic 

tozunda qəribə Ģəklə düĢmüĢdü. Serjant onun üzünə bir-

iki sillə çəkib, su səpib, özünə gətirdi. Ruslar məndən nə 

baĢ verdiyini soruĢdular... 

- O,  hörmək  istəmirdi! – dedim. - Biz  So-vet  
Ġttifaqının  rəsmi fəhlələriyik. ĠĢləmək la-zımdır. Plan 
vermək, bununla analarımızı, ba-cılarımızı, Vətəni 
düĢmənlərdən qorumalıyıq, – dedim. - Bu Ģərəfsiz isə 
Vətənə xain çıxanlar-dandır!  

- Bunu güllələmək lazımdı! 
Gecə Balaca bir az da “balacalaĢmıĢdı”.  
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Klubu mənim briqadam yuyurdu. Balaca, Ələkbər 

dizlərini yerə qoyub, qırmızı rəngli dö-Ģəməni canıdildən 

qaĢıyıb sürtürdülər.  

- Əclaflar!  

Vətəni bax belə qoruyarlar, – ürəyimdə de-dim, - indi 

hörgü də hörərsiniz, lap qaynaq, elektrik iĢləri də 

görərsiniz.  

Deyəsən Vətən sizə elə-belə zarafat gəlirdi! 

Gecə sakit keçdi.  

Kazarmanı rus salaqaları yudu...  

Onlar da Vətənin keĢiyini çəkir, əziyyətinə qatlanır, 

ürəklərində oxuya-oxuya, dizləri döĢə-mədə sevdikləri 

qızlara mahnı qoĢurdular.  

Gözlərimi nə qədər yumurdumsa, Ələkbər yadımdan 

çıxmırdı. O, mənə çox söz atmıĢdı, çox vaxt yekə-yekə 

danıĢmıĢdı. Axır ki, dərsini aldı. Ürəyim sakit oldu...  

- Balaca da briqadirimiz olacaq, – deyirdi. Olsun!  
Bir az da onu artıq boğsaydım, indi Ələk-bərsiz 

dünyadaydıq... 
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12.08.1971, IV gün. 

Səhər Lenkomnata üçün komsomolçu qa-baqcılların 

Ģəklini çəkirdilər. Mənim də Ģəklimi çəkdilər.  

ĠĢə gəldik. Orada da partapart Ģəkil çəkir-dilər. Məni 

də çəkdilər... 

“Zampolit” Boyko yenə üç manat istədi.  

“27-oy dom”da Nazimdən borc alıb, ona beĢ manat 

pul verdim. Bu Boyko yaxĢı, eti-barlı adamıydı.  

Bryusovdan çox buna bel bağlamaq olardı. O, beĢliyi 

alanda elə bil dünyanın bəxtəvəriy-di... Sevindiyindən 

mənə göz vurub:-çto za Firanqiz?-deyib getdi 

UĢaqları səhər cərgə ilə maĢına mən apar-dım. ĠĢ 

yerində “Sançast”dan təzə çıxmıĢ Mür-Ģüdlə ġkriba 

tutaĢdı. Bütün ruslar və azərbay-canlılar döyüĢ vəziyyəti 

aldı. Güclə aranı sakit-ləĢdirə bildim. 

AxĢam rotada Klimenko özlərinə sərf edən Ģəkildə 

Bryusova məlumat verdi. Hər Ģeyi də mənim üstümə 

yıxdı. Mən də hirsimdən Bryu-sova heç nə baĢa sala 

bilmədim, günah mənim üstümdə qaldı...  

Təzə leytenantın yanında Bryusov məni, MürĢüdlə 

birlikdə kabinetə çağırdı. MürĢüdə söydü və mənə də: 
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- Əgər bu gündən sonra kiçik bir hadisə be-lə baĢ 

versə, “Babayev briqadası” dağılacaq! – dedi, - iki-iki sizi 

briqadalara böləcəyəm... 

Yenə onun sözünün ardını eĢitmədim. Onun  ağzı  

açıldı, yumuldu. Yumruqları dü-yünləndi, stola çırpıldı...  

Suyu süzülmüĢ çölə çıxdım.  

Bəxtim bir daha daĢa dirəndi… 

Boyko komsomolçu qabaqcılları bir yerə yığdı. Növbə 

mənə çatanda dedi: 

- UĢaqların qabağını al. Babayev uĢaqları baĢa sal. 

Sən gül kimi iĢini onlara qurban verdin. Onlar səni 

qorumalıdır. Onların borcudur bu. Onların üstündə sənin 

haqqın var… 

Yenə qulaqlarım batdı. Boykonun da ağzı açılıb 

yumulurdu...  

Gecə gözümə yuxu getmirdi. 

Məni oyuna salmıĢdılar!  

Gül kimi iĢimi, Rodkini, Sarıkirpiklini bu fər-siz 

uĢaqlara qurban vermiĢdim. Ġndi məktub, gündəlik 

yazmağa belə vaxtım yoxuydu.  

Mükafatım nəydi?  
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Neçə gündü bir səhifə kitab oxumağa vaxtım qalmır.  

Əllərimi kərpic qabar-qabar eləyib.  

Bu Kəlbəcərin, Laçının dağlarında böyü-yüb, boya-

baĢa çatmıĢ uĢaqların nə vecinəy-di? Söz vermiĢdilər. 

Hanı? 

Yuxuya nə vaxt keçmiĢəm özüm də bilmə-miĢəm… 

 

13.08.1971, V gün. 

Səhər idmana getməmiĢdim.  

Məndən icazəsiz Telmanla Çingiz də getməyibmiĢ. 

BaĢ serjant KaĢeyevlə bunun üstündə ağızlaĢdıq... 

Vakulenko, Rezniçenko, Klimenko və ġkri-ba iĢdə 

Bryusovun yanında olublar.  

- Niyə Babayevə “əmək zərbəçisi” verilib? Onlar heç 

hörgü hörə bilmirlər… 

Bryusov bərk dilxor olmuĢdu. Mənimlə da-nıĢmırdı.  

UĢaqlar da yaxĢı iĢləmirdi.  

Telman açıqca söz atırdı ki, uĢaqlar iĢlə-məsin.  
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“Kladka” yox dərəcəsindəydi.  

Get-gedə əlim iĢdən soyuyurdu. Heç kəsə bir söz 

demirdim.  

Ruslar da yığıĢıb, mənə qarĢı çıxmıĢdı.  

Çünki onların fəhlə qüvvəsi yoxuydu. Odur ki, içəridən 

Xumbaçılar – Telman, Balaca və ƏĢrəfov çöldən isə rus 

və erməni əsgərləri...  

Vəziyyət beləcə dolaĢmıĢdı. 

Günortadan sonra Bryusov gəlmədi.  

Klimenkonun briqadasındakı ruslar bizim uĢaqlara 

planlı Ģəkildə, qəsddən söz atır, dava salmaq istəyirdilər.  

Telman da ara qarıĢdırırdı.  

Dava düĢsəydi, böyük qalmaqal yarana-caqdı. 

MaĢının taxta banındakı bu vəziyyəti bir təhər yoluna 

qoya bildim. 

MaĢından tökülüĢüb boĢ bir otağa yığıĢ-dıq. Hamı 

dilxor, həvəssiz idi. Heç kim iĢləmək istəmirdi.  

Hörgü hörə bilmirdilər. Səbəb açığı bu idi!  

Fəhləlik eləməyi hamısı bacarırdı.  
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- ĠĢləmək istəmirik, – dedilər. - Hörgü ba-carmırıq… 

Elə bu vaxt Klimenkonun briqadasından iki salaqa rus 

zarafatlaĢıb, zorla günortaya qədər birlikdə tikib ərsəyə 

gətirdiyimiz arakəsməyə dəydilər. Və kərpic arakəsmə 

uçdu...  

Əlimizə bəhanə düĢdü.  

Biz tikirik, rus salaqalar uçurur.  

ĠĢi dayandırdıq. Telman kərpic arakəsmə-nin 

uçmasına açıqca sevinir, yöndəmsiz, ça-pıq, əntər ağız 

quruluĢuyla gülməkdən uğu-nurdu.  

Sonra “podmost”un üstündə Çingizlə Tel-man tutaĢdı. 

Adil də Telmanın hərəkətlərindən cana gəlmiĢdi. 

YaxınlaĢdı ki, onu baĢa salsın. Bu vaxt Telman Adili 

itələdi və Adilin ayağı “podmost”un alt taxtasına iliĢib 

yıxıldı.  

Cəld Adil ayağa qalxıb, “podmost”un üstü-nə dırmaĢdı 

və Telmanın üstünə atıldı. Çingiz də bir tərəfdən Telmanı 

təpikləməyə baĢladı.  

Yüyürüb “podmost”un altında dayanıb, qollarımı 

açdım ki, yıxılanı tutum. Bizim bütün uĢaqlar tökülüĢüb 

gəldi və “podmost”u əhatəyə aldılar. “Podmost” böyük və 

enli idi. Heç kəs Telmanı Adilin əlindən almaq istəmirdi.  
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AralaĢdırmadıq.  

O ki var, Çingizlə Adil Telmanı çırpdı. Telmanın 

çığırtısına binanın iĢ icraçısı gəlib çıxdı və dalaĢanları özü 

ilə birlikdə hərbi his-səyə apardı.  

AxĢam məhkəmə qurulacaqdı. 

Bütün uĢaqları öyrətdim ki, hamı bir nəfər kimi desin 

günah Telmandadır, ruslarla bizim uĢaqları qarĢı-qarĢıya 

qoyur.  

Adillə Çingiz də bunun üstündə onunla dalaĢıblar. 

AxĢam mayor Dyakiv, Belov və Boyko ka-zarmaya 

gəldilər. Briqadanı yığdım və dərhal da cərgəyə düzdüm.  

Heç kim tərpənmir, hamı farağat vəziy-yətində 

gözləyirdi.  

YaĢıl gözlü, gözlərinin altı ĢiĢ, uzun boylu, qalın 

dodaqlı mayor Dyakiv dəstənin qarĢı-sından o tərəf-bu 

tərəfə keçir, hələ susurdu.  

“Zampolit” Boyko və Belov da onun nə deyəcəyini 

səbirsizliklə gözləyirdilər…  

Mayor Dyakiv axır ki, dilləndi: 

- Heç kimin heç bir sözü məni maraqlan-dırmır. 

Babayevə inanıram. 
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QarĢımda ayaq saxlayaraq, üzünü mənə tutub: 

- DanıĢ görək necə olub?  

- YoldaĢ mayor Telman iĢləmək istəmir, gözünə qara 

eynək taxıb, iĢləyənə də mane olur, ona-buna söz atır… 

- Ġndi bunların hansını hauptvaxta göndə-rim? – 

soruĢdu. 

- Onu deyə bilmərəm, – dedim. 

Çox söhbətdən sonra nəhayət mayor Dya-kiv: 

- Burada komandir Babayevdir. O nə desə, sözsüz 

yerinə yetirməlisiniz. Kim onu eĢit-məsə, gününü 

hauptvaxtda keçirəcək. Onun sözü sizin üçün qanundur.  

Telman Mamedov da bu andan sonra iĢlə-məsə, 

Babayev mənə xəbər eləyər, cəzasını verərik.  

Bir də sizin briqada haqqında məndə mə-lumat var ki, 

aranızda hörgü hörə bilən yoxdur. Odur ki, iĢiniz alınmır. 

Mən qərara gəlmiĢəm ki, birinci gündən sizi suvaqçılar 

kimi iĢlədək.  

Bu sözləri eĢidəndə sevincimizdən az qala hamımız 

birdən mayoru alqıĢladıq.  

Bəli, sonuncu davadan sonra briqadanın iflası 

qaçılmaz görünürdü.  
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Mayor Dyakiv bir andaca hər Ģeyi qaydasına qoydu.  

Ürəyimdə sonsuz bir sevinc vardı!  

Heç nədən iĢlərim qaydasına düĢmüĢdü. 

Dyakiv gedəndən sonra “zampolit” Boyko mənə göz 

vurub: 

- Necədir soruĢdu. 

Özümü onlara borclu saydım... 

Bizim millətin etibarı da göz qabağında idi.  

Telman, Balaca kimi Xumbaçı əclaflar-dansa, Boyko, 

Bryusov, Dyakiv, Rodkin, lap elə erməni Oqanesyan kimi 

adamlara arxalan-maq daha etibarlı idi.  

Ürəyimdə bir qisas hissi də baĢ qaldır-mıĢdı. 

Telmanla haqq-hesab çürütmək məsə-ləsi! 

AxĢam “proverka”ya da dayanmadım. Sa-bahkı siyasi 

məĢğələyə hazırlaĢırdım.  

Kefim kökəlmiĢdi... 

 

14.08.1971, VI gün. 
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Səhər siyasi məĢğələdə çıxıĢım yaxĢı alın-dı. 

Ġlk dəfə olaraq “stroyevoy podqotovka”nı aparmaq 

üçün Boyko rotanı mənə tapĢırdı.  

Həyəcanlıydım.  

Bu mənə göstərilən ilk böyük etibar, inam idi. Ancaq 

həyəcanlandığımdan yaxĢı apara bilmədim. Özümə də 

ləzzət eləmədi. Boyko məni ruhlandıraraq: 

- BaĢlanğıc üçün əladır, – dedi. 

Mağazaya getdim. Təsadüfən o Qırmızı kostyumlu 

qadınla rastlaĢdım. Gözlərimə inan-mırdım. ÇaĢıb, ona 

baxa-baxa qalmıĢdım.  

O da hiss elədi ki, mən özümü itirmiĢəm.  

Ġlahi, o, nə qədər gözəl idi!  

YaĢı 38-40 arası olardı. Tez-tez mənə ba-xır, alıĢıb 

yanan yaĢıl gözləri ilə, geydiyi kip qırmızı kostyumuyla 

məni dəli eləyirdi. Ancaq ona heç nə deyə bilmirdim...  

Yəqin yüksək vəzifəli zabit heyətindən ki-minsə 

arvadıdır. Mən isə sıravi bir əsgər...  

Komandir olsam da, hələ rütbəm yox idi...  
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O, çölə çıxanda diqqətlə mənə baxdı. Ġki-üç dəqiqə 

sonra mağazadan çıxdım. Yenə o yoxa çıxmıĢdı.  

Səbuhinin məzuniyyət məsələsi düzəlmədi-yindən 

səhər yeməyində qırmızı yüzlüyümü qaytardı.  

Mən də MamıĢevin otuz manatını – Bryu-sova vermək 

üçün aldığım pulu – Qəhrəmana qaytardımki, ona 

çatdırsın.  

Qəhrəman yüzlüyümü xırdalayıb, otuzu çı-xıb, yetmiĢ 

vermək əvəzinə əlli manat qayta-randa: 

- MamıĢevə lazım oldu, ona görə götürdü iyirmini də 

yaxın günlərdə qaytaracaq, – dedi. 

Bir  söz  demədim.  

Əlli  manatı  və  cibimdə olan qəpikləri Ġlya-sa verdim 

ki, saxlasın.  

Ġmandan məktub aldım.  

Tahirə iki, atama bir məktub yazdım. Ġstə-dim Arifə də 

məktub yazam. Ancaq nədənsə utandım... Ġmana da 

cavab yazdım.  

Sonra uĢaqlarla maqnetafona qulaq asma-ğa getdik.  
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Bir qədər sonra azərbaycanlı həkim bir er-məni əsgər 

göndərdi ki, maqnetafonu onlara verək. O erməni 

göndərdiyinə görə mən də acıqla vermədim:  

- Özümüz qulaq asırıq, - dedim 

AxĢam Ġlyasdan pullarımı geri alanda gör-düm ki, əlli 

beĢ qəpiyini oğurlayıb. Götürdü-yünü boynuna almadı... 

AxĢam “proverka”sında məlum oldu ki, Adil, Çingiz və 

Eldar yoxdur.  

Yenə Babayevin briqadası!  

Yeməkxanada Kuruskanov mənə dedi: 

- Təkcə sənə yarım saat vaxt verirəm get, onları tapıb 

gətirməsən, “samovolnu otluçka” yazacağam.  

Yenə dilxor oldum. Bu nə iĢ idi, bu nə zibi-liydi, özümü 

salmıĢam. Gündə bir-birindən fərqli səfeh iĢlər baĢ verir. 

Qanım gah qaralır, gah hirs məni boğur, gah da əsəb 

məni öldü-rürdü.  

Hospitala, “Sançast”a, mağazaya, stadiona qədər 

axtardım. Əclaflar yox idi. Rota artıq yeməkxanadan 

çıxıb, kinoya gedirdi. Hələ də mən ac-susuz onları 

axtarırdım. 

Təsadüfən onları günəbaxan tarlasından çıxan 

gördüm.  
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Hirsimdən əsirdim.  

Ağzıma gələni dedim, o söyüĢ qalmadı söyməyəm. 

SakitləĢəndən sonra hər üçünü Kuruskanovun yanına 

gətirib: 

- Hospitaldaydılar, – dedim. 

Halbuki “ġestyorka” adlanan yerə gediblər-miĢ.  

Nəysə bu iĢdən də belə sovuĢduq... 

15.08.1971, Bazar günü. 

 

Səhər tezdən yuxudan ayılanda yadıma düĢdü ki, bu 

gün bazar günüdü.  

O biri rotaların azərbaycanlı uĢaqları ilə bu günə 

danıĢmıĢdıq. Günorta üstü döyüldüyü-müz stadion 

məsələsinin heyfini ruslardan çıx-malıydıq... 

Səhər yeməyini yeyib, kartof soymağa get-dik. 

Ələkbərlə sözüm düz gəlmirdi. Onu ötən dəfə boğub, 

baĢını kərpiclərin arasına soxan-dan sonra danıĢmırdıq. 

Bu gün isə dilləĢdik. Dilini özünə qoymurdu. Mən belə 

iĢlərə görə hörmətdən düĢürdüm... Odur ki, mübahisəyə 

son qoyub: 
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- Səni diri-diri yeyərəm, heyf ki, əsgərlikdə-yik, – 

dedim. 

Kartofdan sonra idman paltarı geyindim. 

“Lenkomnata”da divardan asmaq üçün Ģəklimi çəkdilər. 

Səhər idmanında da çəkmiĢdilər... 

Voleybol, bir az da futbol oynadıq. Sonra güləĢ təĢkil 

elədik. Klimenkonun, Kuruskano-vun gözləri qarĢısında 

bir  nərə  çəkib, Zülfü-qarın kürəyini yerə çırpdım! 

Kirovabadlı MamıĢevlə, Axıska türkü ġü-kürlə 

görüĢüb məsləhətləĢdik.  

AxĢam 18:00-da stadionda futbol yarıĢı keçirilməliydi.  

Qərara aldıq ki, 17:00-da stadiona top-laĢaq. Futbola 

baxmağa gələn ruslarla bir Ģey bəhanə eləyib davanı 

salaq. Stadionun müx-təlif yerlərinə də əvvəldən ağac, 

taxta, lopatka sapı gizlədərik. Bir sözlə axĢam beĢdə 

stadiona yığıĢırıq... 

Günorta “proverka”sında Adillə Çingiz yenə yoxa 

çıxmıĢdı. Yenə mənim briqadam.  

- Serjant: axtarın! – dedi. 

Çox axtardıq. Bir Ģey çıxmadı. 

Günortadan sonra Boyko hərbi hissə üzrə növbətçi idi. 

Gəlib bizim briqadanı dəstədən çıxartdı:  
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- Babayev, saat 15:00-a qədər tapa bilmə-səniz, gəlib 

məruzə eləyərsən. Onların yeri ha-uptvaxtdır, – dedi. 

UĢaqları iki-iki böldüm. Bütün “qorodok”u gəzdik. 

Ayağımız dəyməyən yer qalmadı. Nə-hayət, Vahidlə Ġlyas 

onları “Vodozabor” adla-nan obyektdən tapıb gətirdi. 

Hərbi hissə üzrə növbətçi Boykoya onları təhvil verib, 

hərbi əs-gəri qaydada məruzə elədim.  

Bu dəfə də təhlükə sovuĢdu.  

Boyko onlara rusca o ki var ana söyüĢü söyüb, sonda 

“Tvarı!” qıĢqırıb hirsini soyutdu.  

Saat 16:00-da bizim rotanın yanında top-laĢmağa 

baĢladıq. Əvvəl Çapay, Qəhrəman, MamıĢev gəldi. 

Çapay dedi ki, gəlin erməni-lərdən də kömək istəyək. 

Mən razılaĢmadım:  

- Ermənilər iĢtirak eləsələr, davanı bu dəfə planlı 

Ģəkildə kimlərin təĢkil etdikləri generala qədər gedib 

çıxacaq.  

MamıĢev də mənimlə razılaĢdı. Axıska tür-kü ġükür 

də gəldi. Onun əli bintlə sarınmıĢdı.  

- Nə olub? – tez soruĢduq. 

O, gülümsünə-gülümsünə: 

- Heç nə, – dedi. 
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O, gülümsünəndə gözləri kiçilir, görünmür-dü. Səsi isə 

boğulan adam səsi kimi çıxırdı. Elə bil zorla danıĢırdı. 

ġükür qulağıma pıçılda-dı: 

- Əlimin içinə dəmir parçası bağlamıĢam. 

Mən təəccüblə onun əlini əlimə alıb, ovucunu 

yoxladım.  

O, döyüĢə tam hazır idi. MamıĢevin də qu-lağına bu 

barədə pıçıldadım. Bu bizdə ruh yüksəkliyi yaratdı... 

17:30-da qırxdan çox azərbaycanlı əsgər stadiona 

toplaĢmıĢdıq. Mən ikinci rotaya, öz uĢaqlarıma rəhbərlik 

edirdim. On dörd nəfər idik... Mən, Muxtar, Turabxan, 

Saday, Eldar, Çingiz, Nadir, Qəhrəman, Zülfüqar, Səbuhi, 

Ədalət, ġahmar, Vahid, və ƏĢrəfov.  

Ġyirmi dəqiqə keçmiĢ Adil, MürĢüd, Əhli-man, Qəmbər, 

Elman, Arif də gəldilər. Üzürlü səbəbdən bircə xəstə 

Mamed gəlməmiĢdi. O, rotada gün növbətçisi idi.  

Qorxudan və əclaflıqdan isə Balaca, Ġlyas, Cəfər, 

Kreml anonimçisi Məzahir, Hüseyn, Ələkbər, ağdamlı 

mütrüf Telman, filoloq Tofiq və ağcəbədili Nazim 

gəlməmiĢdilər...  

Bəli, əlliyə yaxın azərbaycanlı “qisas” deyib, hər an 

öldürə, ya ölə biləcəklərini gözləri qarĢısına gətirib, futbol 

meydançasının kənar-larına səpələnmiĢdi. 
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18:00-da futbol baĢladı. Ruslar gəlib çıxma-dılar. 

Daha kimi gözləyirdik? Pullu kino da baĢ-lamıĢdı...  

Ġndi hərbi Ģəhərcikdə lap sakitlik idi. 

FikirləĢib qərara gəldik: Hərbi Ģəhərciyin axırıncı 

rotasının qabağından hücuma baĢ-layıb, düz bizim 

rotanın qabağına qədər kim qarĢımıza çıxsa, döyə-döyə, 

Ģil-küt edə-edə vurub keçərik.  

Bizim rotanın qabağına çatanda kim hara gəldi qaçar, 

gizlənər, bir sözlə, dağılıĢarlar. Guya heç kimin heç 

kimdən, heç nədən xəbəri yoxdur. Sonda: 

- Bir yerə toplaĢmaq qəti qadağandır, – de-dik. 

Hamını baĢa salıb, pərakəndə halda hərə öz taxtası, 

lopatka sapı, remeni ilə birlikdə so-nuncu rotanın 

qarĢısında cəmləĢdi...  

... Qəflətən əlli nəfər birdən nərə çəkib, qa-bağa 

cumduq. Hücum o qədər uğurlu, o qədər düĢünülmüĢ və 

qəfləti oldu ki, ruslar nə baĢ verdiyini heç anlaya da 

bilmirdilər.  

Yenə çığırtılar, hayqırtılar, remenlərin hava-da 

qaldırdığı vıyıltılar, toz-tozanaq, ah-uf edən-lərin, aman 

istəyənlərin fəryadı...  
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Ġrəlidə ġükür, mən, MamıĢev, MürĢüd, Tu-rabxan, 

Muxtar, Sabir, ġakir, Qəhrəman, Ça-pay və Adil 

qarĢımıza keçən rusları vəhĢicə-sinə əziĢdirib, al-qana 

boyayıb irəliləyirdik.  

Soyunub özlərini gündə qaraldan onlarla rus əsgərləri, 

istirahət günü olduğundan pal-paltarla-rını yuyanlar, yay 

olduğundan rotaların həyətində quraĢdırılmıĢ 

umıvalniklərdə yuyu-nanlar, soyunub voleybol oynayanlar, 

sapoq-larını, ayaqqabılarını mazlayanlar, bağda çə-

mənlikdə kitab oxuyanlar ayaq altda qal-mıĢdılar.  

Bağıranlar, baĢlarını əlləriylə qucaqlayıb, yerdə 

uzananlar hələ nə baĢ verdiyini düz-əməlli dərk 

eləmirdilər.  

Bir rus əsgər tərpənmədən ayaqüstə sakit dayanıb 

mal kimi tamaĢa elə-yirdi. Qəhrəman onu qəflətən görüb 

qıĢqırdı: 

- Əə, bunu niyə vurmursunuz? 

Üç nəfər onu yıxıb, təpiyin altına saldılar.  

Onun çığırtısı “bizim müharibənin” marĢı ki-mi 

səslənirdi!  

Mən özümü birinə yetirib, onu da vurmaq istəyəndə, 

eləcə yerdə oturduğu halda bir qolunu havaya qaldırıb 
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baĢına sipər edərək, yalvarmağa baĢladı. Yalvardıqca da 

bərkdən qıĢ-qırırdı: 

- Əməliyyatdan təzə çıxmıĢam, yaralıyam, mənə 

toxunmayın, yalvarıram, yalvarıram! 

Ona toxunmadıq...  

Ancaq gündə qaralananların, soyunub umı-valnikdə 

yuyunanların heç birində salamat yer qoymadıq.  

Qan yenə su yerinə axdı. Sabir iki həftə qabaq aldığı 

remen yaralarının heyfini çıxır, sevincindən çığırır, 

hayqırır, kim gəldi lopatka sapı ilə vurub aĢırırdı... 

Mayor Mixaylovun hərbi hissəsinin qaba-ğındakı 

döyüĢ sonuncu döyüĢ oldu.  

Bu lap möhtəĢəm keçdi!  

Artıq öz rotamıza yaxınlaĢdıqca bizim uĢaqlar daha 

cəsarətli hərəkətlər edirdi.  

Tək mən özüm iyirmi beĢdən çox rusun baĢına təpik, 

remen, ağzına yumruq vurmuĢ-dum.  

BeĢ ulduzlu əsgər remenin dəmiri baĢa dəyən kimi o 

baĢ qarpız kimi paralanır, o adam yerə sərilirdi. Arxadan 

gələnlər isə yerə yı-xılanlara təpik vurmasa, keçmirdi.  
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Bizim rotaya çatdıq və kimin əlində nəyi vardısa Ģam 

ağacları olan kiçik bağa atıb qaç-dı.  

Mağazaya, dəlləkxanaya, Ģtaba, yeməkxa-naya, 

günəbaxan tarlasına, kluba, hərə bir tə-rəfə qaçıb özünü 

gizlətdi. 

DöyüĢ çox uğurla baĢa çatdı...  

Mən, MamıĢev və ġükür klubun arxasından ötüb, 

hərbi zabit ailələri yaĢayan, “Hərbi Ģə-hərcik” adlanan 

yerə keçdik.  

Dava vaxtı umıvalnikin qarĢısında MamıĢev yıxılmıĢ 

və əli parçalanmıĢdı. ġükür də əlindəki binti açıb, onun 

qanı axan ovucunu sarıdı, əlindəki dəmir parçasını isə 

tulladı.  

Bint əvvəl dəmirə bağlandığından paslı idi.  

MamıĢevin qanlı yarasına paslı dəmirdən mikrob 

düĢsə vəziyyəti pis ola bilərdi. Odur ki, heç nə olmayıbmıĢ 

kimi, sakit vəziyyətdə “San-çast”a getdik.  

Deyib gülə-gülə “Sançast”da bildirdik ki, Natiq yıxılıb, 

əlinə paslı dəmir batıb.  

Növbətçi həkim onun əlinin bintini açıb, yarasını 96 

faizli tibbi spirtlə yuyub, qoluna da pasa qarĢı iynə vurdu 

və yenidən onun yaralanmıĢ ovcunun içini bintlə bağladı. 
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Həkimin cibinə üç manat pul qoydum ki, heç bir səs-küy 

yaratmasın. Sonra üçümüz də ay-rıldıq... 

Xəbər gəldi ki, Ziyadxanla Səbuhini tutub, hauptvaxta 

salıblar. Səbuhi çörəkxanaya gi-rəndə, Ziyadxan isə heç 

nə olmayıbmıĢ kimi ortada gəzəndə tutulub.  

Sonra da xəbər yayıldı ki, hospital, hərbi Ģəhərciyin 

yaralı əsgərləri ilə doludur. Artıq yüngül yara alanları 

bizim “Sançast”a da gətirirdilər.  

Ġntiqamımızı almıĢdıq!  

Hesab  bir-bir oldu...  

Qisas alındı. Qan yerdə qalmadı. 

Axtarıb Boykonu tapdım.  

O, Səbuhi ilə dost, həm də bu gün hərbi hissə üzrə 

növbətçi idi. Məsələni ona söy-lədim.  

- Nə baĢ verib? – təkrar-təkrar soruĢdu. Onu 

çörəkxanada niyə tuturlar ki? Düzünü de mənə. 

- Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. UĢaq-lar mənə 

dedi ki, patrullar Səbuhi və Zi-yadxanı  tutub apardılar. 

- Axı deyirlər yenə kimlərsə dalaĢırmıĢ. 

Və öz dilində əlavə elədi: 
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- «Yop tvoy mat...», düzünü de. 

- Heç nədən xəbərim yoxdu, – dedim. - Mən 

yatmıĢdım, heç kinoya da getməmiĢdim. UĢaq-lar məni 

oyadıb Ziyadxanla Səbuhinin tutul-duğunu xəbər verdilər. 

Elə bu vaxt Eldar gəldi ki, tutulan uĢaqları 

yeməkxanaya gətiriblər. Heç kəsi də yemək-xanaya 

buraxmırlar.  

Boyko ilə eyni vaxtda ayağa qalxdıq.  

Yeməkxananın qarĢısında patrullar Boyko-ya hərbi 

əsgəri qaydada təzim edib, onu içəri buraxdılar. Məni isə 

buraxmadılar.  

Mən hərlənib, arxadan “posudamoyka”nın kiçik 

pəncərəsindən içəri keçdim.  

Boyko Səbuhi ilə söhbət eləyirdi. Səbuhi and içib 

deyirdi ki, heç nədən xəbəri yoxdur. Durduğu yerdə elə 

çörəkxananın qabağından onu tutub aparıblar. Boyko da 

diqqətlə ona baxır, nə dərəcədə doğru danıĢdığını 

müəyyən eləməyə çalıĢırdı...  

Boyko nə baĢa düĢdüsə, qəflətən ayağa qalxıb 

qətiyyətlə:  

- Gedirəm, zəng vurub buraxdıracağam. Qorxma! – 

dedi.  
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Səbuhi tez ayaqqabısının içində gizlətdiyi əzilmiĢ 

pulları çıxarıb saydı, Boykoya uzatdı və kənardan 

baxanları azdırmaq üçün kövrəlmiĢ halda, özünəməxsus 

xırıltıyla: 

- Saxlayın, 21 manatdır çıxanda götürərəm, – dedi.  

Səbuhi içkili idi. Özüm də mat qaldım. Bu nə vaxt 

içdi? Birdən ağlıma gəldi ki, yəqin da-vadan qabaq içib ki, 

cəsarətli olsun, qorx-masın...  

Ġçkinin iyini öldürmək üçün ona bir sarım-saq tapıb 

verdim. Səbuhi sarımsağı çörəksiz-zadsız ağzına atıb, 

Ģirin-Ģirin çeynədi, elə bil Ģokolad yeyirdi. 

Bu dəfəki davamız bir yaralı və iki nəfərin tutulmasıyla 

sovuĢmuĢdu.  

Mən sağ-salamat idim!  

AxĢam iki seriyalı “Alovlu qövs, hücum” fil-mini 

göstərdilər. Filmdə Stalin və Hitler rollarını aktyorlar 

məharətlə ifa edirdi. Əla idi...  

Biz kinodan çıxanda dedilər: 

- “Pulluda” Azərbaycan filmi baĢlayır. «O qızı axtarın».  

Heç kimdə pul yox idi. Öz briqadamın uĢaqlarına on 

bilet alıb verdim.  
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Azərbaycan, Bakı... yaxĢı film idi.  

Gecə yatanda yuxuya gedənə qədər filmdən və 

bugünkü davadan danıĢdıq... 

Gecəyarı ayılıb yata bilmirdim. Qalxıb Len-komnatada 

Nikolay Ostrovskinin “Polad necə bərkidi” kitabından xeyli 

oxudum... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞCABƏDĠLĠ NAZI 
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16.08.1971, I gün. 

Boyko ilk qara xəbəri gətirdi: 

- Suvaqçı iĢləməyiniz üçün hələ yuxarıdan “komanda” 

gəlməyib.  

ĠĢə getməyə maĢın da gəlməmiĢdi.  

“Posadka”da güləĢ təĢkil elədik. Adil, Mür-Ģüdü yıxdı. 

Ələkbərlə heç-heçə elədilər. Adilin üç dəfə, Çingizin dörd 

dəfə kürəyini yerə vur-dum. 

ĠĢ yerinə gec gəlib çıxdıq. 

Bu gün uĢaqlar əla əhval-ruhiyyədə iĢlədi-lər.  

Slaviki çağırıb, Ədalət, MürĢüd və Çingizlə birlikdə 

iĢlədiyimiz yerdə bir neçə pozada Ģə-killərimizi çəkdirdik.  

Sakitlik idi. Hərə öz iĢindəydi. Yeni iĢ almıĢ-dıq. Hörə 

bilməsələr də, çətinliklə olsa da uĢaqlar birtəhər hörürdü.  

Mən də köhnə hörgülərimizi metrləyib ölçür, yazıb-

pozurdum. Qəflətən baĢımın üs-tündə podpolkovnik 

Bezlepkinin dayandığını gördüm.  

Sarıkirpiklinin atası!  
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Deməli o da gəlib!  

Mənimlə tanıĢ oldu. ĠĢ öz ahəngində davam edirdi. 

Odur ki, razı getdi.  

AxĢam iĢdən sonra yolda ot təmizlədik. Sonra gedib 

soyuq suda çimdik. Sonra isə “proverka”... 

Davadan səs-küy yox idi. Səbuhi və Ziyad-xanı 

buraxmıĢdılar. Boyko kiĢilik eləməyində davam eləyirdi. 

Сонунъу христиан-мцсялман давасы уьурла 

гуртармышды…  

Эеъя йатанда ушагларла чох эютцр-гой едиб гярара 

алдыг ки, Назим Ясядов давадан горхуб гачдыьына эюря 

бу эцндян ща-мы она Назим йох Назы десин. 

Аьсабядили Назы…  

 

17.08.1971, II gün. 

 

Bu səhər ilk dəfə olaraq “razvod”da Bezlepkin adımı 

çəkdi. 

- Siyahını düz bil, say 1... 2... 3... 4...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Xülasə iĢə getdik. Heç kim arakəsmələri hörə bilmirdi. 

Ümumiyyətlə bizim uĢaqlar taraz-la, Ģaqulla, reykayla, 

iplə iĢ görə bilmirdilər. Bryusov dedi:  

- DanıĢaram, gedib “Leçebni korpus”da su-vaq 

vurarsınız. 

Hamımız bərk sevindik. 

MürĢüdlə Vakulenko masterok üstündə dil-ləĢdilər. 

Bunların dilləĢməsi deyəsən dünənki “Böyük davayla” 

əlaqədar idi... 

Günortadan sonra hörülmüĢ arakəsmələr-də suvaq iĢi 

görməyə baĢladıq. Gördüyümüz iĢ hamının xoĢuna gəldi. 

Bryusov baxıb bəyəndi və əmrlə:  

- Sabahdan “Leçebni korpus”a!  

Çingiz ikinci mərtəbədən armud ağacının üstünə 

atılmaq istəyirmiĢ. Ürək eləmirmiĢ. Tu-rabxan onu 

arxadan qəflətən itələyib. QıĢqırtı-ya yuxarıdan yüyürüb 

gəldim ki, Çingiz hava-dan asıla qalıb, yaxĢı ki, Vahid 

onun bir aya-ğından tuta bilib. Ġndi Turabxanla birləĢib, 

onu yuxarıya çəkirdilər.  

Allah saxladı Çingizi...  

AxĢam iĢdən qayıdanda bütün instrument-ləri də 

özümüzlə kazarmaya gətirdik.  
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Əla oldu. YavaĢ-yavaĢ iĢlər qaydasına dü-Ģür 

deyəsən... 

 

18.08.1971, III gün. 

 

Sübh tezdən ilk dəfə olaraq dəstəni iĢə özüm tək 

aparırdım.  

Böyük məsuliyyətli iĢ idi. Yolda Bryusov maĢından 

düĢüb mənə:  

- Bax ehtiyatlı ol haa... Hər iĢi səliqəylə gö-rün, – dedi.  

Onu arxayın salıb:  

- Narahat olmayın, yoldaĢ komandir, – dedim. 

“Leçebni korpus”a çatdıq.  

UĢaqlar əvvəl narazılıq elədilər ki, yol çox uzaqdır 

nahaq razılaĢdıq... 

Tikintinin iĢ icraçısı bizim prorab Spitski idi. O gəlib 

bizə iĢləmək üçün yeni yer ayırdı.  
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Yeni iĢ yerində görüləcək iĢləri uĢaqların arasında 

böldüm.  

Nizam-intizamla hərə öz iĢinə baĢladı. Hamıya 

tapĢırdım ki, iĢ vaxtı baĢqa mərtə-bələrdə iĢləyən, bizim 

briqadadan olmayan azərbaycanlı uĢaqlarla söhbətlərə 

yol vermə-yin.  

Gözəl gün çıxmıĢdı.  

ĠĢləmək, özümüzü təsdiq etmək üçün yaxĢı Ģərait 

yaranmıĢdı. Hamı da həvəslə iĢləyirdi. Özüm əlimdə 

lopatka nasılkaya rastvor yığan-da hərbi hissə komandiri 

təsadüfən gəlib, öz gözləri ilə gördü.  

AxĢamtərəfi Kuzmiçenko yanıma gəlib:  

- Nə qədər suvaq vurmusunuz? – soruĢub, gözəyarı 

iĢlərimizi nəzərdən keçirdi.  

- ÖlçməmiĢəm, 40 m2 olar, – dedim.  

EĢitdik ki, Kuzmiçenko gedəndən sonra  hərbi hissə 

komandirinə bizi tərifləyib. 

AxĢam uĢaqları cərgə ilə sərbəst özüm kazarmaya 

apardım.  

StarĢinaya və leytenanta gəlməyimiz barə-də hərbi 

qaydada məruzə elədim. 
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Yeməkdən sonra Bryusov və hərbi hissə komandiri 

bizi təriflədi.  

Bu bizim ünvanımıza deyilən ilk tərif idi. Artıq 

özümüzü təsdiq eləyirdik.  

Qələbə çalınmıĢdı! 

“UNR”-ə tələsirdim.  

Sarıkirpikliylə görüĢmək, onun bağlamasını vermək 

lazımıydı. Ancaq çox ümüdsüz ge-dirdim.  

Onun iĢ vaxtı artıq qurtarıb. FikirləĢir-dim ki, orada 

olmasa, növbətçiylə danıĢım, sabah iĢdən sonra məni 

gözləsin. Ancaq yox, baĢqa adama bir kəlmə də olsun 

demək ol-mazdı.  

“XB”-lərim qırmızı kərpicin tozu və rastvorun saldığı 

ləkələrlə doluydu. Ayaqqa-bılarımın üstü də eləcə 

batmıĢdı. Üzüm, gö-züm, saçım da suvaq vurulanda 

quma, ras-tvora bulaĢmıĢdı.  

AxĢam olmasına baxmayaraq günəĢ hələ də adamı 

isidirdi. Tələsik gəldiyimdən tərlə-miĢdim.  

“UNR”-ə çatanda həyəcanlanmıĢ, təngənə-fəs olub 

tövĢüyürdüm.  

Dəhlizə qalxanda nədənsə ürəyim çırpındı. Bilmirdim 

əvvəl öz qapımı, ya onların qapısını açım...  
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Bir neçə saniyəlik tərəddüddən sonra onla-rın qapısını 

açdım.  

Sarıkirpikli çiyələk mürəbbəsi ilə çay içirdi! Gözlərimə 

inanmadım.  

O, məni görən kimi gülüb ayağa qalxdı:  

- Səhərdən səni gözləyirəm, – dedi.  
Mat qalmıĢdım...  

Məni gözləyirdi? Nə bilirdi mən gələcəyəm?  

O gülümsünə-gülümsünə mənə tərəf gəldi:  

- Mənə poçtla bağlama göndərmisən? – soruĢdu.  

Aman Allah, bu nə bildi?!  

Özümə gəlməmiĢ sevinclə: 

- Dayım da göndərdiyin bağlamanı alıb, – dedi. 
O, əlləri ilə baĢımdan tutub, özünə tərəf çəkdi və 

qəflətən düz dodaqlarımdan yüngülcə öpdü:  

- Necəsən? – soruĢdu. 
Onun nəfəsindən çiyələk ətri gəlirdi. Çay içdiyindən 

dodaqları istiydi. Özümə gəlməyə imkan tapa bilmirdim.  

- Niyə çıxmısan burdan? – soruĢdu.  
Heç cavabımı gözləmədən:  
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- KiĢi adamsan, – dedi, - həmyerlilərinə görə bu 

addımı atmısan. Bilirəm hər Ģeyi... 

Mən ona bir dəqiqə gözləməyi xahiĢ edib, öz otağıma 

qaçdım. Bağlamanı götürüb cəld qayıtdım:  

- Ġçərisində meyvə bəlkə də xarab olub. Üzürlü hesab 

eləyin, bilmirdim siz məzuniyyətə gedəcəksiniz ...  

Və arxasını necə dediyimi xatırlaya bilmi-rəm. Onu 

bilirəm ki, o, bağlamanı açanda mən ona diqqətlə 

baxırdım.  

O, elə bil bir az da arıqlamıĢdı. Onun döĢlə-rinin 

olduğu heç hiss olunmurdu. Dodaqları da elə bil bir az 

balacalaĢmıĢdı. O, məni qucaq-layıb, ilk dəfə 

dodaqlarımdan öpəndə hiss elədim ki, məndən bir az 

hündürdü də... Həm də yaman arıq idi.  

Məhbubə xala hara, bu hara... 

Donetskli qız isə lap çim yağ idi! 

Meyvələr tamam xarab olmuĢdu. Zibil qa-bına tökdük. 

Ancaq konyaklar bərq vururdu. Konyakları belə görəndə 

cürətə gəldim, cəsa-rətlə:  

- Necədir? – soruĢdum.  
O, mənə cavab vermədi, əvəzində dedi: 

- Çay içirsən? 
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- Yox... – dedim.  
O, vərəq götürüb nə isə yazdı, mənə uza-dıb dedi:  

- Bazar günü saat 13:00-da səni gözləyə-cəm. 

Verdiyi vərəqi oxumağa da macal vermədi:  

- Ġndi isə ləngimə, get!  
- Növbətçi nə isə Ģübhələnə bilər, – dedi.  
Çönüb qayıtmaq istəyəndə o, bir “Nefertiti” çıxardı və 

əli ilə mənə çıx iĢarəsi göstərib tə-ləsdirdi... Sonra da: 

- Bir kəlmə də heç kimə...  
Çölə çıxanda elə bil hər Ģey mənə yuxu ki-mi 

görünürdü.  

Bu möcüzəydi!  

Cəld vərəqi açıb baxdım. “Lenin prospekti ev 13, 

mənzil 9”. yazılmıĢdı.  

Bu, onun ev ünvanıydı. 

Hər Ģey gün kimi aydındı! 

Bazar günü biz görüĢməliydik. O, bəlkə də 

azərbaycanlı olduğum üçün mənə etibar edib bu təklifi 

eləmiĢdi. Bağlama önəmli deyildi, sözsüz... 

Kazarmaya qayıdanda quĢ kimi qanadlanıb 

uçurdum... 
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Yolda dəllək arvadla qarĢılaĢdım.  

- Niyə mənimlə salamlaĢmırsan? – soruĢ-du.  
Gülüb keçdim. Mən ayrı dəmdə idim...  

AxĢam yeməyinə dəstə ilə gedəndə isə Qırmızı 

kostyumlu qadını gördüm. O da məni gördü. Bədənimdən 

bir cərəyan keçdi. Silkə-ləndim.  

Mənə necə baxırdı!  

Bu qədər əsgərin içində, dəstədə məni gözləriylə 

necə ayırıb tapa bilmiĢdi!?  

Dünyanın nə qəribə iĢləri varmıĢ!  

Özü də vəziyyətimi gördü. Dəstədən ayrıla 

bilməzdim... 

Bu gün Telman, Balaca, Ələkbər və Adil əla suvaq 

vurdular. Bir balaca onlara qarĢı kinim, ədavətim azaldı... 

Kefim kök idi. Odur ki, gecə Lenkomna-tada oturub, 

Arifə bir məktub hazırladım.  

Məktubda çox sözlər yazdım. Ona nəsihət-lər verdim. 

Bakıdakı müalicəsinin axırının nə ilə qurtardığını 

yazmasını xahiĢ elədim. Araz-dan, Soltandan, Aydından 

kənar gəzməsini xa-tırlatdım. Arif anasına – Məhbubə 

xalaya “nə-nə” deyirdi. Axırda yazdım ki, nənəndən mu-

ğayat ol. Nənən ümidini sənə bağlayıb, səni çox sevir. 
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Nadir dayıya, nənənə məndən çox-lu-çoxlu salamlar 

söylə. Yəqin indi istilər aza-lıb. Gecələr daha rahat 

yatırsınız. Alma ağacı-nızda almalar qalıbmı? Payızda 

alma ağacı-nın dibini qaz, yumĢalt qoy kökü nəfəs alsın... 

Alma ağacı da insan kimi canlıdır, nəfəs alır...  

Budaqlarına diqqətlə bax, üstündə “artıq Ģey” varsa, 

götür. Arif, dediklərimi eləsən, qa-yıdanda sənə kömək 

edərəm. Oxuyarsan, instituta da qəbul olarsan. Mən səni 

dünyada ən çox sevən adamam. Bunu bil.  

Bir daha xatırladıram: Soltan, Savalan, Araz, Aydın və 

Yunisdən aralan... Cavab gözləyirəm...” 

Beləcə məktubu təkrar oxuyub, zərfə qoydum, ağzını 

kleylədim və əlimlə də bir xeyli sığal çəkdim... 

Bu gecəni ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalayla 

“yatdım”... 

 

19.08.1971, IV gün. 

 

“27 nömrəli ev”də MürĢüd, Ədalət və Çin-gizlə 

çəkdirdiyim dörd ədəd fotoĢəkili aldım. YaxĢı 

düĢmüĢdük... 
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Səhər klubda yığıncaq oldu.  

Podpolkovnik Bezlepkin bizim ürəklə iĢlədiyimizi 

xüsusi qeyd elədi. Ancaq günə 40 m2 suvağın az 

olduğunu, heç olmasa 100 m2-ə çatdırmağımızı tapĢırdı.  

ĠĢ yerinə gəldik.  

UĢaqların iĢlərini böldüm. Sonra metrəni götürüb, 

dünən suvanılan yerləri ölçdüm. 88,18 m2 gəldi. Nəticə 

əla idi! 

Bugünkü iĢimiz isə pis alındı. MürĢüd ras-tvor yığmaq 

üçün yeĢiklər düzəltdi.  

ĠĢdə məsafəni azaldıb, vaxt qazanmaq üçün Adillə El-

dar rastvoru boĢaltmağa daha münasib bir yer 

hazırladılar.  

Mağazadan “tyorka”, “polutyorka”lar aldıq.  

Bu gün cəmi 27,25 m2 suvaq vura bildik. Sabahdan 

iĢimiz qaydaya düĢəcək. SifariĢ də verdik ki, uzun taxta 

reykalar düzəltsinlər.  

Tarazla iĢləməyin yolunu öyrənirik... 

UĢaqları cərgəyə düzüb, kazarmaya gətir-dim. 

StarĢina Bandısikə hərbi qaydada məruzə elədim.  

Hər Ģey qaydasında idi.  
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Ələkbər iĢ yerində mənə dedi ki, Telman uĢaqlara 

danıĢırmıĢ ki, Tofiq pulla mənim yeri-mə keçib. Komandir 

mən olmalı idim. Bryu-sova kostyum tikdirib, ayaqqabı, 

saat alıb. Mən bu briqadada iĢləməyəcəm. Briqadir 

olacağam görərsiniz, geci-tezi var... 

Ürəyimdə:  

- Baxarıq, – dedim. 

“Xumba”! Satqın! Qorxaq! Erməni agenti! 

 

20.08.1971, V gün. 

Telman hospital adına iĢdən qaldı. 

UĢaqları cərgəyə düzüb iĢ yerinə apardım.  Bu gün 

günəĢ elə gözəl görünürdü, baxdıqca adamın ruhu 

təzələnirdi.  

Kiçik ağ buludlar, göy səma və parlayan günəĢ. 

Romantikanı sevənlər və rəssamlar üçün ələdüĢməz 

mənzərə...  

Mən addımları sayırdım, «raz, raz, raz... raz dva tri». 

UĢaqlar çox rəsmi qaydada təpik-lərini yerə əzmlə 

döyürdü. Yolun kənarlarıyla gedən mülki adamlar bizə 
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maraqla baxdıqca, mən dəstənin yanı ilə saya-saya 

addımlayır, bütün qəmi, qüssəni, çəkdiyim əzab-əziyyəti 

unudur-dum.  

Qürur duyur, qarĢıdakı on altı ayın nə vaxt-sa 

qurtaracağına ümid edirdim...  

Beləcə gəlib iĢ yerinə çatdıq.  

UĢaqların iĢlərini böldüm. Söz verdik ki, bu gün ürəklə 

iĢləyib, rekord vurmalıyıq...  

Adil, MürĢüd və Çingiz dördüncü mərtəbə-də, qalan 

uĢaqlar isə zirzəmidə iĢlədilər.  

Günorta baxdım ki, rastvor qalıb, Turabxan isə 

yeməyə getməyə hazırlaĢır. Acığım tutdu. Ona üç nəfər 

köməyə uĢaq da verdim, qur-tarıb, sonra yeməyə getdik. 

Yeməkdən sonra da çox güclü iĢ getdi.  

Hər Ģey daha özümüzdən asılıdır.  

Adil, Ələkbər, Çingiz, Ədalət, MürĢüd, Tel-man, Eldar 

– hamısı suvaq vurmağı yaxĢı ba-carır.  

“Tyorka” çatmırdı. Əlavə səkkiz ədəd də “tyorka” 

aldım.  

AxĢamtərəfi görülən iĢləri ölçdüm:  
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115,01 m2!  

Bəli axır ki, alındı. Rekord vurduq! 

AxĢam iĢdən gec qayıtdıq. 

Yeməkxanada bircə mənim briqadam idi. 

Gecə Covanyolinin “Spartak” kitabından xeyli 

oxudum... 

21.08.1971, VI gün. 

Klubda siyasi məĢğələni baĢ serjant KaĢe-yev 

aparırdı.  

Bizim uĢaqlara söz atır, bir nöqsan axtarır, deyəsən  

nə vaxtsa verdiyi əmrin yerinə yetiril-mədiyinin qisasını 

almaq fürsəti əlinə düĢmüĢ-dü. Odur ki, bu fürsəti 

qaçırmaq istəmirdi.  

Ələkbəri ayağa qaldırdı.  

YavaĢca öz dilimizdə baĢa saldım ki, nə desə 

dillənməsin. Çünki burada olan “ÇP” siyasi məĢğələnin 

pozulması demək idi. KaĢe-yev nə dedisə, Ələkbər 

dillənmədi. Əlacsız qa-lıb:  

- Partizanlar kimi susursan... – dedi. 
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Ələkbər yenə dillənmədi.  

KaĢeyev vaxt itirdiyini dərk edib, onu otur-dub, 

ġahmarı ayağa qaldırdı. ġahmarın sol yanağında iri, üstü 

tüklü, qara bir xal vardı. Sözə baĢlamazdan əvvəl qalın, 

qara qaĢları düyünlənərdi. Onun hər iki qaĢının ortası 

tüklü olduğundan qalın qaĢları birləĢmiĢdi. O savadsız, 

yazı-pozudan baĢı çıxmayan, sifəti qırmızı bir oğlan idi.  

KaĢeyev rus dilində doğrayıb tökür, ġah-mar heç nə 

baĢa düĢmür, yerdən uĢaqlar tər-cümə edirdilər.  

Sən həmiĢə “naruĢeniya” eləyirsən, Qud-zenko kimi 

səni də hauptvaxta basacağam. KaĢeyev o baĢ bu baĢa 

gedir, elə hey hədə-qorxu gəlirdi. Özümü saxlaya 

bilməyib:  

- Əla siyasi məĢğələ aparırsan! – dedim.  

O, bu sözdən bir az da aqressivləĢdi və ġahmara 

yaxınlaĢıb:  

- Sənin yerin hauptvaxtdır, – qıĢqırdı. 

ġahmar qorxmadı, düz gözlərini KaĢeyevə zilləyib 

qıĢqıra-qıĢqıra: 

- “Xuyuna qubbax!” – dedi.  

Rus dilində baĢqa söz tapa bilmirdi, elə bil-diyi üç-beĢ 

kəlmədən ikisini iĢlətmiĢdi.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

KaĢeyevə də elə bu söz lazım idi.  

Dinməzcə ġahmarın remenini açıb, özü ilə hauptvaxta 

apardı. Tərs kimi hauptvaxtın növ-bətçisi də bizim təzə 

leytenantımız imiĢ.  

BaĢa düĢdük ki, niyə KaĢeyev belə bərk gedirmiĢ... 

ġahmar günahsız getdi.  

UĢaqlar növbəti üsyana hazır idi. Hamı siyasi 

məĢğələdən çıxmaq qərarına gəldi. An-caq mən 

qoymadım. Bu daha ağır iĢ sayılardı.  

- Səbr edin – dedim, - əvəzini baĢqa cür çıxarıq... 
“Stroyevoy podqotovka” olanda məqam yetiĢdi. 

UĢaqların hamısı sözü bir yerə qoyub, heç kim cərgəyə 

durmadı.  

BaĢ serjant KaĢeyev vəziyyəti anladı.  

StarĢina Bandısiki öyrədib, üstümüzə göndərdi. 

Bandısik düz üstümə gəlib:  

- Hamısını sən öyrədirsən, – dedi, - üç sut-ka 

hauptvaxt verərəm, onda ağlın baĢına gələr! 

- Sənin götün çatmaz! – dedim.  

O duruxdu... Gözləmirdi... iri qarnını yığdı. Solğun 

yaĢıl gözlərini qıyıb:  
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- “Troye sutok!” – qıĢqırdı.  
Ancaq özü də öz dediyinə inanmırdı...  

Bu onun səsindən bilinirdi. Hələ borclu olduğu yaĢıl 

üçlüklər yadına deyəsən düĢ-mürdü... 

KaĢeyev və Bandısikin səyləri bir nəticə vermədi.  

Biz yığıĢıb, dəftərxananın qarĢısına toplaĢ-dıq.  

KaĢeyev Bryusovun ardınca getdi.  

Bir az keçmiĢ Bryusov özünü çatdırdı. Ro-taya girən 

kimi qıĢqırıb, bizdən oranı tərk et-məyi tələb etdi.  

Kazarmaya doluĢduq.  

Sakitlik yarandı. Mən onları cərgəyə düz-düm. 

Bryusov kəmərini çəkə-çəkə, arıq, balaca boyu ilə o baĢ 

bu baĢa gedib, cərgənin qar-Ģısında hirsləndiyini nümayiĢ 

etdirir, nədən baĢlayacağını heç özü də bilmirdi.  

Yenə qalstuku taram çəkilmiĢdi.  

Sanki bu qalstuk onu boğurdu. Havanın isti olmasına 

baxmayaraq o, qalstuksuz gəzmirdi. Gah ağarır, gah da 

qızarırdı. Birdən heç kimə heç nə demədən üstümə 

düĢdü:  

- Belə iĢləmək olmaz! Belə böyüklük elə-məzlər. Səni 

aksakkal seçmiĢik. Sən onları öyrədirsən ki, komandirləri 
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eĢitməsinlər? ġah-mar kimdir, “komandir vzvod”a 

“xuyuna” de-sin? Briqadanı dağıtmaq istəyirsən? 

Gözlədim, gözlədim o vaxta qədər ki, Bryu-sovun həm 

sözü qurtardı, həm hirsi soyudu, həm də məndən nəsə 

təsəlliverici bir söz göz-lədi.  

Mən baĢladım. 

Siyasi məĢğələdə KaĢeyevlə yeni leytenan-tın 

qurduğu bir oyunun düĢünülmüĢ formada necə həyata 

keçirilməsini aydınlaĢdırdım.  

HəmiĢə yeni leytenantı özünə gələcək rəqib hesab 

etdiyindən Bryusov yoldaĢa bu sözlər ləzzət elədi və o, 

özünün daha üstün, daha savadlı, daha perspektivli 

gələcəyi oldu-ğunu göstərmək üçün dərhal qıĢqırdı:  

- KaĢeyev, Bandısik! 
KaĢeyevlə Bandısik dəftərxanadan çıxıb, yüyürə-

yüyürə gəldilər və hərbi qaydada təzim edib farağat 

dayandılar. 

- ġahmarı gətirin! – Bryusov əmr etdi. 

Milçək uçsa, səsi eĢidilərdi. Qulaqlarımıza inanmırdıq.  

Taktikanı düz seçmiĢdim. Odur ki, sakit idim...  

Bandısik, ġahmar, KaĢeyev kazarmaya gi-rəndə hamı 

birdən çönüb, onlara baxdı.  
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Paradnı formada ġahmarı onsuz da isti olan havada o 

qədər qaçırtmıĢdılar ki, qıpqır-mızı qızarmıĢ, pörtmüĢ, 

üzü-gözü tərin içində, beli və sinəsi tərdən suya dönmüĢ 

halda Bryu-sovun qarĢısında dayandı.  

Bandısik tez qaçıb, onun remenini və Ģap-qasını 

gətirdi. Bununla da bugünkü mərəkə xeyrimizə həll 

olundu. 

Çimmək vaxtımız çatmıĢdı.  

Briqadamı cərgəylə, uĢaqlara komanda ve-rə-verə 

hamama apardım. Hamımız qürur du-yur, sevinirdik. 

ġahmarı xilas eləmiĢdik...  

Özümlə Bərdədən gətirdiyim kisəni, maçal-kanı da 

götürmüĢdüm. Bədheybət MürĢüd beli-mi o ki var 

kisələdi. 

Telmanı lağa qoyurdum. Onu elə hamamda bir Ģey 

bəhanə eləyib döymək istəyirdim. Nə qədər elədim, 

dillənmədi.  

Yedi... 

MamıĢev maqnetafonumu xarab eləyib. 

Tahirdən iki məktub aldım.  

Bir neçə nəfərə də məktub yazıb yola saldım.  
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“Spartak” filminə baxdıq, ikinci seriyası sabah 

olacaq...  

Kitabını da oxuduğumdan filmə maraqla baxdım. 
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800 metrə qaçıĢ... 
 

22.08.1971, Bazar günü. 

Tezdən bütün rotalara xəbər verdilər ki, 10:00-da 

stadionda qaçıĢ üzrə spartakiada ke-çiriləcək.  

100, 400, 800 metrə qaçmaq istəyənlər id-man 

geyimində 09:00-dan stadiona yığıĢsınlar. Qarnizon üzrə 

spartakiada idi. 

Mən, Adil və Turabxan adımızı siyahıya yazdırdıq. 

Adil 100, Turabxan 400, mən isə 800 metrə qaçmaq 

üçün...  

Mən çox götür qoy elədim. Siqaret çəkmir-dim, içki 

içmirdim. Odur ki, uzaq məsafə mənə daha sərfəli 

göründü. Rusların çoxu siqaret çə-kir, içki içirdi. Adil də 

100 metrə adını ona görə yazdırdı ki, uzaq məsafəyə 

qaçmağa tab gətirə bilməzdi.  

800 metrə qaçmaq asan iĢ deyildi. Ancaq mənə 

uyğun gəlirdi. Hələ Bərdədə, Bakıda ya-Ģayanda güləĢlə, 

üzgüçülüklə məĢğul olub, məĢq edəndə də siqaret 

çəkməməyim mənə uğur qazandırırdı. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

...Əvvəl 100 metrə qaçanlara start verildi. Adil güllə 

kimi götürüldü.  

Heç əlli metr qaçma-mıĢdı ki, qəflətən qarnını tutub 

dayandı.  

Əyildi, qalxdı...  

Nəfəsi kəsilmiĢdi.  

Özümü ona yetirib, nə baĢ verdiyini soruĢ-dum. Onun 

rəngi ağappaq ağarmıĢdı. Ağzın-dan köpük gəlirdi. Nəfəsi 

təngimiĢ, gözləri bərəlmiĢdi. Onu yerə uzadıb, idman pal-

tarımla xeyli yellədim. YavaĢ-yavaĢ özünə gəldi. 

Artıq bu vaxt 400 metrə qaçanların yarıĢı baĢlamıĢdı. 

Baxdım ki, Turabxan və birinci ro-tadan olan Silyan 

Əbilov irəlidə var gücləri ilə qaçırlar. Birinci dövrədən 

sonra Silyan Əbilov yarıĢdan çıxdı.  

O da tənəffüs edə bilmirdi. Burun deĢikləri genəlmiĢ, 

gözləri irilmiĢdi.  

Turabxan da yavaĢ-yavaĢ geriləyir, arxa-dan gələnlər 

onu asanlıqla ötüb keçirdilər. Qəf-lətən Turabxandan 

irəlidə olan bir rus yıxıldı. Onun ardınca qaçan ikinci 

adam da ona iliĢib yıxıldı. Turabxan onlara az qalırdı 

çatsın, nə-dənsə o da heç kəsə dəymədən, iliĢmədən dizi 

üstə çöküb yumalandı...  
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Ġndi də onun köməyinə yüyürdüm. Turabxa-nın beli, 

qolu, qılçaları sürtülüb sıyrılmıĢdı. Özünün də nəfəsi 

kəsilmiĢdi. Çox dərindən və tez-tez nəfəs alır, bərk 

tövĢüyür, burun deĢik-ləri körüklənir, danıĢa bilmirdi. Mən 

onu da arxası üstə yerə uzadıb, yelləməyə baĢladım. O 

da bir az keçmiĢ yavaĢ-yavaĢ özünə gəldi. 

Növbə 800 metrə qaçanlara çatdı.  

Səksənə yaxın əsgər startda dayanmıĢdı. Müxtəlif 

millətlərdən olan uzun, gödək, orta-boylu əsgərlərə 

baxdım. Fiziki cəhətdən mən-dən güclüləri çox idi.  

AtəĢ açıldı...  

Götürüldük.  

Əvvəl bərk qaçmaq istədim. Gördüm hamı ehtiyatla 

qaçır, əsl sürətlərini qoruyub saxlayır, orta templə 

gedirlər. Mən də sürətimi azaldıb, eyni tempdə qaçmağa 

baĢladım.  

Hamı demək olar sıx Ģəkildə qaçırdı. Təq-ribən on 

beĢə yaxın idmançını qabağa bura-xıb, onların ardınca 

qaçmaqla məsafənin ara-lanmasına imkan vermirdim.  

Bir dövrəni vurduq.  

Hər Ģey qaydasında ge-dirdi. Qabaqda gedənlərlə 

daban-dabana qa-çır, aralanmalarına imkan vermirdim. 
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Nəfəsim normal idi. Özümdə ehtiyat gücün çox olduğu-na 

əmin idim. Ancaq gözləyirdim.  

Ġkinci dövrədən sonra 400 metr arxada qal-dı və nəsə 

gözlənilmədən bir çaĢqınlıq yaran-dı. Arxadan 

gələnlərdən beĢ-altı nəfər sürəti artırıb, məni keçdilər. 

Ġrəlidə gedənlərdən isə bir neçəsi sürəti yavaĢıtmıĢdı.  

Mən özümü elə gümrah hiss edirdim ki, is-tədiyim an 

irəli atıla bilərdim. Onsuz da irəlidə gedənlərlə mənim 

aramda elə də çox məsafə yoxuydu. Nə vaxt sürəti 

artırsam, onları keçə bilərdim.  

Artıq üçüncü dövrənin qurtarmasına az qal-mıĢ 

arxaya baxdım ki, əlli-altmıĢ adamdan ol-sa-olsa iyirmi 

adam gəlir.  

QarĢıdakı qaçanlardan isə bir neçəsi tab gətirməyib, 

qarnını, baĢını tutub, kənara çıxdı-lar.  

Üçüncü dövrə sona çatanda mikrafonla elan elədilər 

ki, sonuncu dövrə baĢlayır.  

Qəflətən məni arxadan gələn üç-dörd nəfər ötüb 

keçdi.  

Sürət artdı.  

Stadionun kənarına toplaĢan əsgərlər qıĢ-qırır, fit 

verir, bizi ruhlandırırdılar.  
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Bütün azərbaycanlılar ana dilimizdə mənə azarkeĢlik 

edir, hərə bildiyi bir fəndi mənə baĢa salır, çığırırdı. 

Səbuhinin boğuq səsli çığırtısı qulaqlarıma çatdı:  

- Bərdəli balası! Bərdəli balası!  

Bir sözlə, bizimkilərin – MamıĢevin, Muxta-rın, 

mesxeti türkü ġükürün, Adilin, Turabxanın, toplandığı 

yerdən keçəndə doğma ana dilimiz-də:  

- Qurban olum, qadan alım, dayanma – qıĢqırtıları 

mənə qol-qanad verdi.  

Mikrafon elan elədi: Son 100 metr!  

Artıq “ikinci nəfəs” açılmıĢdı.  

Son yüz metr...  

Nəfəsim rəvan gedib gəlirdi, güc ehtiyatım 

tükənməmiĢdi. Odur ki, yenidən sürəti artırdım. Ġrəlidə 

gedənlər də sürəti artırdılar.  

Artıq finiĢə əlli metr qalmıĢdı.  

Startdakı qaçan səksənə yaxın idmançıdan on nəfər 

irəlidəydi. Arxaya baxdım. Arxadakılar müharibədən 

çıxmıĢ əsgərlər kimi pərən-pərəniydilər. QarĢıdakı 

uĢaqları keçmək lazı-mıydı.  

Sonuncu Ģansımıydı.  
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Var gücümlə qaçmağa baĢladım.  

Altısını keçdim. FiniĢə iyirmi-otuz metr qalmıĢdı, 

arxadan biri sürətlə məni ötüb keçdi. Mən də iki nəfəri 

ötüb keçdim.  

FiniĢə on-on beĢ metr qalmıĢ, məni sürətlə keçən 

aĢdı.  

Üç nəfərdən sonra artıq mən idim. FiniĢə dörd-beĢ 

metr qalmıĢdı.  

Dalbadal irəlidə gedənin ikisi də aĢdı.  

Bir uzun rus finiĢi birinci keçdi. Arxasınca özümü 

yetirdim.  

Ġkinci idim! 

Qiyamət də bundan sonra qopdu.  

Yıxılanların üstündən tullanıb, finiĢi ikinci yerlə baĢa 

vurmuĢdum. Di gəl dayana bilmir-dim. Ayaqlarım sözümə 

baxmır, özbaĢına qaç-maqda davam edirdi. Nə qədər 

istəyirdim da-yanam, indi də dayana bilmirdim.  

Qırxdan çox azərbaycanlı məni təbrik elə-mək üçün 

arxamca qaçıĢırdılar. Mən isə da-yana bilmirdim.  
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Nəfəsim çatırdı. Ayaqlarım isə sözümə baxmırdı. Nə 

edəcəyimi dərk eləyə bilmirdim. Mexaniki sürətdə 

ayaqlarım qalxır-enir, elə bil məni hoppandırırdı.  

Sürət enmiĢdi. Qulaqlarım tutulmuĢdu. Sta-dionun 

səs-küyünü eĢitmirdim.  

Niyə dayana bilmirdim? Özüm də baĢa düĢmək 

iqtidarında deyildim.  

Arxadan uĢaqlar məni qucaqlayıb, yerə yı-xanda 

göydə ayaqlarım hələ də gedib gəlirdi... 

Hamısı qıĢqırırdı:  

- 2 dəqiqə 26 saniyə! Ġkinci yer! 
Bəli, spartakiadanın 800 metrə qaçmaq ya-rıĢının 

mükafatçısı idim. Ġkinci yer, 2 dəqiqə 26 saniyə... 

Ayaqlarımın mexaniki hərəkət etməsi da-yananda 

baxdım ki, ayaqlarım tamam keyiyib. UĢaqlara deyəndə 

ki, ayaqlarım keyiyib, onlar məni arxası üstə uzadıb, 

ayaqlarımı hündürə qaldırıb, əsdirməyə, əzələlərimi 

massaj elə-məyə baĢladılar və bir neçə dəqiqə də ke-

çəndən sonra özümə gəldim. Ayaqlarım artıq mənə qulaq 

asırdı. Ayağa qalxdım. 

YarıĢ qurtarmıĢdı.  

Rotaya qayıtdıq.  
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BaĢ serjant KaĢeyev Bryusovun adından mənim 

briqadamı bir mülki adamın həyətində iĢlətməyə göndərdi.  

Mən özüm getmədim, ayaqlarımı bəhanə elədim.  

Girib duĢda yaxĢı çimdim. Saat 12-yə qalırdı. 

Briqadamın arxasınca KaĢeyev özü də getdi. Bryusov isə 

yox idi, harasa getmiĢdi.  

“XB” paltarımı geyinib, ilk dəfə olaraq sa-movolkaya 

getdim. Qəbristanlıqdan keçib, tak-siyə oturdum:  

- Lenin prospekti ev 13! – dedim. 

... Taksi beĢmərtəbəli bir binanın qarĢısın-da saxladı. 

Baxdım, binanın üstündə mənim axtardığım ünvan 

yazılmıĢdı. Taksini buraxıb, cəld binaya girdim. Patrullar 

məni görsə iliĢə bilərdim.  

9 nömrəli mənzil elə birinci blokun üçüncü 

mərtəbəsində idi. Tələsik pilləkənlərlə yuxarı qalxdım. 

Doqquz nömrəli mənzilin üstündə ya-zılmıĢdı: 

“N.Bezlepkina”.  

Həyəcanlı olduğumdan və pilləkənləri sür-ətlə 

çıxdığımdan təngənəfəs olmuĢdum.  

Bir az dayanıb, dərindən bir neçə dəfə nə-fəs aldım. 

Özümə gələn kimi heç nə düĢün-mədən, çox sakit bir 

tərzdə zəngin düyməsini basdım.  
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Bir neçə saniyə keçdi. Ürəyim tappıldama-ğa, sonra 

sürətlə vurmağa, çırpınmağa baĢla-dı. O tappıltılar 

ahənglə vurur, qulaqlarımda səslənirdi...  

Qapı açılanda hiss elədim ki, içəridən qapı bir neçə 

yerdən zamokla bağlanıb... 

Sarıkirpikli qapını açıb, sakitcə məni evə saldı və çıxıb 

bloka, pilləkənlərə baxıb, sakitlik olduğuna əmin olandan 

sonra qlazokdan da çölə baxa-baxa bir neçə yerdən 

qapını kilid-lədi. 

Məni dəhĢətli bir qoxu bürüdü.  

Onun bahalı duxusunun ətri ilə stolunun üstündəki 

güllərin ətri, çəkdiyi Nefertiti siqaretinin ətrinə qarıĢıb, 

otaqda qəribə, adamı bihuĢ edəcək bir mühit yaratmıĢdı.  

Ayaqqabılarımı ensiz dəhlizdə soyundum. Kiçik dəhliz 

tualet və hamama qədər uzanırdı. Kuxna, iki yataq otağı, 

böyük zal, tualet və hamamın  qapıları da bu dəhlizə 

açılırdı.  

Həyatımda ilk dəfəydi ki, bina evində olur-dum. 

Otaqlar gözümdə kiçik görünürdü. Ancaq geniĢ 

pəncərələr hər bir otağın içərisini yaxĢı iĢıqlandırırdı. Hər 

bir otağın da açıq balkonlara çıxıĢı oldu-ğundan dörd 

otağın səkkiz qapısı vardı.  

Kuxna xüsusi zövqlə qurulmuĢdu.  
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Bahalı çex kafellərinin rəngi kuxna mebe-linin rənginə 

uyğun olduğundan çox gözəl görünürdü. Kuxna peçinin 

dörd gözü qazla, iki gözü isə tokla iĢləyirdi. Altı gözlü bu 

kuxna peçinin üstündə iyi-qoxu sorub aparan qurğu - 

ventilyasiya sistemi quraĢdırılmıĢdı.  

Yataq otaqlarına baxdım.  

Pərdələri örtülü, divarlar oboy idi. Oboy və pərdələrin 

rəngi bir-birinə düĢürdü.  

DöĢəmələrin hamısı “yoluçka” formada vurulmuĢ 

parket idi. Yataq mebelinin rəngi də pərdənin, oboyun 

rənginə uyğun seçilmiĢdi.  

GeniĢ ikinəfərlik taxtı, dörd qapılı Ģfoneri və gözəl 

güzgüsü olan tirmosu vardı.  

Zala nəzər saldım.  

Burada rəngli “Rubin” televizoru qoyulmuĢ, jurnal 

stolu, iki ədəd kreslo, bir divan, qabaq stolu, stulları, qab-

qacaq yığmaq üçün servant vardı.  

Mənim hər Ģeyə diqqətlə baxdığımı görüb:  

- Rumuniya mebelidir. “Qostevaya D-10” komplektidir. 

Ġkinci yataq otağına baxanda:  
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- “Bu da Rumuniya mebelidir. Yataq üçün” D-710 

komplektidir, – dedi. 

O, danıĢdıqca mənə yaxın dayanır, tez-tez qolumdan 

tutur, izah eləyir, ətri məni bürüyür-dü.  

Otaqlara baxıĢ qurtaran kimi o, mənə dedi:  

- Mən süfrəni düzəldənə kimi gir hamamda çim. 

Orada Ģampun, maçalka və sizin xoĢladı-ğınız kisə də 

var.  

Mən tez bildirdim ki, duĢ qəbul eləyib gəl-miĢəm, 

təmizəm... 

- Yox! – dedi. - Soyun, gir hamama.  

O, necə qətiyyətlə dedisə, daha çevirmə-dim. 

YavaĢca hamamın qapısını açıb, içəri keçdim.  

Hamam dümağ çex kafeli ilə döĢənmiĢdi. Asma 

tavan, aliminium “uqolnik”lərə salınmıĢ ĢüĢələrlə 

tutulmuĢdu. ġüĢələrin arxasından yanan rəngli lampaların 

iĢıqları süzülür, özləri görünmürdü.  

Ağ çuqun vannası da kafel rəngindəydi.  

Həyəcanım tamam çəkilmiĢdi, sanki bu evin kiĢisiydim 

və evi də özüm almıĢdım...  
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Tələsmədən, Ģampunla yaxĢıca maçalkala-nıb, 

canımı sürtdüm və bir azdan nələrin baĢ verəcəyini 

təsəvvürümə gətirib canlandırdıqca Ģəhvət hissi məni 

bürüyür, canıma xoĢ bir istilik yayılırdı.  

Sabunlu maçalka bədənimdən, qarnımdan aĢağıya 

sürüĢüb getdikcə Məhbubə xala ilə çimdiyim sonuncu 

gecə yadıma düĢürdü.  

Onunla hamamda necə bir-birimizi sabun-layırdıq!  

Ġçərini yenə buxar bürümüĢdü.  

Buğ tutduğundan güzgüdə artıq özümü gö-rə 

bilmirdim. Ġstədim Sarıkirpikliyə deyəm, o da mənimlə 

Məhbubə xala kimi çimsin, ancaq utandım... 

Çimib qurulanandan sonra güzgünün üzü-nü 

dəsmalla təmizləyib, özümə baxdım.  

Qapqara sıx saçlarım alıĢıb yanırdı. Yanaqlarım 

qıpqırmızıydı, diĢlərim ağappaq, burnumun üstünü 

sabunla o qədər maçalka-lamıĢdım ki, iĢıq burnumda 

bərq vururdu.  

Alt paltarımı geyinib, qapını açdım. SoruĢ-dum ki, 

paltarlarımı geyinim, ya buradakı xa-latı? O, tez:  

- Xalatı geyin, gəl.  
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Hamamdan çıxıb, otağa girəndə məni yenə o 

bihuĢedici qoxu çulğadı.  

Ġstədim onun siqaretindən birini də mən çəkəm. Düzü 

lap siqaret üçün yandım da.  

Ancaq nədənsə yenə utandım.  

O, kresloda mənə yer göstərdi.  

Ozü də qarĢı kresloda oturmuĢdu. Jurnal stolunun 

üstündə mənim poçtla bağlamada göndərdiyim “ġirvan” 

konyakı və onun aldığı Moskva buraxan plitka Ģokolad, bir 

paçka da “Nefertiti” siqareti vardı...  

Mən çiməndə o, paltarını dəyiĢmiĢdi.  

Əynində gecə koynəyi vardı. Saçlarını açıb kürəyinə 

tökmüĢdü. Ayaq və əl dırnaqlarına qızılı rəngdə lak 

qoymuĢdu.  

O, özü sapsarı idi, daha doğrusu kürən. Onun 

saçının, üzünün, ayaqlarının, bütün gö-rünən hissələri 

kürən idi. Kiçik yaĢıl gözləri vardı. DiĢləri muncuq kimi 

sıralanmıĢdı, ancaq xırdaydı... 

- Axır ki, gəldin! – dedi. 

Düzü mən onu xoĢlamırdım. Həm də Bez-lepkindən 

qorxurdum. Ancaq artıq bir dəfə qa-dın görmüĢ kiĢi üçün 

qadının nə demək oldu-ğunu təsəvvür etmək çətin deyildi.  
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Onun sifəti gözlərimdə ilahiləĢmiĢdi.  

Nazik dodaqları, penuarda mövcudluğu bilinməyən 

döĢləri, arıq, bir dəri-bir sümük olan canı, uzun boyu, 

əndamsız balaca arxası, incə beli, arıq uzun ayaqları 

gözlərimdə dəyiĢmiĢdi.  

Ġndi onu qucaqlamaq üçün vücudum titrə-yirdi. 

Təlatümə gəlirdim.  

- Ġmkan olmurdu axı, – dedim. 

- Bəs indi necə imkan elədin? 

- Yolunu sən baĢa saldın! 

O gülümsədi...  

Adama bir rumka konyak süzdü: 

 - GörüĢümüzün Ģərəfinə! – dedi və incə üç barmağı 

ilə tutduğu xrustal rumkanı mənim rumkama toxundurub 

baĢına çəkdi.  

Mən də ona baxıb, konyakı baĢıma çəkdim. Sonra 

Ģokoladdan adama bir diĢ diĢləyib, çey-nəmədən 

ağzımızda oynatmağa baĢladıq. 

O, mənə diqqətlə baxıb nə düĢünürdüsə, gülümsəyir, 

gözləri süzülürdü. Ancaq danıĢ-mırdı, susurdu... 
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- Bu səhər spartakiadada 800 metr məsafə-yə qaçıĢ 

üzrə ikinci yerə çıxmıĢam, – dedim.  

O gülüb:  

- Doğrudan? Təbrik edirəm, – dedi. 

- 2 dəqiqə 26 saniyəyə!  

Mənə döĢ niĢanı və vəsiqə də verəcəklər. 

Könülsüz: 

- Lap yaxĢı, – dedi. 

Bu söhbətin yersiz olduğunu baĢa düĢdüm. 

Ġkinci rumkanı da içəndən sonra o, paçkadan bir 

“Nefertiti” çıxarıb, kibrit dənəsi ilə odladı və arıq sarı 

barmaqları arasında necə tüstülətdisə, lap həsrətlə, 

yazıq-yazıq siqaretə baxmağa baĢladım.  

Necə yanıqlı baxdımsa, o gülə-gülə:  

- Bəlkə birini də sən çəkəsən? – deyib, heç cavabımı 

gözləmədən paçkadan çıxarıb birini də mənə  uzatdı.  

Mən dərhal onun əlindən siqareti aldım. O, özü kibritin 

dənəsini alıĢdırıb, havada alov-landırdı. Kreslodan dikəlib, 

siqareti yan-dırdım...  
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Elə bil siqaret üçün ölürəmmiĢ.  

Dalbadal bir neçə dəfə, tələsə-tələsə, ac-gözlüklə, 

dərindən tüstünü sinəmə çəkib, bir neçə dəfə öskürəndən 

sonra özümə gəldim.  

SakitləĢdim... 

O, hələ də mənə baxır, gülümsəyir, gözlə-rini 

süzdürür, baĢını yırğalayırdı.  

Qılçasının birini o birinin üzərinə aĢırmıĢdı. Sarı, arıq 

uzun ayaqlarını da oynadırdı...  

Birdən nə fikirləĢdisə, ayağa qalxdı. Maq-netafonu 

qoĢdu. Musiqi çalınan kimi mənim əlimdən tutub ayağa 

qaldırdı.  

Vals çalınırdı...  

Mən sol əlimlə onun incə belindən, sağ əlimlə isə 

onun sol əlindən tutdum. Çox yavaĢ hərəkətlərlə rəqs 

eləməyə baĢladıq...  

Onun əlinin içi və beli ilıq idi. Ġsti nəfəsi də hərdən 

məni yalayırdı. Utanırdım artıq bir hə-rəkət eləməyə. 

Bütün bədənim alıĢıb yanırdı. ġəhvət hissi məni 

öldürürdü...  

Bəlkə də o, mənim hərarətimdən ləzzət alıb hiss elədi 

ki, artıq ehtirasdan yanıram. 
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O dözməyib: 

- Sən nədən utanırsan? KiĢi kimi hərəkət elə! – dedi 

və məni qucaqladı.  

Xalatım öz-özünə açıldı... cinsi orqanımın vəziyyəti  

məni utandırırdı. Ereksiya elə güclü idi ki...  

O, məni yataq otağına tərəf çəkdi.  

Birdən sanki yuxudan ayıldım. Onu bərkdən qucaqla-

yıb, özümə tərəf necə sıxdımsa, arıq sümük-ləri 

Ģaqqıldadı, bütün bədənimiz bir-birinə sarıl-dı.  

Onun incə dodaqlarını əmdikcə o, tez-tez dodaqlarını 

ağzımdan çıxarır, dilini verirdi.  

Beləcə bir qədər öpüĢdük. 

Əvvəl əlimi yüngülcə yumĢaq gecə köynə-yinin 

üstündən onun döĢlərinə vurdum.  

Gördüm ki, yumru, bərk döĢləri var, ancaq balaca idi. 

Sonra sinəsindən əlimi salıb, döĢlərinə baxanda mat 

qaldım.  

Onun balaca da olsa, isti, xırda çəhrayı rəngli giləsi 

olan daĢ kimi döĢləri vardı. Mən həmiĢə elə bilmiĢdim, 

onun döĢləri yoxdur. Liftçik də taxmırdı heç vaxt... 

Biz yatağa girdik.  
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Onsuz da otaq isti idi. Konyak da bir tərəfdən istilik 

verirdi...  

Onun xırda, çəhrayı rəng gilələri olan döĢləri mənim 

ağlımı baĢımdan çıxarmıĢdı...  

Ġncə beli, arıq qolları, uzun arıq boğazı, balaca 

əndamı altımda əzilib əridikcə məni də yandırırdı. 

ġəhvət hissi məni öldürürdü...  

Onun sinəsi birdən qabarır, döĢləri məni deĢirdi...  

Bədəni çox elastik idi. 

Yox!  

Bunun da öz yeri vardı.  

Məhbubə xalanın qara iri giləli böyük döĢləri baĢqa 

cür gözəldi, bu da baĢqa cür!  

Məhbubə xalanın nəfəsindəki istilik, od, hə-rarət 

bunda yox idi.  

Ancaq bunun nəfəsi də hərarətli idi. Çiyə-lək, konyak, 

Ģokolad, “Nefertiti” qoxuları bir-birinə qarıĢıb, məni 

ehtiraslandırırdı...  

Məhbubə xalanın həddən artıq iri budları-nın, 

əndamının arasında mən yox olurdum.  
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Burada isə hər Ģey baĢqa cür idi.  

Onun arıq, əti yox dərəcəsində olan, quru yançaq-

larının, sırf qadın əndamının mənim ağuĢumda rəqsi də 

bir baĢqa aləm idi... 

O, qucağımda necə inildəyir, necə yuxarı-aĢağı qalxıb 

enir, necə qıvrılıb açılırdısa...  

Mən onu ehtirasla lüt bədənimə sıxır, əzir, kiĢiliyimi 

tam sübut edə bilirdim...  

O, əzildikcə, döĢləri yeyildikcə, altımda sı-xıldıqca elə 

bil yenidən ruhlanır, ehtirasa gəlir, yanır, çabalayırdı... 

Birdən elə altımdaca o, gecə köynəyini so-yunmağa 

baĢladı. Mən dizlərim üstündə daya-nıb, ona kömək 

elədim...  

Lümlüt oldu.  

Mən də xalatı çıxartdım.  

Bərk-bərk qucaqlaĢdıq, o, mənə sarıldı.  

Üstümüz açıq qaldı. Onsuz da içəri isti idi. Mən 

onunla cinsi əlaqəyə girmək istəmirdim.  

Axı əri yox idi. Nə isə xəta eləyə bilərdim. Fikrimdən 

Məhbubə xala ilə arada bir dəfə ol-duğum kimi, arxadan...  
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Ancaq o, üzüüstə çevrilmirdi. Bir-iki dəfə əl-lərimlə 

istədim onu çevirəm. O anlasa da, çön-mədi...  

Artıq bir-birimizə elə sarılmıĢdıq ki, bədən-lərimizin 

hərarəti bir-birini yandırırdı...  

Qəflətən o, arıq qılçalarını yana açdı ... və əli ilə od 

tutub yanan cinsi orqanımdan tutub, özününkünə ...  

Nəfəsi tutula-tutula, boğuq səslə:  

- BaĢla... – dedi.  

Artıq hər Ģey aydın oldu.  

O, qız deyildi! 

AxĢam 16:00-a qədər beləcə davam elədik. Hamam, 

konyak, Ģokolad, siqaret və musiqi... 

Geyinib getməyə hazırlaĢanda:  

- Qoy zəng vurum, bloka taksi gəlsin. Qəb-

ristanlıqdan gedərsən, – dedi. 

O, mənə nanə qurusu və bir neçə ədəd də mixək 

verdi.  

- Bunlardan yol boyu istifadə elə ki, içdiyin 

bilinməsin,– dedi.  
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Gələn bazar günü elə bu-günkü vaxt səni 

gözləyəcəyəm, – deyib, arıq qollarıyla boynumu 

qucaqladı... 

Qlazokdan baxıb, qapını açdı.  

Pəncərədən taksinin gəldiyini görmüĢdük... 

Təkəbbürlə pilləkənlərli aĢağı düĢəndə se-vincimin 

həddi-hüdudu yox idi...  

...Taksidən düĢüb, qəbristanlığı keçib, qarni-zonun 

ərazisinə çatanda artıq təhlükənin so-vuĢduğunu hiss 

eləyib, tam rahatlandım.  

Yolda öz briqadamdan, bizim rotanın rəh-bərliyindən 

heç kimi görmədim. Kazarmaya lap az qalmıĢdım, 

“Voentorq”un yanından keçəndə Qırmızı kostyumlu 

qadının mağazaya girdiyini gördüm.  

Tez mən də arxasınca mağazaya girdim.  

O, satılan mallara baxırdı, birdən məni yanında görüb 

təəccübləndi və hətta diksinən kimi oldu.  

Onun ağappaq dərisi vardı. Gözəl, yara-Ģıqlı, kök 

dümdüz qılçaları, incə beli, gözəl əndamı, qabarıq sinəsi, 

kosmetikası...  

Onu kino aktrisalarına bənzədirdim.  
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Bahalı ətrinin qoxusu mağazaya yayılmıĢdı. Mən düz 

onun yanında durmuĢdum. Haradan-sa mənə cəsarət 

gəldi. Az qala pıçıltı ilə:  

- Olar aldığınız Ģeylərin pulunu verim? – soruĢdum. 

O, iki barmağını gözəl ətli dodaqlarının üs-tünə 

qoyub:  

- Suss...  

Və hərarətli əlini əlimin üstünə qoydu.  

Gözləri bərq vurur, Ģölələnirdi. Ətli, toppuĢ  əli isti idi. 

Sonra əlini çəkdi...  

Qırmızı paçkalı “Malbura” siqareti, günəba-xan 

halvası, sabun, diĢ pastası alıb, mağaza-dan çıxdı.  

Onun gözləri məni dəli eləmiĢdi. Nəsə de-yirdi, demək 

istəyirdi, mən isə baĢa düĢmür-düm... O, eləcə baxa-baxa 

getdi... 

FikirləĢdim ki, Xumba Oqanesyana bu mə-sələni 

açım, bəlkə o bir əncam çəkə, nəsə ay-dınlaĢa...  

O, həmiĢə mağazadan çıxanda tez yoxa çıxırdı. 

Görünür haradasa yaxınlıqda yaĢayır-dı...  
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Kazarmaya gəldim. Sakitçilik idi. Mənə nə-sə bir söz 

deyən olmadı. Ġstədim yerimə girib yatam. Elə 

yorulmuĢdum, lap it kimi...  

Səhər 800 metrə qaçmaq, sonra düz üç dəfə cinsi 

əlaqədə olmaq, sonra da tutulmaq qorxusu...  

Elə yenicə yerimə girirdim ki, mesxeti türkü ġükür 

Aslanov gəldi. Durub geyindim. Onunla söhbət eləyə-

eləyə yeməkxanaya getdik. Bəx-timdən yeməkxana bağlı 

oldu. Onunla dərd-ləĢib ayrıldıq...  

Kazarmaya girdim ki, mənim briqadam qayıdıb. 

Dedilər:  

- Klubda yaxĢı kino var.  

Geyinib, kinoya getdik. Ərəb filmi göstərdi-lər: “Karın 

məhəbbəti”. Yuxum gəlirdi, istəyir-dim yatam. Ancaq 

kadrlar keçdikcə film necə maraqlı idisə, yata bilmədim.  

Film getdikcə məni özünə bağlayır, komso-molum 

yadıma düĢür və kövrəlirdim.  

Az qalırdım lap ağlayam. ġuĢa, Cıdır düzü, Ġsa bulağı 

yadıma düĢürdü...  

Nə qəribə film idi! 

Gecə “Spartak” filminin ikinci seriyasına isə baxmadım. 

Yuxu məni öldürürdü... 
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Zeynəbdən bu gün bir məktub almıĢdım. Düz iki ay 

əvvəl yazılıb – 24 iyun 1971-ci il ta-rixdə. Çox maraqlı idi. 

Niyə görəsən bu məktub bu qədər gecikib? 

Yerimə girib, Sarıkirpiklini və Məhbubə xa-lanı 

düĢünə-düĢünə, müqayisə edə-edə nə vaxt yuxuya 

keçdiyimi bilmədim... 

 

23.08.1971, I gün. 

Səhər iĢə gedəndə Telman yenə qarıĢıqlıq salır, 

lağlağılıq eləyirdi.  

Dillənmədim, ona görə ki, yaxĢı suvaq vura bilirdi...  

ĠĢ yerinə çatanda uĢaqlara iĢ bölüb, hamıya yer 

ayırdım. Telmana növbə çatanda:  

- Sən rastvor daĢıyacaqsan – dedim.  

Elə bil onu güllə ilə vurdular. Heç gözləmir-di. 

Qəflətən qıĢqırdı:  

- Komandir batalyona səndən Ģikayət elə-yəcəm... Bu 

briqadada məndən yaxĢı suvaq vuran yoxdur... Sən mənə 

rastvor daĢıtdırır-san...  
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Belə-belə çox sayaqladı, qıĢqırdı, bağırdı, ağzının 

kənarları dəvə ağzı kimi köpükləndi. 

- Bu gün rastvor daĢıyacaqsan! – təkrar de-dim. 

Elə inadla, elə tonda dedim ki, o qorxusun-dan, tabe 

olmaqdan baĢqa çarə görmədi. Düz onun baĢının 

üstündə dayanmıĢdım.  

ĠĢ baĢlamıĢ, hamı  iĢ baĢındaydı.  

Telman davanın qaçılmaz olduğunu hiss edib, 

vedrələri rastvorla dolduraraq daĢımağa baĢladı... 

Elmana bu gün teleqram gəlmiĢdi. Onu məzuniyyətə 

buraxdılar. Yol pulu yox idi. Hərbi hissədən verilən pul isə 

evə getməyə çatmırdı. Heç kəsdə pul olmadı. Ona on beĢ 

manat verdim.  

Elmanla duĢda çimdik, xeyli dərdləĢdik. Gedəndə, 

Bərdəyə bizə də dəyəcək... 

Sahib Əkbərovdan məktub aldım.  

QardaĢım Vaqif institutdan kəsilib!  

Elə bil məni ildırım vurdu. Ġndi yəqin atam, anam, 

nənəm, bizimkilər hamısı dilxordu.  

Nə pis oldu...  
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Gecə çöldə yatdıq. 

Yuxuya keçməzdən qabaq hamı filoloq To-fiqdən 

xahiĢ elədi ki, M.Ə.Sabirdən yenə bir Ģeir desin. O, bir 

qədər naz eləyib, sonda cır səsiylə baĢladı: 

 

Bəzi yerlərdə təsadüf olunur aĢa, ətə, 

Müftə görcək tuturam kəndimi bozbaĢa, ətə! 

 

O qədər xoĢlanıram tüstüsü çıxcaq kababın – 

Ac piĢiktək cumuram Ģövq ilə birbaĢə ətə! 

 

Görürəm ta əti qəssab dükanında asılıb, 

Az qalır it kimi nəfsim hürə, dırmaĢa ətə! 

 

NuĢ olar canıma ət, xasə o həngamdə kim, 

Mən yeyəm, xırda uĢaqlar baxa, ağlaĢə, ətə! 
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Əti çox istəyirəm, leyk pulu ondan çox, 

Nola, quzğun kimi ta müftə qonam laĢa, ətə! 

 

Pulu ancaq yaraĢır çinləyəsən sənduqə, 

Nə ki, xərc eyləyəsən millətə, dindaĢa, ətə?! 

 

Öylə zəhləm gedir, Allah da bilir, millətdən, 

Oluram süst adı gəlcək, dönürəm daĢa, ətə! 

 

Adı puldursa pulun, leyk özü can yonqarıdır, 

Vermək olmur qohuma, qonĢuya, qardaĢa, ətə! 

 

Verərəm dinimi, imanımı, əmma pulumu 

Vermərəm, Bəhlul ağa, arxayın ol, aĢa, ətə!.. 

 

Hamı diqqətlə qulaq asıb mat qalmıĢdı. Fi-loloq 

qurtaran kimi uĢaqlar onu alqıĢladı. Mən bu Ģeiri 
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oxumuĢdum. Ancaq nə vaxt yenidən eĢidirəmsə Sabir 

dühasına bir o qədər də artıq vuruluram. Satira onun 

qanındadı... 

 

 

 

 

24.08.1971, II gün. 

 

Daha gecələr alt paltarlarım batmır...  

Bu səhər də duranda tər-təmiz idi. Sarıkir-pikli yadıma 

düĢdü. Onun dərisi çox hamar, isti və özünəməxsus 

qoxusu vardı, iyini canımda hələ də hiss eləyirdim.  

Alt paltarlarımın batmadığı üçün ən əvvəl Məhbubə 

xalaya, sonra Sarıkirpikliyə borcluy-dum. Məhbubə xala 

bir cür, Sarıkirpikli baĢqa cür gözəl idi. Birinin budları 

arasında itirdim, ikincisi isə...  

Ancaq Məhbubə xala daha seksual, daha isti idi. 

Onun iri qara giləli döĢləri mənim ağzı-mı sanki od kimi 

yandırırdı.  
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O, dəhĢətli dərəcədə ehtiraslı qadın idi!  

Onun dolu ətli dodaqları da məni ehtiras-dan 

yandırırdı.  

Sarıkirpikli isə bir qədər özünəməxsus, baĢqa cür idi. 

Ġsti olmağına o da istydi. Ancaq Məhbubə xala kimi adamı 

yandıra bilmirdi... 

UĢaqları cərgə ilə iĢə aparanda bunları dü-Ģünürdüm.  

Bu gün də hava isti idi. Ancaq gecələr çox soyuq olur. 

Bu gecə də çöldə yatmıĢdıq. Ge-cənin yarısı durub 

paltarlarımı geyinmiĢdim.  

ĠĢ yerində iĢləri bölüb qurtarandan sonra özüm də 

iĢləmək istəyirdim.  

UĢaqların hamısı ürəklə iĢləyirdi.  

Mənə xəbər verdilər ki, Telman yenə yaxĢı iĢləmir, 

əvəzində elə-belə dümələnir.  

Onun yanına gəldim.  

Gördüm düz deyirlər, hələ “astar” da vur-mamıĢdı. 

Heç yanında hazır rastvoru da yoxuydu...  

Onu qolundan dartıb, üstünə çıxdığı “koz-yol”dan yerə 

saldım. Çoxdan hərləyirdim ki, onu bir dəfə yaxĢıca 
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çırpam. Ġndi əlimə fürsət düĢmüĢdü. SoruĢan olsa 

iĢləmirdi, odur ki, döydüm deyə bilərdim.  

Heç kim də yaxına gəlmədi.  

Qəflətən atılıb, onu boğazladım. Onu o qə-dər 

boğdum ki, sifəti əvvəl qıpqırmızı oldu, sonra boğunuq bir 

rəngə çöndü... O, dizi üstə çökdü. Çabalayırdı.  

Əllərimi açıb, onun boğazını buraxdım. Gördüm, quĢ 

kimi olub, əsir... çırpınır... 

Özünə gəlib, xırıldaya-xırıldaya:  

- Öldürsən də, iĢləyən deyiləm, – dedi.  

Ancaq mənə əl-qol atmadı.  

Hamının gözləri qarĢısında onun bu vəziy-yətə 

düĢməsi məni bir az soyutdu.  

Döyməkdən vaz keçdim... 

Günorta yeməyində zampolit Boykoya Tel-man 

haqqında əsgəri qaydada məruzə elədim.  

Sonra da: 

- Ölçü götürməsəniz, onu döyüb, Ģil-küt elə-yəcəyəm, 

– dedim. 
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Zampolit Boyko Telmanı yanına çağırtdı-rıb, onunla 

söhbət elədi...  

Günorta yeməyindən sonra uĢaqları cər-gəyə düzüb 

aparanda Telman da gəlib, cər-gədə yerini tutdu. Onun 

qolundan tutub, cərgə-dən çıxartdım. 

- Səninlə iĢləmək istəmirəm. Get kombata de, kimə 

istəyirsən Ģikayət elə. Sə-ninlə qurtardım, – dedim. 

Briqadanı iĢə Telmansız apardım.  

Bütün yol boyu uĢaqlar onun pisinə danıĢ-dılar. 

Çənəsi irəli, dodağı çapıq, yaraĢıqsız bu yaramaz gədə 

ilə də belə qurtardıq.  

Ağdam kimi qeyrətli oğulları olan bir Ģəhə-rin adına 

ləkəydi bu xumba... 

UĢaqlar get-gedə suvaq vurmaqda ustala-Ģır, bir-

birinin bəhsinə əla iĢləyirdilər. AxĢamtə-rəfi görülən iĢləri 

ölçdüm: 139,52 m2!  

Bu artıq briqadanın özünü təsdiq eləmə-siydi... 

Elman bu gün Azərbaycana gedirdi. Onun-la evə 

çoxlu fotoĢəkil, artıq məktublar və oxu-yub qurtardığım 

kitabları göndərdim. Kefim kök olduğundan zarafatla 

bildirdim ki, bizim qon-Ģuda molla Xeyrulla adında bir kiĢi 
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var. Ona da dəy, qoy sənə bir fal açıb dua yazsın, 

döĢüyün üstündən asarsan.  

Yaman yaxĢı molladı!  

Qayıdanda Pervomayskidə qızlar səndən əl 

çəkməyəcək.  

O, bərkdən gülüb: 

- Vaqondan düĢən kimi onlara tərpənəcəm! – dedi. 
AxĢamtərəfi hava bərk tutulmuĢdu.  

Göy guruldayır, ildırımlar çaxır, Ģaq-Ģaq Ģaqqıldayıb, 

yeri-göyü silkələyirdi.  

Səmada qarmaqarıĢıq iĢıqlar görünüb yoxa çıxırdı.  

Sonra güclü yağıĢ baĢladı. Lap sel gedirdi. Bu gecə 

çöldə yata bilməzdik.  

Selləmə yağıĢ və bərk soyuq...  

Odur ki, klubda bizə yer verdilər.  

Hərə adyal, yastıq və döĢəyini bir tərəfdə qoyub, 

yerdən yatdı...  

 

25.08.1971, III gün. 
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Telmanı Klimenkonun briqadasına keçirdi-lər. 

Bu gün hamıya yenı “XB”-lər paylandı.  

Hava soyumuĢdu. Payızın nəfəsi duyulur-du. Hər yan 

sel, su idi...  

Gecə klubda bərk üĢümüĢdük.  

Ocaqxanada özümü xeyli qızdırdım. Yeni “XB”-lərə 

paqon tikdik... 

Gecə uĢaqlar hamısı soyuqlamıĢdı.  

Odur ki, iĢ yerində hərə bir bəhanə eləyib, bu gün çox 

pis iĢlədi. Məcbur olub mala gö-türüb, özüm suvaq 

vurmağa baĢladım...  

Günortadan sonra da uĢaqlar zəif iĢlədilər. Ancaq 

onları baĢa düĢürdüm... 

Ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün Mamed Mə-

həmmədova bir sual verdim: 

- Həftədən 2 gün çıxsan, neçəsi qalar? 
O, fiziki cəhətdən hamıdan zəif idi. Hesab-laya 

bilmədi... Yazığın ayaqları da iy verib iylə-nir...  
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Həftədən 2 gün çıxmağı uĢaqların çoxu ba-cardı. 

Sonra onlara bir əhvalat danıĢdım: 

“Rumıniyada maraqlı bir adət var.  

Hər bir adam ölməmiĢdən əvvəl özünə yas vermək 

mərasimi keçirir.  

“Gələcək ölü” yas mərasiminə gələnləri özü qarĢılayır. 

Mağarda yaxĢı yeyib-içirlər. Dua oxunur. AğlaĢırlar.  

Hətta bir dostu zarafatla “gələcək ölü”yə telefon 

bağıĢlayır ki, “o dünyadan” zəng vurar-san.  

Qonum-qonĢu, qohum, yaxın ətrafı, iĢ yol-daĢları, 

dostları, bir sözlə bütün tanıdıqları adamlar həddən artıq 

dərəcədə bu mərasimdə yaxından iĢtirak edirlər.  

AğlaĢmadan sonra diri “ölü”yə baĢsağlığı verirlər...” 

UĢaqlar danıĢdıqlarıma və özümün iĢləmə-yimə baxıb 

ruhlandılar və ürəkdən iĢləməyə baĢladılar. XahiĢ elədilər 

ki, bir neçə maraqlı əhvalat da danıĢım, özüm iĢləməsəm 

də olar. Ġkinci bir əhvalat danıĢdım: 

“Həzrəti Adəmin oğlu olan ilk insan Habilin qəbri 

Suriyanın DəməĢq Ģəhərində tapılıb.  

Qatil öz qardaĢıdır.  
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Qabil onu öldürüb, burada basdırıb. Dün-yanın hər 

yerindən imkanı olan müsəlman və xristianlar ziyarətə 

gəlib qəbrə baxırlar.  

Qabil əkinçi olub, Habil çoban.  

Bu hadisə ilk insanın ilk cinayəti hesab olunur.  

Ancaq bir maraqlı məqam da var. Niyə Habil ilk insan 

hesab olunur? Qabil yox?  

Və ya niyə onların valideynləri Adəmlə Həvva ilk insan 

sayılmır? 

Müqəddəs «Bibliya»da da belə bir yazı var: Adəmlə 

Həvvanın oğlu Qabil öz qardaĢı Habili öldürmüĢdür.” 

UĢaqlar mənə çox baxır, təəccüblə qulaq asırdılar. 

Sonra “Ġncil”dən bir misal çəkdim: 

Ġsa peyğəmbər bir qadın haqqında deyir: “O, mənim 

ayaqlarımı göz yaĢı ilə yudu, saç-ları ilə sildi.” 

Və sonuncu bir əhvalat da danıĢdım: 

“Bir gün Ģagirdləri Ġsa peyğəmbərin yanına “zina 

eləmək üstündə” yaxalanan bir qadın gəti-rib deyirlər ki, 

Musa peyğəmbər deyib ki, bunu daĢqalaq eləyək. Siz nə 

deyirsiniz?  
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Ġsa peyğəmbər barmağı ilə yerə yazılar yazıb, sonra 

deyir: 

- Sizlərdən “günahı olmayan” bu qadına daĢ atsın. 
Bir az keçmiĢ görür ki, otaqda zina edən qadından 

baĢqa heç kim qalmayıb.” 

Və ümumiyyətlə, Ġsa peyğəmbər deyirmiĢ: Mən qadını 

mühakimə etmirəm! 

Yenə mən dayanan kimi qıĢqırıĢdılar ki, nəsə birini də 

de... 

Mən də onlara sual formasında dörd məsəl çəkdim: 

- Əncir ağacı bar verməyəndə quruyur. 

- Niyə çarmıxa çəkilən Ġsa peyğəmbərin öv-ladı 

olmayıb? 

- Heç bir peyğəmbər öz vətənində sevilmir, niyə? 

- Duz dadsız olarsa, nə ilə duzlanar? 

Beləcə axĢama qədər bu suallar haqqında hərə öz 

ağlı kəsən kimi mühakimələr yürüdə-rək yaxĢı da iĢlədilər. 

Gecə yerimə girəndə Söhrab Tahirin “Ġki dəfə yox 

olmuĢ adam” romanını oxumağa baĢ-ladım. 
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26.08.1971, IV gün. 

 

Səhər Lenin otağında siyasi xəbərləri din-lədik. 

Sonra  briqadaların gördüyü iĢlərdən da-nıĢdılar. Növbə 

bizə çatanda: 

- “Briqada Babaeva 74 prosent” – dedi-lər... 
“Leçebni korpus”da Bryusova Ģikayət elə-dik ki, niyə 

bizim gördüyümüz iĢi yetmiĢ dörd faiz dedilər? Biz ki, 

yaxĢı iĢləyirik. O gülüb Biyakı və prorab Spitskini ya-nına 

çağırdı:  

- Bu gün bunlar nə qədər iĢləsələr, Ģəxsən mənə 

məlumat verərsiniz, – dedi. 

ĠĢə baĢladıq.  

Hamı yenə ürəklə, verilən yerlərdə suvaq vurmağa 

giriĢdi. Ancaq bu gün Çingizlə Eldar naryadda, Ələkbər 

sançastda olduğundan uĢaq az idi. 

Dünən gecədən kluba yığıĢıb qərara gəl-miĢdik ki, 

kim bizimlə iĢləmək istəmirsə, çıxıb getsin, ya da yığıĢıb, 

onu döyəcəyik...  

AxĢamtərəfi suvanan yerləri ölçdüm.  
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Dünənki və bugünkü iĢimiz birlikdə 93 m2 oldu. Biyak 

zəng vurub, bu barədə Bryusova məlumat verdi.  

Əclaf Spitski də gördüyümüz suvaq iĢinin kvadrat 

metrini on altı qəpikdən yazdı... 

Bu günlə ayın axırına cəmi altı gün qalıb. Ay otuz 

birdəndir. Spitski dedi ki, hesablamı-Ģam, ay üzrə planınız 

əlli altı faiz olacaq.  

Bu, məni lap dilxor elədi.  

Ancaq nə etmək olardı?  

Ayın bu son günlərini də birtəhər baĢa vur-saq, gələn 

ayın ilk günündən hesabatı özüm aparacağam.  

Həm də niyə bir gündə bizdən iki uĢaq naryadda 

saxlayırlar? Bəlkə bu iĢdə Klimen-konun da barmağı var? 

Mənim briqadam niyə bazar günü mülki paltarlı kiminsə 

həyətində iĢləyir? Hər axĢam kartof soyur...  

Daha hər Ģeyə diqqət eləmək lazımdır. 

Hələ it oğlu Spitskinin gördüyümüz iĢi on altı qəpiyə 

yazması!..  

Gərək tərtib elədiyim aktları da ortaya çıxa-ram. 
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Özümə axĢam mağazadan 5 manat 40 qə-piyə qara 

dəri əlcək aldım. Ġçərisi yun idi. QıĢ-da yaxĢı olacaq, 

əllərim donmaz... 

AxĢam yeməyindən sonra öz briqadamla kartof 

soymağa getdim. Çox soyuq idi. Ocaq-xanadan özümə 

bir isti buĢlat götürdüm.  

BuĢlatı çiynimə salıb, uĢaqlarla birlikdə de-yib gülə-

gülə gecənin yarısına qədər kartof soyduq. Qurtarmaq 

bilmirdi.  

Di gəl sabah da plan ver... 

ġahmar, Vahid, MürĢüd orada qaldı ki, yer-də qalan 

kartofu da soyub qurtarsınlar.  

Hamı yatmağa getdi.  

 

27.08.1971, V gün. 

 

Səhər “razvod”da bizim briqadaya 56 faiz plan 

deyiləndə elə bil yerimdə qurudum. Qu-laqlarımın 

qızardığını hiss elədim. Arxasınca Bezlepkin:  
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- Bunlar iĢdə nə iĢlə məĢğul olurlar? – üzü-nü 

Bryusova tutub soruĢdu. 

- AxĢam aydınlaĢdırarıq, – Bryusov sakit, təmkinlə 

cavab verdi. 

Qanım qaralmıĢdı. 

ĠĢ yerində Spitski bizim briqadaya 56 faizə naryad 

bağlayıb, mənə qol çəkdirmək istədi. Nə qədər elədi, qol 

çəkmədim.  

Günorta yeməyində ağcabədili Nazıyla  Alik 

Oqanesyanı tapıb, bu məsələni yoluna qoyma-ğı ondan 

xahiĢ elədik.  

Oqanesyanla Spitski bir otaqda otururdu.  

Alik gülə-gülə dedi ki, sən nahaq gül kimi iĢini bu 

fərsiz uĢaqlara görə atdın. Ġndi sən onlara görə əsgərliyi 

bitirənə kimi bax beləcə əziyyət çəkəcəksən.  

- Daha o iĢdən keçib, – dedim, - sən Spit-ski ilə danıĢ, 

lazımdırsa ona hörmət də eləyək – və əlavə elədim ki, 

suvaq iĢimizi də 16 qəpikdən yazıb. Belə də iĢ olar? 

Oqanesyan söz verdi ki, narahat olma, da-nıĢıb hər 

Ģeyi yoluna qoyaram.  

O, yenə qıpqırmızı idi və çox arxayın danıĢırdı. Birdən 

ağlıma gəldi ki, Spitskini öy-rədən bəlkə elə bu xumbadı?  
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Qoy bir az da vaxt ötsün, həqiqəti öyrənə-rəm... 

ĠĢdə bizim briqadaya suvaq iĢindən əlavə yer qazmaq 

da tapĢırdılar. Ġki nəfəri suvaq iĢi-nə, qalanını isə yer 

qazmağa verdim... 

AxĢam yoxlama gəldi. Gördüyümüz iĢi öl-çüb-biçib 

hesabladılar.  

36 faiz çıxdı!  

Etiraz eləyib, hay-küy qopartdım.  

Özüm yenidən təkbaĢına suvağı ölçüb, yalandan: 

- 61 m2-dir, 1,5 m3 də yer qazmıĢıq, – deyib üstlərinə 

qıĢqırdım... 

Sonda 46 faiz yazıb getdilər.  

Yazdıqları akta qol çəkməkdən də imtina elədim... 

ĠĢdən gecə qayıtdıq.  

Xəbər verdilər ki, Bryusov yaman qızıb. Vasilyevə 

“töhmət” verib, Klimenkonu bərkdən divara çırpıb. Özü də 

“suĢilka”dadır.  

SuĢilkaya girib, gəlməyimiz barədə hərbi əsgəri 

qaydada məruzə elədim. Çox hirsli görünürdü.  
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- Sizin uĢaqlardan hauptvaxta kimi salaq? 

- Hamısı bu gün yaxĢı iĢləyib yoldaĢ ko-mandir. 

- Bəs niyə sizdə “prosent” az olur? Planı ni-yə yerinə 

yetirmirsiniz? – soruĢdu. 

Hər Ģeyi çılpaqlığı ilə açıb danıĢdım:  

- Vasilyevin, Klimenkonun briqadalarına gü-zəĢt edilir, 

Ģərait yaradılır yoldaĢ komandir. 

Briqadamın 16 uĢağından birini – Telmanı, 

Klimenkonun briqadasına veriblər. Onlarda say rəsmi 

artırılmayıb, fakt isə bir nəfər artıq iĢ görür.  

Bir gündə briqadamdan naryada ikisi bir-dən 

saxlanılır.  

Üstəlik hər axĢam bizim uĢaqlar kartof so-yur, gec 

yatırlar, bazar günü istirahət yerinə ki-minsə həyətində 

iĢləyirlər. Hələ sançast adına qalanları demirəm.  

Bir yandan da Spitski bizim suvağımızı 16 qəpikdən 

yazır, uĢaqları ruhdan salır.  

Faizimizi də düz hesablamırlar, açıq hava-da betona 

dönmüĢ bərk torpaq iĢi gördürürlər, torpağa lom da 

girmir... Ruslar isə bu iĢi kom-pressorla görür. Necə verək 

planı? 
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Monoloquma bir az fasilə verdim. 

- Sənin ürəyin lap doluymuĢ ki! – dedi və gülümsünüb, 

kürəyimə əlini vura-vura - qay-daya salarıq, siz yaxĢı 

iĢləyin, mən sizin arxa-nızdayam – əlavə eləyib, mənə 

göz də vur-du... 

Düzü belə sonluq gözləmirdim. 

Tahirdən məktub aldım.  

Onun yazdığı bir söz mənə toxundu: “Ca-vanĢir sənə 

məktub yazmır ki? – soruĢur, son-ra da əlavə edir ki, 

Adilə haqqında yazsa, mənə də xəbər elə...” 

Quruyub qaldım.  

Bunun baĢı xarab olub nədi?  

Bəs NüĢabə?  

Adilə hələ orta məktəbdə oxuyandan Tahi-rə son 

sözünü deyib, üstəlik söymüĢdü də...  

Bu nə biabırçılıq idi?.. 

 

28.08.1971, VI gün. 
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Siyasi məĢğələni Ģtabda  keçdik.  

Ġlk dəfə olaraq Bryukov mənim adımı dəftə-rinə qeyd 

elədi... 

Ümumi iĢimizin xatirinə planı yerinə yetir-məyə kömək 

üçün, istirahət günü olsa da uĢaqları yığıb iĢə apardım.  

AxĢama qədər paxat eləyib cəmi 10 m3 yer qaza bildik. 

Spitski hesablayıb dedi ki, bu da 20 faiz eləyir...  

Yenə iliĢdik...  

- Biz buldozer deyilik ki, ay eĢĢək! qıĢqırdım.  

- 10 m3 iyirmi faiz eləyirsə, biz əlli kub metri necə 

qazaq ki, yüz faiz olsun?!  

Lomla qazırıq...  

YumĢaq torpaq, ya qumlu yer deyil ki!  

Qəlpə-qəlpə qopur. Görmürsən? Lopatka, lom girmir 

torpağa. Nə edək?  

Qranat verin, dinamit verin partladaq bir-yolluq 

qurtarıb getsin də! 

Sonra Spitskinin qolundan tutub kənara çəkdim. 

Cibinə üç manat pul qoymaq istədim.  
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Götürmədi, əclaf.  

Nə qədər elədim dedi ki, Alik tapĢırıb, heç nə lazım 

deyil.  

Axırda naryad bağladı. 16 qəpik əvəzinə qiyməti azca 

artırıb 18 qəpikdən yazdı. 

Xotux!  

Gün ərzində iĢlədiyimiz iĢin qiyməti isə adama bir 

manat iyirmi qəpikdən düĢdü.  

Bəs bu erməni Xumbet bizi necə tapĢırıb?.. 

AxĢam kazarmaya gələndə mənə xəbər verdilər ki, 

“Xleborezka”ya Yusifin yerinə Tel-man pul verib keçmək 

istəyir... 

Yusifi danıĢdırmırdım. Odur ki, Nazimi tez tapıb, 

onunla məsləhətləĢdim.  

- Nə qədər pul lazımdır, verəcəyəm – de-dim, - təki bir 

gözü kor, çənəsi əyri, satqın gə-də ora keçməsin.  

Ora bizim uĢaqlardan bir xəstəni, zəifi dü-zəldərik.  

Nazı gedib Yusiflə danıĢdı.  

Yusif söz verib, görək necə olacaq? 
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“Xleborezka” – “odinoçka” sayılırdı, asan iĢ idi.  

Telman isə biz azərbaycanlıları atıb, rusla-ra 

hamballıq eləyirdi. Odur ki, ona asan iĢdə iĢləmək 

düĢmürdü... 

Günorta yeməyindən iĢə qayıdanda Vahid məndən 

icazə almamıĢ, özbaĢına cərgədən ayrılıb, mağazaya 

girdi.  

Onun arxasınca yüyürüb, elə mağazada boynunun 

ardından yağlı bir sillə yapıĢdırdım. O, tez çönüb:  

- Siqaret alıram dəə...  

- Ġcazəsiz? – soruĢdum.  

O, gülümsünüb, rəngi qaçmıĢ halda:  

- Heç ağlıma da gəlmədi, – dedi. 

 Ürəyim soyudu:  

- Al gəl, – deyib özümü dəstəyə çatdır-dım... 

ĠĢdən sonra əsgər paltarında bir oğlan gəldi ki, lavsan 

parçadan paradnı forma satıram. Gedib baxdım. XoĢuma 

gəldi. Əla idi. Ayaq-qabısı ilə birlikdə qiymətini otuz beĢ 

manata razılaĢdıq...  

Pulu sayıb verdim.  
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Hər ehtimala qarĢı kazarmada əynimə geyinib bir də 

yoxladım. Hər ikisi tam ölçümə idi.  

MürĢüdlə dəlləkxanaya getdim. Paradnı lavsan 

parçadan olan yeni kostyumla, yeni ayaqqabını aparıb 

ora qoydum. Dəlləkxanada Dilqəmlə xeyli söhbətləĢdik.  

Kinoya getmədik.  

Kazarmaya qayıdıb, paltarlı halda çarpayı-ma 

uzandım. Komsomolumun Ģəklini çıxart-dım. HəmiĢə 

kədərli olanda onun fotoĢəkli ilə danıĢır, çarə axtarır, 

təskinlik tapırdım.  

Xeyli onun sifətinə baxıb, özüm-özümlə da-nıĢdım...  
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Mən də sevirəm... 

 

29.08.1971, Bazar günü. 

Bu gün yubiley günü idi...  

Komsomolum düz bir il əvvəl bugünkü gün öz 

evlərində özü etiraf eləmiĢ:  

- Mən də sevirəm! – demiĢdi.  

O gün uçmağa qanadım yox idi. Dostum Tahirə də 

söz vermiĢdim ki, ölənə qədər bu günü hər il bayram edib 

qeyd eləyəcəm.  

Ġndi mən hardayam, Tahir harda, o harda!? 

Komsomolum ġuĢada, Tahir Tsitelidə, mən də 

Pervomayskidə...  
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Görəsən indi o, ġuĢada bugünkü günü ya-dına salır? 

Bu gün yubiley günümüzün olduğu-nu, öz kiçik ömründə 

ilk sevgisini mənə etiraf elədiyi günü xatırlayır? 

Bu kəlmələri gündəliyimə “Leçebni korpus”-da 

dizlərimin üstündə yazıram. Bu günü baĢqa cür imkanım 

olmasa da, bu cür qeyd eləyirəm. Ötən bir il çox uzaqda 

qaldı...  

Ġndi üstü tünd qırmızı rəngli vəsiqənin için-də olan 

komsomolumun fotoĢəkli ilə danıĢı-ram. Allah qoysa 

əsgərliyi qurtarım, ondan sonra ömrümüzün axırına kimi 

bir yerdə ola-cağıq, bir də belə ayrılıq olmayacaq. Biz ailə 

quracaq, ömrümüzü birgə yaĢayacağıq...  

Mən bu gələcəyə inanıram.  

Bir il sonra, 1972-ci ilin bu gününü də belə-cə 

ayrılıqla, qürbətdə keçirəcəyik...  

1973-cü ilin bu günündə isə bəlkə də artıq toyumuz 

olmuĢ olacaq...  

Biz evlənəcəyik!  

Mən buna elə əminəm ki! 

Ürəyimdə o qədər yazmalı Ģey var, bilmi-rəm hansını 

yazam... Di gəl vaxt, Ģərait yox-dur.  
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UĢaqlara iĢ bölmüĢəm. Bu gün də hamı kefsizdir, 

nədənsə uĢaqların iĢləmək həvəsi yoxdur. 

Xəbər yayıldı ki, Bryusov gəlir.  

Cəld ayağa qalxıb, fotoĢəkli və dəftəri yı-ğıĢdırıb, onu 

qarĢılamaq üçün aĢağı düĢdüm. Bryusovla bərabər 

Kuzmiçenko da gəldi. Birlik-də yuxarı qalxdıq.  

Kuzmiçenko məni Bryusova təriflədi ki, Ba-bayev 

ürəyi təmiz oğlandır. ĠĢə can yandırır. Nə çatmırsa, dərhal 

tapıb gətirir. Bu briqadanın əsgərlərini yoldan çıxaran Adil 

Əliyevdir...  

Kuzmiçenkonun dedikləri məni lap kövrəlt-di.  

O, düz deyirdi. Adil artıq iĢləmək istəmir, uĢaqları da 

ruhdan salırdı.  

Bryusov iĢləri yoxlayıb, Kuzmiçenko ilə ge-dəndən 

sonra ġahmarla Adil yoxa çıxdı. ĠĢ-ləyənlər də ürəksiz 

iĢləyirdi.  

MürĢüdü çağırıb, zirzəmiyə apardım... Onunla xeyli 

söhbət eləyib məsləhətləĢdim.  

- Adili 2-ci dəfə qovmaq, ümumiyyətlə, bri-qadadan 

çıxartmaq istəyirəm.  

O da mənimlə razılaĢdı.  
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- Səni də özümə müavin qoymaq istəyi-rəm, – dedim.  
Onun gözləri güldü. Tüklü qulaqlarına inan-mırdı...  

Günortadan sonra iĢə getmədik.  

... Çox fikirli idim. ĠĢlərim düz getmirdi. HəmiĢə çətinə 

düĢəndə komsomolum yadıma düĢürdü.  

Ġndi isə tez-tez saata baxır - Sarıkirpikli ilə görüĢümün 

vaxtı keçmiĢdi, gecikirdim, nə edə-cəyimi düĢünürdüm...  

- Ancaq yox, hökmən getməliyəm – qəti qərara 

gəldim.  

Ona söz vermiĢəm, həm də o yazıq mənə axı nə 

pislik edib? Onsuz da istirahət saat-larıdı, vaxt var...  

Və qəflətən də bütün canıma xoĢ bir hiss yayıldı. 

Gözlərimi qapayıb onun lüt canını ya-dıma salanda 

dəhĢətli bir ehtiras məni bü-rüdü...  

Qəbristanlığı keçib, taksiylə Lenin prospekti 13 

nömrəli binanın qarĢısına çatanda artıq 15:07 idi.  

Taksinin pulunu verib düĢəndə yuxarı baxdım. 

Sarıkirpikli üçüncü mərtəbənin açıq balkonunda 

Nefertitisini çəkirdi...  

Tələsik pilləkənləri yuxarı qalxdıqca elə bil sinirlərim 

sakitləĢir, iĢdə keçirdiyim streslərdən yaxa qurtarırdım... 
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Zəngi basmaq istəyəndə qapının azca aralı olduğunu 

gördüm. Sakitcə itələyib içəri keçdim və ardımca qapını 

bağladım.  

Ayaqqabılarımı çıxarıb, dəhlizdən onun çıx-dığı 

balkon yerləĢən otağa keçdim.  

Artıq həyəcandan titrəyirdim... 

O, otaqda olduğumu bilsə də, sakit-sakit si-qaretini 

çəkir, çönüb mən tərəfə baxmırdı da. Onu bir neçə dəfə 

səsləsəm də arxaya çön-mədi.  

KüsmüĢdü!  

Ancaq haqqı vardı. Bir saatdan artıq o hə-yəcan 

keçirmiĢdi... Bəlkə də ürəyində məndən bərk incimiĢdi. 

Ancaq yəqin ki, gəldiyimi gö-rəndə hirsi soyumuĢ olardı. 

Mən açıq balkona çıxa bilməzdim. Həm “XB”-də idim, 

həm də ümumiyyətlə olmazdı. Odur ki, otaqdan bir-iki 

dəfə də onu səslədim, bağıĢlamasını xahiĢ elədim. O, 

nəhayət üzünü mənə çevirmədən:  

- Gir hamama, – dedi.  

Vəssalam! BarıĢmıĢdıq daha... 

Hamamdan çıxanda gördüm o, pəncərələ-rin 

pərdələrini çəkib yataq köynəyində, təkrar-olunmaz 

qoxusu ilə, yenə çiyələk mürəbbəsi ilə çay içir... 
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... O, taksi çağırıb məni yola salanda:  

- Bir də gecikmə!  

Bacarsan starĢina ilə danıĢ, altıncı gün gecə saat on 

ikidə gözləyəcəm səni, – dedi. 

Dodaqlarından öpdüm. Nəfəsindən hələ də çiyələk 

ətri gəlirdi.  

- YaxĢı... Gecə gəlmək daha rahatdır,– de-dim. 

... Kazarmaya girməzdən əvvəl dəlləkxana-ya 

döndüm. Sakitçilik idi. Məni axtaran olsa, mütləq Dilqəm 

bilərdi.  

Maqnetafon düzəlmiĢdi. Bir xeyli oxutduq. Sonra 

Dilqəm dedi ki, Qəhrəman müsahibə yazıb, Telman 

haqqında da o ki var danıĢıb.  

- Nə danıĢıb? – tez soruĢdum.  

O, kaseti qoyub fırlatdı, düyməni basdı, irə-li-geri verib 

saxladı.  

Qəhrəman danıĢırdı: “Telman çox Ģərəfsiz, ləyaqətsiz, 

murdar adamdır. UĢaqları satmaqla yefreytor rütbəsi alıb. 

Babayevin briqadasında iĢləməkdənsə, gedib ruslara 

fəhləlik eləyir.  
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Stadion davasında iĢtirak eləməyib... Bu əclaf 

Ağdamın adına bir ləkədir!” 

Maqnetafonu qoltuğuma vurub, kazarmaya apardım. 

Bizim uĢaqları yığıb, müsahibəni dönə-dönə dinlədik... 

Hamam əvəzinə soyuq suda çimdik.  

Onsuz da Sarıkirpikligildə yaxĢıca maçalka-lanıb, 

Ģampunla çimmiĢdim. 

Klubun kino-zalında pullu film göstərirdilər. Nazikə və 

dəllək Dilqəmə də bilet aldım. 

Yusiflə də barıĢdıq. Pulu yox idi, ona da bilet gö-

türdüm. Mənə dedi ki, sənin xətrinə Telmanı 

“Xleborezka”da iĢləməyə qoymadım.  

Sevincək soruĢdum:  

- Yəni məsələ tam həll olunub? 

- Hə, - dedi, - yüz faiz. 

Filmə baxdığımız vaxt starĢina Bandısik qıĢqırıb, 

mənim familiyamı çəkdi və çıxıĢa gəl-məyimi əmr etdi.  

Xeyir ola? – həyəcanlandım, öz-özümə ürəyimdə 

fikirləĢə-fikirləĢə çıxıĢa tərəf ad-dımladım. Əsas 

narahatçılığım Sarıkirpiklidən idi. Bəlkə məni görən olub? 

Ya kimsə məndən Ģübhələnib? 
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StarĢina Bandısik məni görən kimi:  

- Yenə sizin briqada!  

“Opyat, yop tvoy mat!” – deyib havaya tü-pürdü. 

- Nə olub? – dərhal soruĢdum.  

- Adillə ġahmar yoxa çıxıb, xəbərin var? 

Ürəyim yerinə düĢdü. Cərə çıxsın yoxa bir də 

cəhənnəmə SakitləĢdim. Sarıkirpikli məsə-ləsindən baĢqa 

heç nə məni qorxutmurdu. 

BaĢ serjant KaĢeyev, MürĢüd, Turabxan və Eldar 

yığıĢıb, onları axtarmağa getdik.  

Gecə idi...  

Avqust ayının sonu olsa da artıq gecələr soyuq 

olurdu. Ocaqxanadan baĢladıq. Arif ora-da “storoj” 

iĢləyirdi. Bizi görən kimi:  

- Burada idilər, indicə qayıtdılar kazarmaya, – dedi.  

Geri qayıtdıq.  

Onlar kazarmada yox idi.  

“Dnevalnı” da bildirdi ki, onları görməyib, gəlsəydilər, 

burdan keçərdilər...  
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Sonra güman edilən çox yerə dəydik, so-ruĢduq, 

onları görən olmayıb.  

Gecənin soyuq, zülmət qaranlığında günə-baxan 

tarlasında sakit-sakit onları axtarırdıq... Çox maraqlıydı, 

özümü nədənsə çox qüvvətli, inamlı hiss edirdim.  

Tapa bilmədik. 

Biz rotaya qayıdanda “KPP”-də Vəliyevi gördüm. 

- Adillə ġahmarı görməmisən? – soruĢanda dərhal 

rəngi dəyiĢdi.  

KaĢeyev baĢa düĢməsin deyə onu kənara çəkib, nə 

baĢ verdiyini soruĢdum. O, mənə inanıb danıĢdı ki, biz 

qayıtdıq, ġahmarla Adil ocaqxanada bir rus arvadı ilə 

qaldı...  

Əclaf Arif məni aldadıbmıĢ! 

MürĢüdlə Turabxanı ocaqxanaya göndər-dim:  

- Arifə də deyin ki, belə getsə, o da iĢini iti-rəcək...  

KaĢeyev də onların ardınca getdi... 

Rotaya gəlib, baĢ leytenant Bryusova mə-ruzə elədim. 

ġahmar artıq kazarmadaydı. Onun boynunun ardına 

möhkəm bir qapaz iliĢ-dirdim:  
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- Ay eĢĢək, bu istirahət günü niyə qoymur-sunuz 

dincələk? Bir poxu yeyə bilmirsinizsə, niyə yeyirsiniz? 

Adilə qoĢulub nə qazanacaq-san? 

Adili gətirdilər.  

Bryusovla KaĢeyev onu hərbi paltarlar sax-lanan 

anbara salıb, döyməyə baĢladılar. Niyə Babayevi 

eĢitmirsən, niyə iĢləmirsən, niyə uĢaqları yoldan 

çıxarırsan? Haradaydın?  

Adil ağlayırdı... 

Axırda dözə bilmədim, içəri girib, Adili on-ların əlindən 

aldım.  

BaĢ leytenant bizi dəftərxanaya yığdı...  

Özünü səliqəyə salıb, sakit-sakit danıĢma-ğa baĢladı:  

- Adil “dizbat”a gedəcək!  

Mütləq gedəcək “dizbat”a. Onun yeri ora-dır...  

Sonra qəflətən çönüb, Ġlyası ayağa qaldırdı:  

- Deyirsən Babayev sənə söyür? –  qıĢqıra-qıĢqıra 

əlavə elədi, - sənin komandirindir o... YaxĢı iĢlə, özünü 

intizamlı apar, planı ver, söyməsin. Səni söyüb, pul tələb 

edib? Qa-pısında iĢlədib? Onun ixtiyarı var səndən iĢ tə-
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ləb etməyə. Sən də iĢi pozanda yaxĢı eləyib, sənə 

söyür... 

Beləcə Bryusov iĢləri qaydaya qoydu. 

Mən də son sözümü dedim:  

- Adili baĢqa briqadaya keçirin. Onunla bir gün də 

olsun bu gündən sonra bir yerdə iĢləyə bilmərəm. Nə 

vaxta qədər, nə qədər olar? O getsin öz kefinə, biz də 

istirahət günümüzü ona sərf edək? Adil axtaraq?  

O, bizi düĢünmürsə, qoy getsin Telman ki-mi 

Klimenkonun, ya baĢqasının briqadasında özü bilər necə 

iĢləyər, nəylə məĢğul olar...  

Adil özünü ağıllı hesab edir?  

Onun ailəsi var, körpə uĢağı var, maĢın qa-çırıb 

kiminsə evini dağıtmaq igidlikdi? Qəhrə-manlıqdır, ya 

kiĢilik?  

Biz onu çox qoruduq...  

Getdikcə ağıllanmaq, öz həmyerlilərinin üzünü 

ağartmaq, baĢını uca eləmək əvəzinə hər gün bir az da 

artıq azğınlaĢır.  

Ocaqxanada, ya günəbaxan tarlasında araq vurmaq 

əvəzinə ailəsinə bir məktub yazsa, yaxĢı olmazmı? 
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Beləcə MürĢüd də, Turabxan da öz sözləri-ni dedilər. 

Məsələ bitdi.  

Adillə də belə vidalaĢdıq... 

Gecənin yarısı Qalko ilə Rezniçenkonu lül-qənbər 

tapıb kazarmaya gətiriblər. Hərbi hissə üzrə növbətçi bir 

neçə patrul çağırtdırıb, onları hauptvaxta saldırıb... 

 

30.08.1971, I gün. 

Sübh tezdən iĢə getdik...  

Adil də bizimlə bir yerdə getmək istəyirdi:  

- Yox! – dedim, - olmaz, get özünə briqada tap. Sən 

gündə qaçasan, mən də səni axta-ram?  

- Axı mənə hələ bir söz deyilməyib, – dedi. 

Deyirəm dəə... - dedim və onu cərgəyə durmağa 

qoymadım.  

“Leçebni korpus”da iĢləri bölüb, özüm be-Ģinci 

mərtəbəyə qalxdım. Hava əməlli-baĢlı istiydi. QurĢaqdan 

yuxarı çılpaq soyunub, özüm də iĢləməyə baĢladım.  
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Aradabir binanın üstü vurulmamıĢ damına çıxıb ətrafı 

seyr edirdim.  

Buradan bütün Pervomaysk Ģəhəri görü-nür, hər 

tərəfə gözəl panorama açılırdı. Bax-dıqca adama ləzzət 

verir, ruhunu dincəldirdi. Bir xeyli o tərəf bu tərəfə 

boylandım. Əllərim rastvorlu, bədənim çılpaq idi.  

Lap yaxınlıqda, küçənin qarĢı tərəfində bir orta 

məktəb binası görünürdü, həyətində çoxlu müəllimlər, 

valideynlər, uĢaqlar qaynaĢırdı. Sinif otaqları görünsə də, 

içi boĢ idi. Məktəbin açılmasına cəmi bircə gün qalırdı...  

Komsomolum yadıma düĢdü. Yəqin ġuĢa-dan 

qayıdıb, indi Bərdədədir. Kitab, dəftərlərini alıb, məktəbə 

hazırlaĢır.  

Ötən il, dünənki gün idi...  

Yenə xatırladım o xöĢbəxt günü: Onların evində heç 

kəs yoxuydu.  

O vaxt  o, pioner idi...  

Onların evlərini baĢqa cür təsəvvür eləyir-dim. Ancaq 

o günü otaqlarına girib, gözlərimlə görəndə mat qaldım.  

Divarlar ağ əhənglə ağardılmıĢdı. Ġçəridə böyük bir 

radio-priyomnik, iki dəmir çarpayı, ventilyator, döĢəmədə 
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bir qədimi xalça və divarda pionerimin çərçivəyə salınmıĢ 

boynu qalstuklu fotoĢəkli. Vəssalam...  

Mən onunla söhbət eləyəndə çarpayının üstündəki 

yastığın üzünün cırıq olduğunu gör-düm. O, əlləri ilə 

hərdən o cırıq yerin üstünü örtür, onu məndən gizlətməyə 

çalıĢırdı...  

Onun atası Dövlət Konservatoriyasını bitir-miĢ, dahi 

Üzeyir Hacıbəyovdan dərs almıĢdı, neçə illərdi Bərdə 

Ģəhərində fəaliyyət göstərən yeganə musiqi məktəbində 

direktor iĢləyirdi.  

Ancaq evləri kasıb vəziyyətdəydi.  

Mən belə təsəvvür edə bilməzdim. Gözlə-rimlə 

gördüm.  

Biz çölə çıxanda bir geniĢ zaldan keçdik. Bu zal 

onların bir mərtəbəli evlərinin ən gözəl guĢəsi idi. Zalda 

bir divan, iki kreslo, üstü qə-zetlərlə dolu jurnal 

stolu,alman markalı “RönüĢ” pianosu, döĢəmədə çox 

böyük qədimi bir xalça, “Rubin” televizoru, qabaq stolu və 

stullar yerləĢirdi. Divardan isə Üzeyir Hacı-bəyovun 

eynəkli böyük çərçivəyə salınmıĢ portreti asılmıĢdı. 

Küncdəki kitab Ģkafının bütün rəfləri kitab və jurnallarla 

doluydu... 

O günü - ötən ilin dünənki günü, pionerim ilk dəfə 

mənə ürəyini vermiĢ, sevdiyini dilə gətirmiĢdi. Onda onun 
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sifəti tünd qırmızı zoğal rəngindəydi. Yanaqları alıĢıb 

yanırdı. ToppuĢ əlləri, ətli ayaqları, iri gözləri vardı. 

Məndən hə-miĢə gözlərini gizlədərdi, hələ bir dəfə də ol-

sun, onun gözlərinin içinə baxa bilməmiĢdim.  

Ancaq cibimdə daim gəzdirdiyim pioner qalstuklu foto-

Ģəklində onun gözlərinə baxa bilirdim. Ġndi də onu 

düĢünə-düĢünə fotoĢəklini çıxarıb, onunla danıĢmağa 

baĢladım...  

Əslində o, danıĢmağı da sevmirdi. Hərdən so-

ruĢduqlarıma qısa cavablar verərdi. Mən onlar-dan 

çıxanda:  

- Sağ ol, – dedim. 

- Sən də sağ ol... – pıçıldadı.  

Ġndi də o sözləri qulaqlarımda səslənir.  

O gün bəxtəvər gün imiĢ... 

Ġndi binanın üstündən məktəbə baxır, köv-rəlirdim.  

Bir vaxtlar mən də komsomolumun indi oxuduğu, 

vaxtilə dövlətimizin paytaxtı olmuĢ Bərdə Ģəhərinin Hüsü 

Hacıyev adına 1 nömrəli orta məktəbində oxuyurdum.  

Onda nə qayğısız, nə bəxtəvər idik! 
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Cəmi bir gün sonra indi baxdığım bu orta məktəbdə 

ukraynalı qız-oğlanlar da arı kimi qaynaĢacaqlar... 

MürĢüdün səsi məni fikirlərimdən, xəyalla-rımdan 

ayırdı:  

- Prorab Spitski səni aĢağıda gözləyir, – dedi. 

AĢağı düĢüb, rubaĢkamı geyindim. MürĢüd dedi ki, 

uĢaqlar yaxĢı iĢləyir, narahat olma. Bi-nanın birinci 

mərtəbəsinin çıxıĢından həyətə düĢdüm.  

MamıĢevlə Qəhrəman da Spitskinin yanın-da 

dayanmıĢdı.  

GörüĢdük.  

Söhbət elə-eləyə yeməkxanaya getdik. Ürəyimiz 

açılmıĢdı. BorĢ, kartof puresi və üs-tündə mal əti 

qovyadinası olan qreçka sifariĢ elədik.  

Hesabı mən ödədim. Sən demə Spitski ilə MamıĢev 

və Qəhrəman da dostluq eləyirmiĢ.  

YaxĢı oldu. Köpək oğluna Oqanesyan da məni 

tapĢırıb. Görək sentyabr ayının naryad-ları bağlananda 

necə olacaq?.. 

MamıĢevlə axĢama qədər bir yerdə olduq. 

Komsomolumun fotoĢəklini ona da göstərdim. O, diqqətlə 

baxıb:  
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- Bu lap uĢaqdır ki! – dedi... 

ĠĢdən çox gec qayıtdıq. Bryusova əsgəri qaydada 

məruzə eləyəndə o, mənə göz vurub dedi:  

- Adili Vasilyevin briqadasına keçirtdim.  

- Çox sağ ol... təĢəkkür edirəm, yoldaĢ ko-mandir, – 

dedim, - uĢaqlar  bu gün əla iĢlədilər. 

Bryusovun da kefi kök idi. Kiçik gövdəsilə gərnəĢib: 

- Aksakkal, – dedi, - podpolkovnik Bezlep-kin Telmanı 

10 sutkalıq hauptvaxta göndərdi!  

- Niyə? – sevincək tez təəccüblə soruĢdum.  

- Hospital adına iĢə getməyib. Klimenko da 

Bezlepkinə hərbi qaydada məruzə eləyib. Ġndi orada 

yaxĢıca paxat eləyəcək!  

Paxat sözünü eĢidən kimi Biləcəridə biz Ģaqat 

eləyəndə yolun kənarından aerodrom kepkalı bir kiĢinin, - 

“Gedin, gedin, paxat eləyin, – dediyi sözləri yadıma düĢdü.  

Telman indi doğrudan da paxat eləyəcək! Heyf ki, o 

ağdamlıdır... 

Qəhrəman da bizim yanımıza gəlib, Bryu-sova dedi:  
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- Telman Mamedovun gözü yaxĢı görür. O mütrüf 

özünü yalandan korluğa vurub, dəqiqə-də bir hospitala 

girir. Sizi aldadır...  

Bryusov qımıĢa-qımıĢa:  

- Ġndi hauptvaxtda paxat eləyir, – dedi. 

Rotada hamı onun 10 sutka almasına ürək-dən 

sevinirdi... 

Atamdan məktub almıĢdım.  

Ona cavab yazdım. Vaqifin instituta girə bilmədiyinə 

görə fikir eləməməsini, ayrı-ayrı fənlər üzrə müəllimlər 

tutub, yenidən hazır-laĢmasını tövsiyə elədim...  

Gecə “XB” formama qəĢəng paqonlar tik-dim. 

StarĢina Bandısik yanıma gəldi. Bir az pi-Ģiklənib, bir 

manat pul istədi. Onu yanımda oturdub dedim:  

- Mənə uvolneniya yazdıra bilərsən?  

Sözüm ağzımda qurtarmamıĢ dərhal:  

- Bazar günü gedərsən! – dedi.  

Köpəyoğlu elə bil əvvəldən bilirmiĢ... 

Gördüm məqamıdır:  
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- YaxĢı, məni gecə buraxa bilərsən? – so-ruĢdum.  

Yenə yaĢıl balaca gözlərini qıyıb, qətiyyət-lə:  

- Səhər 07:00-da qayıtmaq Ģərtilə! 

O bu sözləri deyəndə sarı kirpikləri tez-tez qırpılırdı. 

Ürəyimdə sevindiyimdən bilmirdim nə edəm...  

Deməli bütöv bir gecəni Sarıkirpikli ilə keçirəcəyəm! 

Uzun gecə olacaq... 

- Onda nə vaxt getmək istəsəm, sənə deyə bilərəm? – 

soruĢdum. Qətiyyətlə: 

- Hə! – dedi.  

Çıxarıb ona yaĢıl üçlük verdim. Astaca qulağına: 

- Altıncı gün 23:30-da gedib, bazar günü 07:00-da 

qayıdacağam.  

YaĢıl üçlüyü əvvəl yaĢıl gözünün üstünə qoydu, sonra 

cibinə basıb:  

- Səhəri bazar gününə düĢürsə, neçədə is-təyirsən 

qayıdarsan. Məndən soruĢan olsa, hospitala 

göndərmiĢəm deyərəm.  

StarĢina Bandısiklə tam anlaĢdıq!  
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Sevindiyimdən istədim onu öpəm...  

O da üçlüyün röyasında idi, göylərdə qanad açıb, qıy 

vururdu...  

Bəlkə də elə belə Ģeylərə görə dünyada yaĢamaq 

darıxdırıcı deyil?  

Hər halda hər ikimiz arzumuza qovuĢmuĢ-duq... 

 

31.08.1971, II gün. 

Səhər Bryusov məni yanına çağırıb dedi:  

- “Dvadsat sedmoy dom”da niyə naryad 

bağlamamısan? Bu gün sonuncu gündür. Tə-cili 

briqadanı birinə tapĢır, Klimenkonun briqa-dası ilə 

maĢınla get və naryad bağlamamıĢ geri qayıtma. 

Briqadanı MürĢüdə tapĢırıb, Kli-menkonun briqadası 

ilə üstü brezentli maĢınla iyirmi yeddi  nömrəli hərbi 

binanın tikintisinə getdim.  

Sergeyi tapa bilmədim.  

Dedilər, harda olsa gələcək. ĠĢ icraçıları dincələn 

otaqda uzanıb onu gözləməyə baĢ-ladım. Uzandığım 

yerdə huĢa keçmiĢəm.  
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Səs-küyə ayıldım ki, podpolkovnik Bezlep-kin baĢımın 

üstündədir, çox təmkinlə:  

- Sən burada neyləyirsən? – soruĢdu.  

Cəld qalxıb, özümü səliqəyə saldım və mə-sələnin nə 

yerdə olduğunu ona hərbi qaydada məruzə elədim. Əvvəl 

bir söz demədi. Sonra:  

- Sən Sovet Ġttifaqının əsgərisən, Vətəni qoruyursan, 

uzanıb yatma, otur gözlə! – deyib getdi. 

Günorta yeməyinə az qalmıĢ prorab Ser-gey gəldi.  

Oturub naryadı bağladıq. Bryusov özü də haradansa 

gəlib çıxdı. Bizim 20 m3 kladkamızı Sergey Klimenkoya 

yazıbmıĢ, özümdən asılı olmadan qıĢqırdım: 

- Buranı mənim briqadam hörüb!  
Nə qədər elədimsə, mümkün olmadı.  

Klimenkonun bir fırıldağının da üstü beləcə açıldı.  

Bryusov məni baĢa saldı ki, görürsən necə iĢləyirlər? 

Sən isə yatmısan. Öz iĢlədiyini əlin-dən alıblar. 

- Bu mənə dərs oldu!  

Bir dəfə kim kimi aldadırsa, aldadan eĢĢəkdir, ikincə 

dəfə isə aldanan adamın özü eĢĢəkdir! – dedim.  
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Bryusov qəflətən mənim tərəfimi saxlayıb, Sergeydən 

xahiĢ elədi ki, bizim hördüyümüz iyirmi kub metr yeri 

naryada salsın.  

Nə qədər elədisə, Sergey razılaĢmadı.  

- Eyni yeri iki dəfə naryada saldığım üçün hərbi 

tribunal məni tutar, yaxĢı halda iĢdən azad eləyər, – dedi.  

Xülasə, çox çalıĢdıq bir Ģey alınmadı. Ser-geyin 

naryadı ilə bizim briqadaya adam baĢına cəmi 10 manat 

pul düĢdü! 

Onu da komsomola üzvlük haqqı, yemək, pal-paltara 

tutacaqlar. Yenə dövlətə borcumuz qalacaq. 

AxĢam da məlum oldu ki, uĢaqlar MürĢüdü eĢitməyib, 

çox pis iĢləyiblər.  

Bu da mənə növbəti zərbə oldu... 

Tahirdən və Əlövsətdən məktublar aldım.  

Elə bir yenilik yox idi. Əlövsət bir həftə əv-vəl yazdığı 

məktubda göstərirdi ki, hələ kom-somol ġuĢadadır... 

Lenkomnatada oturub, gələn məktublara cavab 

yazırdım ki, dedilər klubda konsert var.  

YığıĢıb kluba getdik.  
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Təzə oturmuĢduq, xəbər gəldi ki, kəlbəcərli Sahib 

Əkbərov məzuniyyətdən qayıdıb. Kon-sertdən  yarımçıq 

çıxıb, rotaya getdim.  

Sahiblə öpüĢüb görüĢdük. 

Bərdədə bizə gedib.  

Evdə təkcə nənəmlə Gözəl xala olub. Gön-

dərdiklərimi verib və bildirib ki, Tofiq maq-netafon kaseti 

istəyib.  

Nənəm də deyib ki, ay bala, hamısı yay gi-rəndən 

dağa gedib. Kəlbəcərdən, Ġstisudan yuxarıda Dəli dağ 

deyilən yerdə Tatarlar çayının kənarında alaçıq qurublar.  

Amma bu axĢama qayıdasıdılar. UĢaqlar sabah 

məktəbə gedəcək. Gəlsinlər deyərəm...  

Öz dediyinə görə Sahibin cəmi 35 manat pulu vardı. 

O, mənim və Sadayın borcunu qay-tarandan sonra boĢ 

cibinin astarını çıxarıb əliylə çırpıb bizə göstərdi ki, qəpiyi 

də qalmadı! 

- Bəs Kəlbəcərdən nə gətirmisən? – soruĢ-dum.  

Yalandan dedi ki, bir çamadan konyak gə-tirmiĢdim. 

Yolda elə çamadanlı-zadlı patrullar əlimdən aldı. 

Ağ yalan idi! 
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Minlərlə əsgər məzuniyyətə gedir, minlərlə əsgər də 

məzuniyyətdən qayıdır, kimin əlindən olanını alıblar? 

Üzümü bozardıb: 

- Biz də konyak gətirəndə patrullar görüb və heç bir 

söz deməyiblər axı? Onlar yalnız sənəd yoxlayır. 

O qızardı, bozardı, ağardı:  

- Mənə dedilər, – dedi. 

Daha üstünü vurmadım.  

Bu da Kəlbəcər balası!  

Bu da Kəlbəcər kürdü! 

... Bryusov eĢitsə, dəli olacaq. O, Sahibi konyaka görə 

məzuniyyətə buraxmıĢdı. Mən də zamin durmuĢdum. 
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Sentyabrın biri... 
 

01.09.1971, III gün. 

Səhər ala-qaranlıqlı durduq...  

Bütün hərbi qrafiklə nizamlanmıĢ iĢləri qur-tarıb, 

obyektə gedəndə hələ səkkiz yox idi.  

Yolda məktəbli uĢaqlarla qarĢılaĢdıq.  

UĢaqlar səliqəli, təmiz, yeni geyindikləri kostyum və 

donda, əllərində gül-çiçək məktəbə tələsirdilər! 

Ürəyim əsdi...  

Komsomolum da indi yəqin ki, dərsə tələ-sir... əlində 

gül dəstəsi, komsomol döĢ niĢanı sinəsində, ağ çit 
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fartuklu məktəb formasında, saçları sığallı, ağ bantlı qoĢa 

hörükləri iki tərəfə daranmıĢ halda...  

Artıq məndə kövrəlmək adət halını alıb...  

Ağlamaq istədim.  

Ancaq ağlamaq üçün də, tutarlı səbəb və münasib 

Ģərait lazımdır. O, da burada yox idi... Adam ağlayanda 

qəlbi boĢalır, sakitləĢir. An-caq necə ağlayaydım?  

Sovet Ġttifaqının hərbi xidmət çəkən 14 nə-fər sıravi 

əsgərinin uzaq Ukraynada komandiri idim. Vətən 

qoruyurduq... 

Ġlahi, it kökündə idik!  

Adım Sovet Ġttifaqının hərbi xidmətini yerinə yetirən 

bölmə komandiri idi.  

Yox, deyilənlə fakt tam təzad təĢkil edirdi!  

Biz, azərbaycanlıların yiyəsi yoxuydu...  

Görən olsa, məəttəl qalardı.  

19 uzağı 20 yaĢı olan bu azərbaycanlı uĢaqlar, 

vaxtıyla Arran kimi böyük bir dövlətin vətəndaĢları olub.  
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Ġndi biz acınacaqlı bir vəziyyətdə, Ukrayna kimi böyük 

respublikanın ərazisində miskin bir vəziyyətdə ən ağır, ən 

al-çaldıcı iĢlərdə istismar edilirdik.  

Vətən qoruyurduq guya... 

Dünən ata-ana himayəsindən ayrılmıĢ uĢaqlar elə bil 

doqquz ayda kiĢiləĢmiĢ, sifətlərində iztirab, əzab, 

alınlarında qırıĢlar yaranmıĢdı...  

Hamısının əlləri qabaq-qabar, cadar-cada-rıydı...  

UĢaqların üzündə təbəssümdən əsər-əla-mət belə 

yoxuydu.  

Hamısı elə bil çiynində dünyanın yükünü daĢıyırdı.  

Gündüz iĢlə plan ver, gecə kartof soy, son-ra döĢəmə 

yu, sonra da Adil kimi əclafları günəbaxan tarlasında 

axtar. Arada da ruslarla remen davasına çıx... 

Ötən ağır qıĢdan üzü bəri Ģaxtada lom vurmaqdan 

barmaqları, əllərinin içi döyənək olan bu uĢaqların hələ bir 

qarın yemək üçün dünyanın yarısını tutan dövlətə də nə 

qədər borcları vardı! 

- Kompressor çatmır, – deyirdilər. 

Qüdrətli Sovet dövlətinin kompressoru çat-madığı 

üçün biz azərbaycanlılar lom vururduq! 
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ĠĢ yerində iĢləri böldüm.  

Hamıya da tapĢırdım ki, bu gün ayın biridir. Sentyabr 

ayı üzrə naryad bağlananda keçən ay kimi olsa, bri-

qadamız dağılacaq.  

Telman Klimenkonun, Adil isə Vasilyevin 

briqadalarına keçdi. Axırı nə oldu? Telman 10 sutkalıq 

hauptvaxtda, Adil isə Vasilyevin briqa-dasında eĢĢək kimi 

paxat eləyir...  

Bunu istəyirsiniz?  

Xatırlatdım da ki, siz söz vermiĢdiniz, mən də gül kimi 

iĢimi sizə görə atıb gəlmiĢəm. Ġndi nə olub sizə? Niyə 

məni biabır eləyirsiniz? 

UĢaqlar da pis olmuĢdu, sonda söz verib, ürəklə iĢə 

baĢladılar.  

Bir az keçmiĢ haradansa xəbər yayıldı ki, bu bazar 

Ģəhərdəki klubda caz musiqi festivalı keçiriləcək. Bakıdan 

da caz musiqi orkestri gəlib...  

Qəhrəman özünü yetirdi ki, sən mülki palta-rını ver, 

mən geyinib Bakı caz orkestrinə bax-mağa gedim...  

Mənim mülki paltarım Rodkinin evində idi. 

Qəhrəmana dedim ki, mən səndən də çox se-virəm 

Azərbaycanı, Bakını, həm də Bakı caz orkestrini. Sən 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

özünə mülki paltarı baĢqa yerdə axtar. Bazar günü mülki 

paltarımı özüm geyinib, o konsertə baxacağam...  

Qəhrəman Telmanla məni səhv saldığını anlayıb 

getdi. 

Günorta yeməyinə az qalmıĢ görülən iĢləri yoxladım. 

YaxĢı iĢləməmiĢdilər.  

Yenə plan dolmurdu. Mən də acıqla böyük bir 

məsuliyyətin altına girib, risk edərək onları yemək yeməyə 

qoymadım getsinlər. 

AxĢamtərəfi o dedi baĢım ağrıyır, bu dedi qarnım 

sancır, biri də dedi ki, lap acından ölür... Gedib 

mağazadan armud, çörək, kolba-sa, yumurta aldım...  

Turabxanla Ələkbər yemədi.  

Sonra MürĢüd mənə dedi ki, Ələkbərlə Tu-rabxan 

ġahmarı danlayıblar ki, sən niyə o çö-rəyi yedin? Öl, 

boynunu yerə soxaq. Onsuz da gecə leytenanta xəbər 

verəcəyik...  

Belə-belə söhbətlər eləyiblər. ġahmar da deyib ki, 

zorla yedirtdi... MürĢüdün dediklərinə qulaq asandan 

sonra:  

- Dur gedək, bu gün görülən iĢləri ölçək, – dedim. 
AxĢam idi. Ölçüb - biçdik.  
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Planı 90 faiz yerinə yetirmiĢdik. Öz-özümə fikirləĢdim, 

bu necə olur ki, səhər sübh açıl-mazdan, səkkizdən tez 

gəlirik, günorta yemə-yinə də getmirik, ancaq plan 100 

faiz olmur? Bax, uĢaqları da ruhdan salan bu idi.  

Belə plan olmaz axı!  

Nə qədər eĢĢək kimi iĢləyirsən iĢlə, yüz fa-izi vura 

bilmirsən.  

Ayın hələ birinci günü idi...  

AxĢam yeməyinə gedəndə uĢaqlar həvəsə 

gəlmiĢdilər, doxsan faizə görə incikliyi kənara qoyub, 

ürəkli gedir, danıĢıb gülürdülər... 

AxĢam yeməyindən sonra Spitski xəbər göndərdi ki, 

iĢə qayıdıb yenə iĢləyək və plan yüz faiz olsun... 

Bizim briqadanın günorta yeməyində ol-madığını, 

hərbi hissə üzrə növbətçi Bezlepkinə məruzə etdiyini 

rotada bilirmiĢlər.  

Bryusov, Boyko, KaĢeyev, starĢinamız Bandısik 

hamısı vəziyyətdən hali idi.  

Məni 90 faiz görülən iĢ xilas etdi!  

Hamısı bildi ki, biz kefdə, samovolkada araq 

vurmamıĢıq, Sovet Ġttifaqının hərbi tapĢı-rığını vicdanla, 

ləyaqətlə yerinə yetirmiĢik.  
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Ġkinci dünya müharibəsində Hitler Almani-yasının 

döyüĢ tanklarının altına atılan, Vətən yolunda “Za Rodinu!” 

deyib, özünü Ģəhid eləyənlər kimi biz də Vətənin qoyduğu 

planı yerinə bu cür yetirərək özümüzü Ģəhid etmiĢ-dik.  

Ancaq yüz faiz eləməmiĢdik, doxsan faiz eləmiĢdik, 

hələ nəfəsimiz gedib-gəlirdi, on faiz həyatda idik...  

Prorab Spitski zəng vurub, məni Ģtaba ça-ğırtdırdı. 

Telefonda dirəndi ki, dur, uĢaqları yığ, gəl gecə növbəsinə. 

Cəmi on faiziniz qalıb... Onu baĢa saldım ki, rotadan 

komandirlər icazə vermir, buraxmırlar bizi...  

Onun nə marağı vardı bilmirəm, yarım saat keçmiĢ 

Spitski  rotaya gəldi. Bryusov, Boyko, KaĢeyev ağızucu:  

- Olmaz! – dedilər.  

Bandısik isə: 

- Gedin, – dedi. 
Gecə kazarmada ağdamlı, qarayanız, arıq uzundraz, 

aĢağı problu qızıldan diĢ saldırmıĢ, ĢümĢad boylu Feruz 

uĢaqları baĢına yığıb, re-menlərində doqquzuncu 

deĢikləri açırdı.  

Ağır iĢ günü oldu. 

Mən soyunub yerimə girəndə çul kimi düĢ-düm.  
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Stress, plan, uĢaqların nazı, trızı, eĢidilən xəbərlər, 

ürəkaçan heç nə yox idi... 

Hardansa Mirzə Cəlilin bir kəlamı yadıma düĢdü: 

Müftə-müftə “nicat”, “məktəb” deməklə Fatıya tuman 

olmaz! 

 

02.09.1991, IV gün. 

 

Səhər razvodda podpolkovnik Bezlepkin starĢinamız 

Bandısiki o ki var danladı.  

- Niyə axĢam Babayevin briqadasını iĢə bu-raxmısan? 

Sənə kim bu ixtiyarı verib? Doxsan faiz özü pis nəticə 

deyil, deməli iĢləyirlər, iĢlə-yə bilərlər, onlara kömək 

eləmək, Ģərait yarat-maq lazımdır...  

Ġlk böyük təhlükədən qurtarmıĢdım və ilk böyük 

qələbəmin təntənəsini qəbul edirdim... 

Bu gün iĢə çox həvəslə baĢladıq.  

Günortaya qədər əla iĢ getdi.  

Yeməyə getmək vaxtı bir köhnə Maz maĢını tırıldaya-

tırıldaya Ģeben qarıĢıq rastvor gətirdi.  
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BoĢaltmasaq, qalıb quruyacaq, daĢlaĢa-caqdı.  

MaĢın, istismar müddətini çoxdan baĢa vurduğundan, 

çox köhnə, xarab qaldırıcı his-səsi iĢləmədiyindən lopatka 

ilə boĢaltmalıydıq. 

Цз-эюзц мазутлу, дясмалы йаьлы, сачлары да-ьыныг, щалы 

пяришан гырьыз ясэяр бивахт эялдийини анлайыб, голларыны 

чырмалады: 

-Наращат олмайын щямйерлилярим, юзцм 

бошалдаъаьам,-деди. 

Йемяк вахты, аъ ясэяр…  

Əсл ъящянням язабы! 

Щардасан ай Ханымзяр!  

Yenə özbaĢıma qərar qəbul eləyib, briqa-danı 

saxladım. Düz axĢam 15:30-a qədər iĢlə-yib, qırğızla 

maĢını boĢaltdıq. 

Йазыьы тяр апарырды.  

Цряйийананлыгла: Бу вя-зифяйя пул вериб кечмисян 

гардаш,-сорушдум. 

Сифятиндян ъащиллик йаьырды.  
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Алдандыьы, пешман олдуьу цз-эюзцндян, титряк 

сясиндян дя дуйулурду: Нишан цзцйцмц вермишям,-деди. 

Анладым гардаш сяни, та де ки, мцсялман агибяти 

йашайырсан, гуртарсын эетсин.  

Yeməkxanaya girəndə 16:00 idi.  

Yeməklər soyumuĢdu.  

Ancaq acından ölürdük. Elə ac qurdlar kimi də soyuq 

yeməyə daraĢdıq. Möhkəm yeyib, iĢə qayıtdıq.  

Betonu boĢaldanda hamımız bərk tərlə-miĢdik. ġeben 

qarıĢıq rastvor necə bərkimiĢ-disə lom vurub, su töküb, 

yumĢaldıb lopatka ilə boĢaldırdıq.  

Nədi-nədi, üzük alıb qaldırıcı hissəsi iĢlə-məyən 

maĢını istismara üzük alıb buraxıblar.  

Ürəyimdə fikirləĢdim ki, bu hökumət elə bil biz 

müsəlmanların qəsdinə durub.  

YaxĢı iĢləmirsən, general Krasik! 

Burax millətçiliyi!  

Generalsimus Stalindən, Lavrenti Beriya-dan bizə nə? 
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AxĢamtərəfi də hava soyuq olduğundan be-limiz 

qurumuĢdu... Demək olar ki, yeməkdən sonra iĢləyə 

bilmədik.  

AxĢam ölçüb-biçdim.  

87 faiz!  

Beton maĢınını boĢaltmaq bizi tamam əl-dən saldı... 

ĠĢdən sonra MamıĢevlə dəlləkxanada xeyli 

maqnetafona qulaq asdıq.  

Qəhrəman gəlib çıxdı.  

MamıĢevi də öyrədib, üstümə düĢdülər ki, iki günlük 

paradnı və mülki paltarlarımı, çanta-mı ona verim. 

Odessaya gedir.  

Düzü vermək istəmirdim.  

Dedim ki, Rodkinin evindədir. Tez-tez onla-ra gedib, 

götürüb, sonra qaytara bilmərəm...  

Qəhrəman axırda yalvarmağa baĢladı...  

MamıĢev də çox üz vurdu. Axırda naəlac qalıb, 

Rodkingilə getdim.  

Qəhrəman məni bir küçə arxada gözlədi. Nədənsə 

istəmirdim o, Rodkinin evini tanı-sın...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Rodkinin arvadı qapını açanda sevindiyi gözlərində, 

çöhrəsində aĢkar sezilirdi.  

Rodkini xəbər aldım.  

- Evdə yoxdur, – dedi.  

Evə dəvət elədi. Girmək istəmədim. Qolum-dan çəkib:  

- Gəl, gəl içəri. Nədən utanırsan Tofik Babayev? – 

dedi.  

Ġçəri keçib dayandım.  

- Çantamı və paltarımı götürmək istəyirəm, – dedim - 

dostum iki günlük Odessaya gedə-cək, ona lazımdı. 

O, mənə baxıb gülümsəyirdi, birdən:  

- Nahaq Rodkinin yanından çıxdın. Briqa-dada çox 

əziyyət çəkirsən, Rodkinin hər Ģey-dən xəbəri var. Biz 

səni çox istəyirik... 

- Mən də sizi çox istəyirəm... – kəkələdim... - Bu iĢi 

azərbaycanlı uĢaqlara görə elədim. Çox çətinə 

düĢmüĢəm, ancaq geriyə yolum yoxdur, – dedim.  

O dirəndi ki, Rodkin Odessaya gedib, gəl otur, onsuz 

da təkəm...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

- Dostum bir küçə o tərəfdə gözləyir... Tələ-sirəm, – 

dedim.  

O məyus oldu.  

Elə bil təklikdən darıxmıĢdı... Mənə qüssəli-qüssəli 

baxdı... Sonra nə fikirləĢdisə, gedib çantamı və paltarımı 

gətirdi.  

Mən çıxanda, iĢvəylə gözlərini süzdürüb, utancaqlıqla:  

- Ġstəyirsən, gecə gəl bizdə qal... səsi tit-rədi...  

Qulaqlarıma inanmırdım... 

Çöhrəsindən təbəssüm əskik olmayan bu qadından 

nələr eĢidirdim?  

Birdən ağlıma gəldi ki, o, səmimi danıĢır, baĢqa 

niyyəti yoxdur. Özü də o, Rodkini çox sevir...  

Heç vaxt ona xəyanət eləməz...  

Heç mən də Rodkinə xəyanət eləsəm, kiĢi-likdən 

olmazdı... Bilmədim nə deyəm. Ayaq-larım mıxlanıb 

qalmıĢdı... DanıĢa bilmirdim, buzlamıĢdım.  

O, mənim quruduğumu, tərəddüd etdiyimi, 

qorxduğumu görüb, əlləri ilə saçlarımı sığal-ladı:  
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- Onda qoy Rodkin gəlsin, sənə xəbər elə-yərik, 

gələrsən, – dedi.  

- Hə, hə... – kəkələdim, - elə yaxĢı olar, bir bazar 

günü gələrəm... – dedim.  

Onun rəngi açılmıĢdı. Ürəkdən bir Ģaqqa-naq çəkib 

güldü:  

-  “Tofik, Tofik, tı xoroĢiy paren”, – dedi və əlavə elədi 
ki, əsgərlikdən sonra hökmən Azər-baycana qonaq 
gələcəklər... 

Elə bil üstümdən ağır bir yük götürdülər! 

O, olduqca gözəl bir qadın idi. Sarıkirpikli-dən də, 

Məhbubə xaladan da gözəl idi.  

Ancaq mən onunla tək bütün gecəni bir yerdə necə 

keçirə bilərdim? Söz yox ki, konyak içib, Ģokolad 

yeyəndən sonra gözlərim xumarlanar, beynim 

dumanlanar, özümü saxlaya bilməzdim. Odur ki, yaxĢı 

oldu.  

Çox yaxĢı...  

Qəhrəmana çatıb, paltarları və çantamı ona verəndən 

sonra kazarmaya yollandım.  

Özümü rahat, quĢ kimi sərbəst hiss edirdim.  

Gecə yerimə uzananda hiss elədim ki, be-lim ağrıyır... 
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Növbətçi xəbər gətirdi ki, sənə poçtla bağ-lama gəlib.  

Nə yaxĢı! Sabah alaram... 

 

 

03.09.1971, V gün. 

Səhər yuxudan ayılanda belim tamam qu-rumuĢdu. 

BaĢımı aĢağı dikə bilmirdim.  

Yadıma düĢdü ki, srağa gün, sentyabrın bi-rində 

qardaĢım Rafiqin 19 yaĢı tamam olub. Ona bu 

münasibətlə  Ģtabdan bir teleqram vur-dum. 

Mənim briqadama obyekdə torpaq qaz-maq iĢi 

tapĢırdılar. UĢaqları yerbəyer elədim. Bir xeyli keçmiĢ 

tanımadığımız iki briqada gəl-di. Torpaq iĢinə bizi çıxarıb, 

onları saldılar.  

Biz yarımçıq qalmıĢ suvaq vurulan otaqlara  keçdik. 

Orada da hazırlıq iĢlərinə xeyli vaxt itdi. Bugünkü iĢimiz 

lap az olacaq. YaxĢı ki, iki Maz maĢını yerə döĢəmək 

üçün beton plitələr gətirdilər. Onları mənim briqadam 

daĢıdı. Bəlkə bunun hesabına nəsə planda artıq faiz 

verək. 
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 Oqanesyanla Nazim Əsədov yanıma gəlib, altı manat 

borc pul istədilər. Çıxarıb qırmızı bir onluq verdim. 

Bu gün Qəhrəman mənim paltarlarımda iki günlüyə 

Odessaya qatarla yola düĢdü...  

Belim necə qurumuĢdusa, tərpənən kimi bütün 

əzələləri sancırdı...  

Bir az qızdırmam da vardı. Üzüüstə uzanıb, Dilqəmə 

bütün belimi ovdurdum. Əvvəl dözə bilmirdim. YavaĢ-

yavaĢ ovdu, getdikcə əzələ-lərim yumĢalmağa baĢladı. 

Artıq o, bərkdən ovurdu. Elə bil rahatlaĢdım.  

Durub dəllək Dil-qəmlə poçta getdim.  

Poçta gedəndə Dilqəmin gözləri alıĢıb ya-nırdı. 

Bağlamanı qardaĢım Rafiq göndərmiĢdi. Çox iri idi. 

Açanda məəttəl qaldım.  

Ġçərisi kitabla doluydu!  

Aleksey Tolstoyun “Əzablı yollarla”, Qri-boyedovun 

“Ağıldan bəla”, YaĢar Kamalın “Ġn-cə Məmməd”, Covanno 

Boqaççonun “Deka-meron”, Bayram Bayramovun 

“Firəngiz”, Asif Əfəndiyevin “Müdriklik səlahiyyəti”, “Kəlilə 

və Dimnə”, Hans Otto Maysnerin “Siz kimsiniz doktor 

Zorqe?”, Lev Tolstoyun “Anna Kareni-na”, Dostoyevskinin 
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“Cinayət və Cəza”, RəĢad Nuri Güntəkinin “ÇalıquĢu” 

romanları idi.  

Se-vincimin həddi-hüdudu yoxuydu.  

Dilqəm isə yeməli Ģey görməyib çox dilxor, pəjmürdə 

halda, yaman ağrıyıram deyib ara-dan çıxdı. 

Gecə uĢaqlar kartof soymağa getdi. Çin-gizə bir 

manat verdim ki, mənim də əvəzimə soysun.  

Lenkomnatada kitablarla xeyli vaxtımı ke-çirdim. 

Yorğunluqdan gözlərim qapananda du-rub kitabları 

səliqəylə dolabıma yığdım. 

Gəlib yerimə girdim... 

 

04.09.1971, VI gün. 

Səhər tezdən iĢə gedəndə kiçik Rəna ilə anasını 

gördüm. Rəna dərsə, anası isə iĢə tə-ləsirdi. Bizim ana 

dilimizdə danıĢırdılar.  

Onlara elə həsrətlə baxdım ki! 

Bu zəhrimar əsgərlik qurtarsaydı...  
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Onun anası cavan idi. Otuz yaĢı ancaq olardı. Sifət və 

bədən quruluĢundan komso-molumun böyük bacısı 

NüĢabəyə bənzəyirdi. Bu oxĢarlıq məni tamam 

duyğulandırdı...  

- KaĢ hər səhər beləcə qarĢılaĢaq, – ürə-yimdən 
keçdi... 

Əyri yerlərə suvaq vururduq...  

MürĢüd lopatka üstündə Vaqif Nəsibovla dilləĢdi. 

Kuzmiçenko eĢidib, qıĢqıra-qıĢqıra MürĢüdə yaxınlaĢdı və 

onu itələyib, lopatkanı əlindən aldı. Az qalmıĢdı köpək 

oğlu MürĢüdü döysün... 

Bu gün də iĢimiz yaxĢı getmədi.  

Özüm də xəstəyəm. Kazarmaya qayıdanda sançasta 

getdim. Həkim mənə baxıb:  

- Özünü skvoznyaka vermisən, bərk soyuq olub, – 

dedi.  

Çoxlu dərman verdi. BaĢımı aĢağı dikəndə bütün 

belimin əzələləri, sinirlərim ağrıyırdı.  

Qızdırmam da vardı. Hamısı o günü o ni-Ģan üzüyünü 

rüĢvət verən qırğız əsgərin maĢı-nından betonu 

boĢaldanda oldu... 

AxĢam yeməyindən sonra kinoya getdik.  
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Sona qədər otura bilmədim. Tərpənən kimi kürəyimin 

bütün əzələləri sancırdı.  

Elə sızıldaya-sızıldaya kazarmaya gəlib, yerimə 

girdim. Dnevalnıya tapĢırdım ki, 23:00-da məni oyat-sın. 

Yata bilmirdim...  

Anam, atam, bacım, komsomolum yadıma düĢürdü. 

Onları xatırladıqca kövrəlir, gözlərim yaĢarırdı...  

Sonra Məhbubə xalanı yadıma saldım...  

Birdən ağlıma gəldi ki, Nadir dayının kiĢiliyi olmayıbsa, 

o mənimlə ilk cinsi əlaqədə olanda axı qadın idi... (?) 

Bu detal məni özünə bağladı. Doğrudan bəs bu necə 

olub? Niyə heç bir dəfə də olsun, o, mənə bu barədə heç 

nə demədi? Gözlərimi yumub, o üz-bu üzə çevrilir, bu 

barədə min bir fikrə düĢür, xəyallara dalırdım.  

Hər dəfə çönəndə zülm çəkir, əzələlərimə elə bil hər 

yerdən iynə batırırdılar...  

Necə olub ki, heç ağlıma gəlməyib, soruĢma-mıĢam?..  

Axı o, uĢaq da doğmayıb!  

Arifi götürüb sax-layıblar...  

Bəs o, mənimlə əməlli-baĢlı cinsi əlaqədə olandan 

sonra uĢaq doğmazmı?  
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Bəs onun bətnindən bu uĢaq həyata gəlsə, o nə 

edəcək?  

QonĢu arvadlar onda nə isə hiss eləsələr, o, özünü 

öldürməz? Arif, ya Nadir dayı bu ba-rədə Ģübhələnsələr, 

nə baĢ verər? Beləcə dnevalnı gəlib, məni oyadana qədər 

yata bil-mədim... 

... “XB”-mi geyinib, pilotkamı baĢıma qo-yub, 

kazarmadan çölə çıxdım.  

Hava əməlli-baĢlı soyuq idi. ĠĢıq olmayan, qaranlıq 

yerlərdən keçərək qəbristanlığa çat-dım. Belimin sancıları, 

hərarətim elə bil yoxa çıxdı.  

Qəbristanlığın düz ortası ilə irəliləyirdim.  

Bu xaç Ģəklində olan qəbirlərin üzərinə elə bir zülmət 

çökmüĢdü ki, heç nə görünmürdü. Sarıkirpiklinin yatağını, 

onun arıq çılpaq canını, ətrini, qoxusunu hiss edə-edə 

irəliləyir, hərdən qəbirlərə toxunub yıxılır, durur, özümü 

qorxut-mamaq üçün qəbristanlıq barədə düĢünmür-düm 

də...  

Yarıya çatanda bir dəfə vahimələndim.  

Məni güclü bir qorxu hissi bürüdü. Tez özümü ələ 

aldım. Elə bildim arxamca kimsə gəlir. Qulağıma addım 

səsləri hətta, sonra nəsə ruh səsləri də eĢitdim!  
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Havadakı küləyin səsi vıyıldayırdı. Bu vıyıltı səsləri 

ruhların səsinə oxĢayırdı. Bir an qorx-dum da. 

Yox!  

BaĢqa yol da yoxuydu. ÇaĢmaq olmazdı. Dayanmaq 

olmazdı. Adamın qorxudan ürəyi partlaya bilərdi. Öz-

özümə ürək-dirək verir-dim...  

Azərbaycanlıların, əcdadlarımın qəbristan-lığı deyil ki!  

Burada ölülərin yalnız sümükləri qalıb, ruh bu ruslarda, 

ukraynalılarda olmur və s...  

Özümü aldada-aldada, özümə ürək-dirək verə-verə 

qəbristanlığın kənarına tərəf Ģığıdım. 

Artıq qəbristanlığın qurtaracağında iĢıqlar göründü!  

ĠĢıqları görən kimi vahimə məndən əl çəkdi. 

Görünür ruhlar iĢıqdan qorxub qayıtdılar.  

Elə bil rahatlaĢdım. Mənə tər gəldi.  Əzələ-lərim daha 

sancmırdı...  

Ətim gərginlikdən gərilmiĢdi. Ġndi boĢalırdı. FikirləĢdim 

ki, Bərdə qəbristanlığından gecənin yarısı heç vaxt keçə 

bilməzdim. Buradakı ölü-ləri tanımıram, bilmirəm kimlərin 

qəbirləridir, həm də bu məzarda yatanlar xristianlardır.  
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Odur ki, keçə bildim!  

Özümə ürək-dirək verib axır ki, qəbristan-lıqdan 

çıxdım.  

Hələ 24:00 olmamıĢdı.  

MarĢrut troleybuslar, tramvaylar və avto-buslar 

iĢləyirdi. Qaranlıqda bir xeyli gözləyən-dən sonra boĢ 

taksinin gəldiyini gördüm... 

... Zəngi basmaq istəyəndə qapı aralandı. Sakitcə 

içəri keçdim.  

Dəhliz zülmət qaranlıq idi. O, qapını örtüb, arxasını 

bağlamadı. Dəhlizin iĢığını yandırdı, hamamı göstərib:  

- Hələ ora keçmə, - dedi. 

Yarım saata qədər kresloda qarĢı-qarĢıya oturub 

söhbət elədik. Televizorda yenə Sofiya Rotaru oxuyurdu. 

Sarıkirpikliyə dedim ki, artıq bizdə nar yeti-Ģib. Məktub 

yazmıĢam, konyak və nar göndə-rəcəklər. Ġstəyirsən, elə 

sənin bu ev ünvanına da göndərsinlər.  

Ġndi üzümün, əncirin də yaxĢı vaxtıdır, an-caq onlar 

bağlamada tez xarab olar... 

O, mənimlə razılaĢdı. 
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- Bizim yerlərin gülöyĢə narlarını, Ģirin narlarını, 

meĢənin cır narlarını, xüsusilə Göy-çay narlarını təriflədi, 

çox yemiĢəm, – dedi.  

Sonra əlavə elədi ki, Bakının ağ və qara Ģanılarının, 

bal kimi ağ əncirin dadı hələ də damağımdadı... 

Birdən o ayağa qalxıb, mənə hamama gir-məyin vaxtı 

olduğunu bildirdi, özü isə dəhlizə çıxıb, qapının arxasını 

bir neçə yerdən kilidlə-di.  

Yenicə soyunub, duĢun altına keçmiĢdim ki, o, lümlüt 

içəri girdi...  

Özü ilə kosmetika ayın-oyunları da gətir-miĢdi. O, 

çuqun vannaya isti suyu açıb, özü ilə gətirdiyi kosmetik 

məhlullardan suya tökdü...  

DuĢda Ģampunla maçalkalanıb çiməndən sonra mənə 

vannaya girməyi tapĢırdı. Van-nanın suyu Ģampun 

köpüyü ilə dolmuĢ və müxtəlif iylərin, qoxuların ətrindən 

adam bihuĢ olurdu.  

Vannaya girdim.  

Su çox isti olsa da, fikir vermədim. Belimin sancıları, 

qızdırmam hələ qəbristanlıqdan keçəndə sağalmıĢdı...  

O da vannaya girdi.  
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Köpüklü su ağzınacan dolub, vannadan bir qədər yerə 

süzülərək dayandı. Axan kranın suyunu bağladı. 

Biz yanaĢı uzandıq...  

Yaman az danıĢırdı o. 

Ehtirasa gəlmiĢdim.  

Mən onu suyun, köpüyün içində qucaqla-dım. Bir 

neçə dəfə nazik, incə dodaqlarından öpdüm. Əlimlə 

sinəsini, açıq döĢlərini sığal-ladım, yenə dodaqlarından 

öpdüm, ehtirasla   özümə sıxdım ... nə qədər elədimsə, 

yaxĢı alınmadı...  

Hər ikimiz pastel daha münasibdi, daha ra-hatdır 

qənaətinə gəldik.  

O, qucağımda olanda mənə xoĢ olurdu. Arıq olduğu 

üçün kiĢiliyimi hiss edirdim.  

Məhbubə xala isə qucağıma sığmırdı. Özümü 

Məhbubə xalanın aralanmıĢ iri bud-larının arasında 

olanda güclü, əsl kiĢi kimi hiss eləyirdim... 

Vannadan çıxıb, duĢa girdik.  

DuĢun altında da onu qucaqladım. DöĢlərindən, 

dodaqların-dan öpdüm. DuĢdan axan gur su imkan ver-

mirdi...  
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Yenə pastelin yerini ala bilmədik...  

Onu duĢun altında arxadan qucaqlayıb, özümə 

sıxanda isə məni qarĢısıalınmaz vəhĢi bir  Ģəhvət hissi 

bürüdü...  

Artıq dözə bilmirdim. Məhbubə xalanın ar-xası ilə 

Sarıkirpiklinin arxası arasında fillə qa-rıĢqanın fərqi qədər 

böyük fərq vardı. Bunun əndamı çox kiçik və isti 

olduğundan, gur suyun, Ģampunun ətirli köpüklərinin və 

buxarın yaratdığı romantik bir vəziyyətdə özümü sax-laya 

bilmədim.  

O da arxasının yanan ... dirəndiyini hiss elədiyindən 

dayana bilməyib, qeyri-ixtiyari baĢını aĢağıya, öz ayaq 

barmaq-larına doğru salladı...  

Ehtiras məni titrədirdi. 

Mən arxadan onun kiçik əndamından iki əllə yapıĢıb... 

... Hamamdan çıxıb qurulandım. O, isə ağ hamam 

xalatını qurulanmadan geyinib, saçları-nı məhrəba ilə 

bağladı və keçib kresloda əy-ləĢdi...  

Necə qızarmıĢdısa, sapsarı kürən si-fətində, 

qulaqlarında belə qızartı aydın sezi-lirdi...  

O, dərhal Nefertiti yandırdı... 
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QarĢıdakı kresloda oturanda mənə baxıb, təəccüblə 

qıĢqırdı:  

- Sən qıpqırmızı olmusan!!! 

... Səhər yuxudan ayılanda gözlərimə inan-madım.  

Sarıkirpikli lümlüt qucağımdaydı... 

 

 

 

05.09.1971, Bazar günü. 

 

Mən kazarmaya qayıdanda 15:21 idi...  

Acından ölürdüm. Nazıya dedim ki, gedək 

yeməkxanaya. 

- Get, gəliyəm, – dedi.  

Mağazadan kolbasa, çörək, limonad, qatıq, yumurta 

aldım. Ağcabədili Nazıdan xəbər gəldi ki, Kuzmiçenko 

imkan vermir, gələ bilməyə-cək...  

Tək yeyəsi oldum. 
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AxĢam yeməyindən sonra uĢaqlar güləĢir-di.  

Kirovabad Ģəhərinin adı Nizami Gəncəvinin vaxtında 

XI-XII əsr, təxminən 1200-cü illər ər-zində Gəncə 

adlanırdı. Sonralar Gəncə Ģəhəri tarixi adını itirib 

Yelizavetpol olmuĢdu. Ġndi isə S.M.Kirovun Ģərəfinə 

Kirovabad adlanırdı. Ma-mıĢev Nizami dövründəki 

gəncəliliyinə salıb, çox yekə-yekə danıĢırdı. Özümü 

saxlaya bil-məyib:  

- Mənimlə güləĢə bilərsən? – dedim.  
O gözləmirdi.  

Qıpqırmızı qızarıb, sualdan yayındı.  

Onun yekəxanalığından çox yığmıĢdım:  

- Məsələ yekəpərlikdə deyil, sən heç məni yıxa 

bilməzsən!-dedim. 

O tutulub pörtmüĢ, incimiĢ halda heç nə de-mədən 

çıxıb getdi... 

O gedəndən sonra kobudluq elədiyimi anla-dım 

Tahirdən məktub aldım.  

Bərdədə, Jdanovda olub, ġuĢaya getmə-yib. Bəs bu 

NüĢabəni necə sevir?  
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Yazıb: “QardaĢ, evimizdən dedilər ki, jda-novlu qızı 

istəyirsən, lap günü bu gün sənə niĢanlayaq. Pis qız deyil. 

Dedim: “- Hələ bir az da gözləyin”... Və əlavə edirdi ki, 

sən nə məs-ləhət görürsən?” 

Tahir də belə getdi! 

Gic oğlu gic, bu nə yazır?  

Axı mən ona dönə-dönə yazmıĢdım ki, Nü-Ģabənin 

namusu mənim namusumdur. Bax, fi-kirləĢ, istəyin 

qətidirsə, onu sev. Yoxsa bu nə məktubdur? Jdanovlu qız 

kimdir? Bu nə biabır-çılıqdır? Bu nə deməkdir? Bəlkə bu 

da Aydın, Arif, Araz kimi nəĢəyə qurĢanıb?  

Jdanovlu qız məsələsi varsa, NüĢabəyə ni-yə zəng 

vurmusan? Niyə onunla danıĢmısan? Ġt oğlu it!  

Əclaflığa nə tez baĢladın? Hirsimdən mək-tubu cırıq-

cırıq elədim... 

ġəhərdəki klubda gecə “Mı iz Baku” tama-Ģası var idi. 

Üç bilet almıĢdım. “KPP”-nin ya-nında Nazim və filoloq 

Tofiqlə dayanmıĢdıq. Söz verməsinə baxmayaraq 

Bryukov Bryusov-dan bizə uvolneniya ala bilmədi.  

Kor-peĢman qayıdıb paradnı formamızı soyunub, 

dəlləkxanaya girdik. Mətləb yeni yaz-dığı poemasını 

oxudu.  
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Hardansa köçürmüĢdü.  

Klubda, “Parni iz Baku”da üç yer yəqin boĢ qalıb... 

Yüsifə beĢ manat borc verdim.  

Belim, kürək əzələlərim yenidən ağrımağa 

baĢlamıĢdı. Hələ qarın əzələlərimin ağrısı da üstünə 

gəlmiĢdi. Həkim verdiyi dərmanlardan, yenidən atmağa, 

içməyə baĢladım.  

Oturub evə məktub yazdım.  

Poçtla bağlama hazırlayıb ġirvan, Göy-göl konyakları, 

nar göndərmələrini xahiĢ etdim və Sarıkirpiklinin ünvanını 

da yazdım ki, o ünvana yola salsınlar. Ġçərisinə pul və 

qardaĢlarımın, bacımın fotoĢəkillərini də qoysunlar... 

Gecə klubda “ArĢın mal alan” filmini gös-tərirdilər. 

Filmin axırında, toy olan yerdə qıĢ-qırtıdan, əl çalmadan 

qulaq tutulurdu. Bəy ha-vası çalınanda isə 

azərbaycanlıların sevincin-dən, qıĢqırtısından klubun 

bütün pəncərələri titrəyirdi... 

Klubdan Bilalovla birlikdə çıxdıq: 

- Bayram Bayramovun “Firəngiz” romanını 
oxumamısan?.. – soruĢdum. 

- Mənim Firəngizimdən yazıb? – az qala heyrətlə 
soruĢdu. 
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- Gedək verim oxu. Görərsən kimdən, han-sı 
Firəngizdən yazıb. 

O, kitabın o üz-bu üzünə çox hərisliklə ba-xıb: 

- Bu günə kimi kitab oxumamıĢam. Bunu ver oxuyum, 
– az qala yalvardı. 

- Götür! – dedim. 
 

 

06.09.1971, I gün. 

Hərbi xidmətimizin bu gün “9 ayı” tamam oldu!  

UĢaqlar remenlərində doqquzuncu deĢiyi açdılar.  

Allah kömək olsun!  

Xidmətdə olduğumuz qədər də xidmət elə-sək, cəmi 6 

ayımız qalar.  

KaĢ o gün gələydi!..  

Doqquz ay əvvəl atamın məni özünə sıxıb, 

yanaqlarımdan öpdüyü yadıma düĢdü. O qə-dər 

kövrəldim ki, yanaqlarımdan yaĢ gilələri axmağa baĢladı...  

Özümə təskinlik verdim ki, doqquz ay özü də az 

müddət deyil! 
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Sabah onuncu ay baĢlayacaq... 

Səhər idmana gedəndə belim möhkəm ağ-rıyırdı. 

Dərmanlardan istifadə edib, idman elə-yib güclə də olsa, 

özümü qaydaya sala bildim. ĠĢdə yenə qalmaqal oldu.  

Kəlbəcərli Sahib Əkbərov kəlbəcərli ġah-marın 

arxasınca söyüb.  

Bunu da Ələkbər eĢidib, ġahmara xəbər verib. 

ġahmar da Sahib Əkbərovu döymək is-təyirdi. Onu güclə 

sakitləĢdirdim. O, hirsindən ağladı...  

Ələkbərə bu satqınlığı elədiyi üçün ağzım-dan çıxanı 

deyib, onu əməlli-baĢlı təhqir elə-dim. 

Əla gün çıxmıĢdı.  

Leçebni korpusun üstünə çıxıb, yenə Per-vomayskiyə 

açılan panoramaya tamaĢa edir-dim.  

Sonra aĢağıda, məktəbin sinif otaqlarında dərs keçən 

Ģagirdlərə baxıb köks ötürdüm. Komsomolum yadıma 

düĢdü. Yəqin o da indi bax beləcə o dərs keçən uĢaqlar 

kimi parta arxasında oturub dərs keçir...  

Gözüm kiçik Rənanı da axtardı. Ancaq onu uzaqdan 

seçə bilməzdim.  

Orta məktəb qəlbimdə dərin izlər buraxıb... Odur ki, 

nostalji hissləri ilə öz məktəb illərimi xatırladım...  
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Heyf, heyf o illərə, milyon dəfə heyf... 

Tahirə kinlə dolu, eyhamla dolu bir məktub yazdım... 

AxĢam Elman məzuniyyətdən qayıtdı. Əc-laf Bərdədə 

bizə getməyib! Göndərdiyim ayın-oyunu dayısıyla bizə 

yollayıb. Molla Xeyrulla-nın cəddi səni tutsun! 

Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” kitabını oxuyuram... 

 

07.09.1971, II gün. 

Tahirdən məktub aldım.  

Oxuyub Ģok keçirdim...  

Boyaqçı Nüsrət kiĢinin qızı Adilə Səfərova altıncı 

sinifdə oxuyanda mənimlə bir partada otururdu.  

Məni ürəkdən, saf uĢaq məhəbbətiylə se-vən Adilə 

indi oxuduğumuz 1 nömrəli orta məktəbdə dərs deyir!.. 

Adilə ilk məhəbbətim olub.  

O, məni elə çox istəyirdi!  

Mənə baxanda saf gözlərindən nağıl oxu-nurdu. 

Gözləri o qədər aydın, o qədər təmiz, o qədər iĢıqlı idi! 
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Mənə baxanda onun siması ilahiləĢirdi! 

Tahir də, CavanĢir də onu sevirdi.  

Ancaq o, məni sevirdi!  

1962-ci ilin may ayında, o vaxt mənim 11, Tahirin, 

CavanĢirin və Adilənin isə 12 yaĢı var-dı.  

Biz üçümüz də pioner idik və eyni sinifdə oxuyurduq.  

Adilə mənimlə bir partada otururdu, Ca-vanĢirlə Tahir 

isə baĢqa-baĢqa partalarda.  

Bir sözlə dördümüz də sevirdik... 

Elə o ilin may ayında Tahir və CavanĢirlə məsələni 

birdəfəlik həll etmək üçün qərara gə-lib, birinci mərtəbədə 

tənəffüs vaxtı ona yaxın-laĢdıq.  

Adilə yazıq üçümüzün bir yerdə ona yaxın-laĢdığımızı 

görüb çaĢdı, özünü itirib pəncə-rənin qabağından aralana 

bilmədi və çönüb pəncərədən məktəbin həyətinə tərəf 

baxmağa baĢladı... 

Mən yanında dayanıb, həyəcanla onu səs-lədim.  

O çönüb, ürkək baxıĢlarla mənə tərəf bax-dı.  
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Dümağ rəngi qıpqırmızı olmuĢdu, ancaq nağıl 

gözlərindən məhəbbət yağırdı, üzündəki qorxu dolu 

təbəssüm hər Ģeyi deyirdi...  

Mən qəflətən göylərdən güc alıb dilim dola-Ģa-dolaĢa 

ona:  

- Tahirlə CavanĢir səni sevirlər... – dedim.  

O, söz ağzımdan qurtarmamıĢ:  

- Qələt eləyirlər, – və onlara tərəf çevrilib, - rədd olun 

buradan! – dedi... 

Onlar qorxub doğrudan da rədd oldular...  

Çönüb məni də əllərinin iĢarəsiylə çağırdı-lar...  

Böyük tənəffüs idi. Mən onlara yaxınlaĢan kimi 

üstümə düĢdülər ki:  

- Sən özünü demədin, ona görə səni qov-madı. 

Gedək özünü də de, bu məsələ biryolluq qurtarsın.  

... Məcbur olub onlarla yenidən qayıtdım. Adilə yazıq 

hələ də qıpqırmızı sifəti, qayğılı gözləri ilə pəncərədən 

çölə, məktəbin həyətinə baxırdı.  

Mən onu bir də səslədim!  

O yenə çöndü. Mən bir də:  
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- Bunlar səni sevirlər... – dedim, bir az duruxub ... – 

elə mən də... – əlavə elədim.  

Sonda sevirəm sözünü kəkələyib pıçılda-yanda o, 

güclə eĢitdi və elə bil sevinən kimi olub, özünü 

eĢitməməzliyə vurdu və çönüb onlara bir də qıĢqırdı:  

- Rədd olun demədim sizə! 

Mənə isə heç nə demədi...  

Mən də onların ardınca getdim.  

Və bununla da Tahirlə CavanĢirin Adilə sevgisi xəzəl 

olub, bu yaz günü məktəbin bi-rinci mərtəbəsinə 

səpələndi... 

Sonrakı dərsdə bir partada otursaq da, 

utandığımızdan bir-birimizin üzünə baxa bil-mirdik... 

Həyat nə qəribədir! 

Ġndi mənim “ilk məhəbbətim”, “son məhəb-bətimə” 

dərs deyir?  

Görən komsomolum onun dərsini necə oxuyur? Bir-

birindən xəbəri varmı? 

KaĢ Bərdədə olaydım...  
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Hüsü Hacıyev adına 1 nömrəli orta məktəb-də Adilə 

müəllimədən komsomoluma icazə alaydım!  

Aman Allah, bizim baxıĢlarımız qarĢılaĢsa, nələr baĢ 

verərdi? Mən komsomoluma icazə istəyəndə o, nə 

fikirləĢərdi? Ġcazə verərdimi? Hansı hissləri keçirərdi? 

UĢaqlıq illərimiz, orta məktəb günlərimiz nə qayğısız, 

nə Ģirin imiĢ!  

Adilə ilə bir partada oturub, dizlərimin üstü-nə 

qoyduğum Əlfi Qasımovun “Adilənin taleyi” kitabını 

müəllimədən gizlin oxuduğum anlar olaydı!  

Müəllimə bizim partaya yaxınlaĢanda yazıq Adilə dizi 

ilə dizimə vurardı. Kitabı tez gizlə-dərdim...  

Минннятдарлыг долу бахышларымла чюнцб сяли-гяйля 

дараныб, аьаппаг лент баьланмыш сачла-рындакы гоша 

бантлара бахардым… 

Sonralar lap sonralar baĢa düĢdüm ki, belə ilahi anları 

insan nadir hallarda yaĢayır.  

Bu da Allahın xəsisliyidir! 

CavanĢir və Tahirlə dostluğumun təməli Adilə 

məsələsindən sonra qoyulmuĢdu.  

Onlar sevgilərinin daĢa dəydiyini qulaqları ilə eĢidib, 

gözləri ilə görəndən sonra, biz dost olduq.  
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CavanĢir savadsız idi, orta məktəbdən son-ra 

oxumadı.  

Tahir ondan da savadsız idi. Ancaq atası vasitəçi 

tapıb, pul verərək, rüĢvətlə onu Poli-texnik Ġnstitutunun 

inĢaat fakültəsinə qəbul elətdirmiĢdi.  

Ġndi Tahir də mənim kimi axĢam Ģöbəsində 

oxuduğundan təhsilini yarımçıq qoyub, əsgər-liyə 

getmiĢdi.  

CavanĢir isə artıq əsgərliyi baĢa vurub, Bərdəyə 

qayıtmıĢdı.  

Ġndi Adilə ilə yenidən onun qarĢılaĢmaq Ģansı vardı.  

Əgər bacarsa...  

Ali təhsilli müəllimə ona ərə getməzdi... 

ĠĢ yerində yenə binanın üstünə çıxıb, qarĢı-dakı 

məktəbdə, dərs keçilən otaqlara həsrətlə baxırdım...  

Gündəlik qayğılarıma Adiləylə bağlı xatirə-lər  də 

əlavə olunmuĢdu. Bu günü də nostalji hissləriylə 

yaĢadım... 

Gecə Lenkomnatada xeyli oxuyub, yazıb yorulandan 

sonra yerimə girdim. 
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Haradansa Onore de Balzakın bir kəlamı yadıma 

düĢdü: Kim ki, milyonlar axtarır, son dərəcə nadir hallarda 

onu tapır. Kim ki, bu mil-yonları axtarmır, – onu heç 

ümumiyyətlə tap-mır! 

 

08.09.1971, III gün. 

Səhər 05:45-də oyandım.  

Bu gün rota komandirimiz baĢ leytenant Bryusov bu 

gün Xersona qarpız gətirməyə ge-dirdi.  

DiĢi bərk ağrıyırdı. Mənə dedi:  

- Həkim Nəbiyevlə aran necədir?  

- YaxĢıdı, – dedim.  

- Get, ondan diĢ ağrısını sakitləĢdirən dər-man al – 

dedi,-diĢim öldürür məni... 

Qəhrəmanı yuxudan oyatdım. Dərmanı alıb gətirdim. 

O, mənə canıyananlıqla baxıb:  

- Gözlə, briqadan dağılmasın, – dedi.  

Bu söz bütün günü yadımdan çıxmadı.  
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Elə kövrəlmiĢdim ki... 

MürĢüd bir manat borc istədi, verdim. 

Yeməkdən sonra Bryukovun yanında ol-dum.  

- BeĢ və altıncı günlər bütün qarnizonun “komandir 

otdeleniya”ları “sbor”a gedir, sən də hazırlaĢ! – dedi. 

Vidadi qardaĢımdan məktub aldım.  

Elə bir yenilik yazmamıĢdı. Ona cavab yaz-dım.  

Tahirə də iki-üç məktub yazıb, sonra da cırıb atdım! 

Xəbər verdilər ki, bizim briqada sabahdan iki peĢəkar 

qadının köməkliyi ilə suvaq vur-mağa baĢlayacaq. Bu 

xəbərə çox sevindim. Özüm də onlardan öyrənərəm... 

Mağazaya girmək istəyəndə Qırmızı kos-tyumlu 

qadınla qapıda rastlaĢdıq. Gülümsü-nüb, mənə salam 

verdi. Mən də gülümsünüb, heyrətlə baxaraq onun 

salamını aldım.  

Keçib getdi... Dala baxmadı da... Mən də arxasınca 

baxa-baxa qaldım.  

Yaman gözəldir bu canı yanmıĢ! 

Hardasan ay Xanımzər! 
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09.09.1971, IV gün. 

Bu gün xüsusi bir ilhamla iĢləyirdik.  

Qadınların biri gəlmiĢdi.  

O, malanı necə tutmaqdan baĢlayıb, bizi öyrədə-

öyrədə gözəl suvaq vururdu. Küncləri necə vurmağı, 

mayak qurmağı, tarazla iĢlə-məyi incəliklərinə qədər bizə 

baĢa salırdı.  

Mən özüm uĢaqlardan daha yaxĢı mənim-səyib, təmiz 

bir hissəni təkbaĢına iĢlədim.  

Əla alındı!  

PeĢəkar suvaqçı arvad iĢimə baxıb:  

- Komandir belə olar! – dedi. 

Yeni kazyol, nasılka, palçıq üçün yeĢiklər də 

düzəltdik.  

Bərk külək əsirdi.  

BaĢımız iĢə necə qarıĢmıĢdısa saata da baxmırdıq. 

Yeməyə gecikmiĢdik...  
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Bütün yeməklərimiz buz kimi soyumuĢdu. StarĢina 

Bandısiklə dalaĢdım ki, gözləyin gə-lək, yeməyi sonra 

çəkdirdin də... 

Çiskin yağıĢ baĢladı.  

Sabahkı yığıncağa görə məni çağırıb, təzə forma 

verdilər... 

 

10.09.1971, V gün. 

Bu gün MürĢüdlə briqadanı iĢləməyə gön-dərdim.  

Özüm Ģtaba gəlib, Bryukovla görüĢdüm. Dedi:  

- “Sbor” bizim klubda olası oldu. 

Kluba getdim.  

Bütün qarnizonun bölmə komandirləri yığı-Ģıb 

gəlmiĢdi. Klub ağzınacan doldu... 

Yığıncağı podpolkovnik Bezlepkin açdı.  

- Deputat Krasik Odessadan gəlib çıx-mayıb... – 

dedilər.  

Rota-rota baĢladılar.  
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Hərbi hissə komandiri Bezlepkin hər ro-tanın bölmə 

komandirini ayağa qaldırır, planı neçə faiz yerinə 

yetirdiyini soruĢur, əlindəki sə-nədlərlə tutuĢdurur və 

suallarını verirdi.  

Yüz faizdən çox plan yerinə yetirənlərə rütbə və 

məzuniyyət elan olunr, pul mükafatı, tərifnamələr, fəxri 

fərmanlar təqdim edilirdi.  

Plan doldurmayanları isə danlayır, səbəbini araĢdırır, 

yol göstərir, nə kömək lazım olduğu-nu soruĢurdular. 

Belə-belə növbə mənə çatdı.  

Molla Xeyrullanın cəddini çağırıb ayağa qalxdım.  

Bezlepkin bizim briqadanın iĢi ilə yaxından tanıĢ idi. 

Odur ki, kömək üçün briqadamıza verilən qadınlar 

haqqında soruĢdu. Və əlavə elədi ki, sizin uĢaqlar yaxĢı 

iĢləyir, qoy o peĢəkar qadınlardan öyrənsinlər. Sən özün 

də ürəklə iĢinə can yandırırsan. Hamısından xəbərim var. 

Növbəti yığıncaqda artıq planı yüz faiz yerinə 

yetirməlisiniz və s...  

- BaĢ üstə, yoldaĢ podpolkovnik, – deyib yerimə 
oturdum.  

Bu fırtınadan da yaxĢı qurtardım... 

Nahar fasiləsindən sonra yığıncaq davam elədi... 
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AxĢam uĢaqlar iĢdən qayıdanda xəbər ver-dilər ki, 

arvadların hər ikisi bu gün gəlmiĢdi. YaxĢı iĢ gedib...  

Məktub almadım. 

 

11.09.1971, VI gün. 

Bu gün də uĢaqları iĢə MürĢüd apardı. 

Yığıncaq 09:00-da baĢladı.  

Düz axĢam ye-məyinə yarım saat qalmıĢ yekunlaĢdı.  

Bir neçə zəif bölmə komandirlərini iĢdən azad elədilər.  

YaxĢı qurtardım... 

AxĢam yeməyində starĢina Bandısiklə gö-rüĢdüm. 

Ona yenə yaĢıl bir üçlük verib:  

- Gecə gedib, sabah günorta qayıdacağam, – dedim.  

Onun yenə yaĢıl gözləri güldü. Mənə göz vurub:  

- ĠĢində ol, – dedi.  

AxĢam MürĢüd bugünkü iĢlər barədə mə-lumat verdi. 

Hər Ģey normal olub. UĢaqlar qa-dınlar gələndən həvəslə 

iĢləyir. Hətta iĢdən vaxtından gec qayıdıblar.  
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Bu gün də məktub almadım. 

Bakıya qardaĢım Rafiqə bir məktub yaz-dım. Artıq on 

bir gündür institutda dərslər baĢ-layıb. Rafiq indi 

Yasamaldakı evimizdə tək ya-Ģayır. Ona yazdım ki, mənə  

Göyçayın mələs və güleyĢə narından, “Göy-göl” və 

“ġirvan” konyaklarından poçtla bağlama göndərsin. 

Ünvanı da, Sarıkirpiklinin ev ünvanını yazıb göstərdim. 

AxĢam kinoya getdik.  

Film baĢlayandan qurtarana kimi yaxĢıca yatdım... 

Yatmaq əmrindən sonra kazarmadan çıx-dım.  

Ürəyimdə bir qorxu hissi vardı.  

Bu zəhrimar qəbristanlıqdan keçmək qor-xusu. Bu 

dəfə qəbristanlığın lap kənarı ilə, qa-ranlıq yerlərlə gedir, 

iĢığa çıxmırdım. Yaxın-lıqda sayrıĢan küçə iĢıqlarını 

gördüyümdən, ürəkliydim, belə rahat oldu.  

Hava soyuq idi.  

Yenə külək vıyıldayır, sanki ruhlar dəstə ilə harasa 

zülmət tərəflərə qaçırdı.  

Özümə ürək-dirək verir, qorxmamağa, an-caq 

Sarıkirpiklini düĢünməyə çalıĢırdım.  
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Ġsti hamam, onun siqaret qoxulu otağı, bahalı 

kosmetikaların və özünün yaratdığı xoĢ qoxunu 

burnumun ucunda hiss edir, heç yana baxmadan sürətlə 

irəliləyirdim. Axır ki, qəb-ristanlıqdan çıxdım.  

... Hamamdan çıxıb, isti yataq otağında onunla yanaĢı 

uzananda dedi ki, atasının iki-üç aya qədər vəzifəsini 

böyüdəcək və onlar bu Ģəhərdən köçüb gedəcəklər.  

Mən bu xəbəri eĢidən kimi düzü inanma-dım, onu 

qucaqladım, özümə sıxıb:  

- Sonra görüĢə bilməyəcəyik? Sən də ge-dəcəksən? 

– heyrətlə soruĢdum. 

O, barmağı ilə burnumun ucunu oynada-oynada 

gülümsünüb:  

- Hə! – dedi.  

Gülümsəsə də, onun sifətindən qayğılı ol-duğu, 

qəlbinin dərinliyində kədər gizləndiyini hiss edirdim.  

Onun gözlərində də bu qüssə, kədər, qayğı aĢkar 

sezilirdi. Ondan soruĢdum ki, bəs siz getsəniz, bu ev 

necə olacaq? O, mənə bir az da sığınıb:  

- Bura mənim ərimin evidir... Mənim uĢa-ğım olmadı... 

Biz ayrıldıq... 
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O, sizin kazarmanın yanındakı Voyentorq 

mağazasında satıcı iĢləyən ağ eynəkli qızı ta-nıyırdın? – 

soruĢdu. 

Təəccüblə ona baxdım, elə bil damarlarım-da qanım 

soyudu:  

- Hə... – dedim, - o dırnaqları qırmızı laklı qızı 

deyirsən dəə... Hərdən mağazanın qaba-ğında siqaret də 

çəkərdi...  

- Hə, hə... onu deyirəm, – dedi. - Sən onu məndən də 

yaxĢı tanıyırmıĢsan ki? – deyib, in-cik, qayğılı sifətini 

sinəmə qoydu.  

Onun saçlarının elə gözəl ətri vardı ki...  

Pıçıltıyla əlavə elədi ki, ərim onunla evlə-nib, baĢqa 

Ģəhərə köçdü. Bu ev mənə qaldı...  

Heyrətə gəldim! 

- Sənin ərin də hərbiçiydi? – soruĢdum... 

- Hə, – dedi. - Atama görə general Krasik onun yerini 

Pervomayskidən dəyiĢdi.  

Bir qarnizonda iĢləməklərini atam da, elə o özü də 

istəmirdi. Ġndi bu evi satmaq üçün yerli qəzetdə elan 

vermiĢəm. Ancaq kimə satsam, köçəcəyim günə qədər 

burada yaĢayacağam...  
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Sonra düzəliĢ verib:  

- YaĢayacağıq! – dedi. 

Mən onu yenidən bərk-bərk qucaqlayıb:  

- KaĢ atanın vəzifəsini bir az da gec böyüt-sünlər. 

Mənim səninlə keçirdiyim bu nağıl ge-cələr bitməsin... 

 

12.09.1971, Bazar günü. 

Günorta yeməyində özümü kazarmaya çatdıra 

bildim. Növbətçidən vəziyyəti öyrənib, sakitlik olduğuna 

tam əmin olandan sonra ye-məkxanaya getdim.  

Mən oturan kimi uĢaqlar az qala hamısı bir-dən:  

- Səndən nə gözəl iy gəlir! – dedilər. 

- Axıska türkü ġükürgilin kazarmasında idim... Onların 

ətirlərindən vurmuĢam, – deyib, yeməyə giriĢdim.  

Acından ölürdüm... 

Yeməkdən sonra yıxılıb yatdım.  

DaĢ kimi yatmıĢam.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

AxĢam yeməyində uĢaqlar məni oyatdı. Klubda 

yeməkdən sonra verilən filmlərə də baxmadım. Sarıkirpikli 

məni bərk yormuĢdu. 

Məktub da almadım... 

Jorj Sandın “Ġndiana” kitabını götürdüm. Bu romanı iki 

dəfə oxuyub yarımçıq qalmıĢdım. Bir qədər oxuyub 

yatdım... 
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Ötən qırx gün... 

 

24.10.1971, Bazar günü. 

Artıq qırx gündən çoxdur gündəlik yazmı-ram.  

Demək olar ki, günlər çox darıxdırıcı, yek-nəsəngdir.  

Xidmətimizin on birinci ayının tamam olma-sına cəmi 

on iki günümüz qalıb.  

Payız girəndən Sarıkirpikli ilə olan gecələ-rimi 

çıxandan sonra elə ciddi bir dəyiĢiklik ol-mayıb.  

UĢaqları boğuĢa-boğuĢa iĢlədirəm.  
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Dünən gecə Sarıkirpikli ilə yatanda dedi ki, artıq evi 

satılıb, təkcə qalır atasının vəzifəsinin böyüdüləcəyi gün.  

Yəni təyinat alan kimi onlar gedəcəklər. Sonra lap 

darıxdırıcı olacaq...  

Ona yaman isiniĢmiĢəm. O, çox yaxĢı qız-dır! Görək 

hara köçəcəklər... 

Komandirimiz Bryusov briqadama plandan əlavə 

öhdəlik də verərək söz verib ki, yerinə yetirsək, məni 

məzuniyyətə buraxacaq, uĢaq-ların da «pooĢireniya»sı 

olacaq. Ancaq həd-dən artıq iĢ tapĢırıb... 

Məhbubə xaladan heç bir xəbərim yoxdur. Arifə ikinci 

məktubu da yazmıĢdım, bir həftə əvvəl üçüncüsünü də 

yazdım. Hələ ki, bir xəbər yoxdur... 

Komsomolum artıq iki aydır Bərdədədir.  

O da məktub yazmır.  

QardaĢım Vidadinin, Zeynəbin, Əlövsətin 

məktublarından vaxtaĢırı onun haqqında məlu-matlar 

alıram.  

Mənim göndərdiyim məktublara isə hələ də o cavab 

yazmayıb. Ancaq ürəyim ondan tam arxayındır... 
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MamıĢevlə, mesxeti türkü ġükürlə, ağcabə-dili 

Nazimlə, erməni Alik Oqanesyanla, Mür-Ģüdlə 

dostluğumuz davam edir. 

Rusların üzərinə elədiyimiz axırıncı “səlib 

yürüĢü”ndən sonra sakitlikdir... 

Atamgil Rodkinin və Sarıkirpiklinin ünvanla-rına 

bağlama göndərmiĢdi.  

QardaĢım Rafiq də Bakıdan Sarıkirpiklinin ünvanına 

bağlama göndərdi.  

Bağlamanı alan gecə Rodkin məni növbət-çinin əli ilə 

“UNR”-ə çağırtdırıb, evlərinə apar-dı.  

Arvadı ona hər Ģeyi danıĢıbmıĢ. Məndən çox razılıq 

elədilər. Onlarla bir neçə badə kon-yak da vurdum. Ġkinci 

badədən sonra Rodkinin yanında qəflətən arvadı dedi:  

- Niyə o gecə bizdə qalmadın? Tək idim, qorxurdum... 

Qıpqırmızı oldum, bilmədim nə cavab ve-rəm. 

BaĢımı aĢağı dikib utandığımdan Rodkinin üzünə 

baxa bilmirdim. 

 O, yenə mənim tutulduğumu görüb, gülə-gülə 

saçlarımı qarıĢdırdı:  
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- Sən yaxĢı oğlansan! – dedi. - Əsgərliyi bitirəndən 

sonra Bakıya sizə qonaq gələcəyik, yadından çıxmayıb 

ki? – soruĢdu... 

...O Qırmızı kostyumlu qadını da hərdən bazar günü 

axĢamlar mağazada görürəm, hər dəfə də salamlaĢırıq...  

Oqanesyandan öyrəndim ki, o, deputat-ge-neralımız 

Krasikin kiçik bacısıdır. Adı da An-nadır. Ailəlidir. Əri 

kapitandır.  

Ərini sevmir. Ġlin çox hissəsini Kislovod-skda, 

Leninqradda, Moskvada keçirir... 

... Bizim rus uĢaqlar və Adil lap ağ eləyib-lər. Tez-tez 

kefli görünür, hauptvaxta düĢürlər. 

AxĢam kinoya getmədim. Yenə bərk yor-ğun idim... 

Bütün yuxarıda yazdıqlarımdan əlavə bu ötən 40 

gündə Xuramanla bağlı neçə illərdi yazmaq istədiyim, 

ancaq yaza bilmədiyim bir neçə xatirə də yaza bildim.  

Yazdığım hər bir hadisəyə ayrıca baĢlıqlar da verdim. 

Yalan olmasın, lap nağıllardakı kimi düz 40 gün 40 gecə 

kazarmada gecələr oturub bu xatirələrlə bağlı xeyli yazıb 

pozdum və nəhayət ki, ürəyim istəyəni ala bildim. 

...Və özümə də söz verdim ki, bütün bu 40 gündə 

yazdıqlarımı düz 40 il saxlayıb sonra sənə 
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göndərəcəyəm, əzizim! Çünki sən məni sevdin və sonda 

da bəyənmədin. Eybi yoxdur. 

Ġllər ötər, ömrümüzü yaĢayarıq. 

Sən kiməsə ərə gedərsən. Mən də evlənə-rəm... 

UĢaqlarımız olar.  

Bəlkə uĢaqlarımız bir-birini sevər ümidilə sənə bu 

gün yazdıqlarımı qoruyub saxlayacaq və 40 il ötəndən 

sonra bu məktubmu, xatirəmi deyim, sənə 

çatdıracağam... 

Sən bu yazdıqlarımı düz 40 ildən sonra 

oxuyacaqsan.  

Biz onda qocalacağıq! 

O vaxta kimi nələr baĢ verəcək Allah bilər!  

Ona görə indi yazıram ki, nə vaxtsa baĢıma bir iĢ 

gəlsə - ya ölsəm, həyat yoldaĢım bu yaz-dıqlarımı sənə 

göndərə bilsin.  

Yox, əgər Allah göstərməsin sən ağır vəziy-yətdə, 

ya ölüm ayağında olsan, özüm bu yaz-dıqlarımı 

götürüb sizə gələcəyəm! 
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Sağ-salamat ömür sürsək, 40 ildən sonra ya 

məktub, ya da bir xatirə halında kitab yazıb çap 

elətdirəcəyəm.  

Onda oxuyarsan! 

Və hər ikimiz də o vaxt qocalıb əldən düĢ-müĢ 

olanda uĢaqlarımız da bizi bağıĢlayar... 

Həyat yoldaĢlarımız da! 

Bu bizim taleyimiz, alın yazımız, qisməti-mizmiĢ!  

Mən səni, əzizim, pak uĢaq məhəbbəti ilə 

sevmiĢəm.  

Özü də necə! 

Mən sənə vurulanda həyatda yaĢadığım 15 il 3 ay 

13 gün idi!  

Kiçik uĢaq ömrümün ilk acı kədəri sən olmusan!  

Ömrümüzü nə vaxtsa ayrı-ayrı evlərdə sür-sək də 

mənim qəlbimdən çıxa bilməyəcəksən! 

Odur ki, oxu... 

40  İL  SONRA  VƏ  YA  BU 
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  DA  BİR  NAĞILDI... 

 

Proloq 

 

                      Bəşəriyyətin uşaqlarına,  

     Bütün dünyanın şagirdlərinə... 

 Orta məktəb həyatındakı bütün səhvləri, bütün 

günahları, bütün uğursuz ilk məhəbbə-ti... müqəddəs 

sayıram.  

Ülvi sayıram. Ulu sayıram.  

BağıĢlayıram bütün bu səhvləri, bütün bu günahları. 

Hamıya ...  

Günahsız, pak ürəklərə Ģırım çəkərək, ilk həsrət 

toxumu səpib cücərdən məchul uĢaq sevgisiylə dolu 

bütün bu nağılları və nəhayət, bütün bu nəğmə dolu illəri, 

anları... bağıĢlayıram.  

Ancaq! 
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Necə bağıĢlayım gül kimi incə, məsum qız-ların, 

oğlanların dərsə hazırlıqsız gəlməklərini?  

Bilmirəm, öyrənməmiĢəm, bacarmıram, oxumamıĢam, 

yadımda qalmır-deyən uĢaqlar, bu sözləri özlərinə necə 

sığıĢdırır? 

Beynimə girmir – deməklə, özlərini acı-nacaqlı hala 

salan bu tifilləri... gələcəyin talesiz bəndələrini...  

Savadsız olacaq bu bədbəxtləri necə ba-ğıĢlayım? 

Necə bağıĢlayım pinti qızları? 

Necə bağıĢlayım tullanıb-düĢməyən, güllə kimi hara 

gəldi götürülməyən, dəcəllik eyləmə-yən oğlanları? 

Biz nə Parisdə böyüdük, nə Londonda, nə Nyu-

Yorkda, ya da Moskvada, Tokioda, nə də ki...  

Planetimizdə qismətimizə düĢən yer - 100-120 metr 

boyu olan əyri bir döngə oldu...  

ġərq küçəsinin elə Ģərq döngəsi!  

Yayında bu döngənin torpağı un kimi ovu-lardı. 

GünəĢin yandırdığı, dəmir kimi qızdırdığı bu torpaq, bu 

toz-tozanaq... çılpaq, əyri, çubuq kimi nazik qılçalarımızı 

Ģabalıd qabığı rənginə döndərərdi!  
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Bu qaynar, isti, ovulmuĢ toz-torpağa yalın 

ayaqlarımızı basdıqca... bu isti ovulmuĢ un kimi olmuĢ 

torpaq ayaq barmaqlarımızın arasından dolub, çılpaq, 

cılız, Ģabalıdı qılçalarımızı topuğumuza qədər batırsa da, 

yandırsa da ... bədənimizə xoĢ, ilıq, doğma bir sərinlik də 

gətirərdi...  

Bax bu bizə çox xoĢ idi. 

Bu hələ bizim dərk eləmədiyimiz həyat fəl-səfəsiymiĢ!  

Zil qara saçlarımız kirpiklərimizə qədər bu un toz-

torpağa elə gün olmazdı ki, batmasın, bulaĢmasın... 

AxĢamlar toran qovuĢan kimi beli Ģəlləkli nənəm 

döngəmizin ayağından bizi harayla-yardı.  

Əsl məĢəqqət də elə bundan sonra baĢla-yardı... 

Yazıq nənəm!  

 “Qarasu” adlanan gölün murdar suyunda çiməndən 

sonra çılpaq canımız eləcə palçıq olardı...  

Bədənimizdə palçığın qoyduğu çirkabı, o vaxtın yeni 

dəbiylə, həyətimizin ayağında çiy kərpicdən tikilmiĢ 

hamamda canımızdan yu-maq üçün nənəm bizi dilə 

tutardı. 

Elə ki hamamın içinə girdik, anam özünü yetirərdi: 
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- DeməmiĢəm girməyin o mal-qara girmə-yən 
batdağa? – deyib, çılpaq götümüzdən bir yağlı çimdik 
qopardar, sonra Ģəhadət  barma-ğının dırnağıyla 
canımıza bir neçə yerdən cızıq çəkərdi.  

Canımıza hopub qurumuĢ qara palçıqda əyri-üyrü ağ 

cığır açan bu cızıqlar günah iĢlətdiyimizi sübuta yetirərdi. 

Nənəmin haraylayıb köməyə çağırdığı Zəh-ra xala tez 

özünü çatdırar, bizi anamın əlindən alıb çimizdirərdi. 

Hər hamamdan çıxanda nənəm yazıq qə-

ĢəngləĢdiyimizi görüb tamahını saxlaya bil-məzdi. Bizi 

bağrına basıb o ki var öpər: 

- Bir də o murdar Qarasuya getməyin, – deyərdi. 
Kimə deyirdin? 

Səhəri bir də baĢ hissəsindən deĢik açıb kəndirdən 

yüyən düzəltdiyimiz qarğı atlarımızla bu toz-tozanaqda 

Ģərqdən qərbə, qərbdən cənuba elə hey çapardıq.  

Yorulmaq bilməzdik... 

Toz o qədər gözlərimizə dolardı ki, bəbək-lərimizin içi 

də qıpqırmızı olardı ... dilimiz də  toza batardı!  

Burun, qulaq deĢiklərimiz də! 

Bura ġərq küçəsinin Ģərq dalanı adlanardı! 
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Bu döngənin alçaq hasarları çiy kərpicdən əyri-üyrü, 

necə gəldi hörülmüĢdü.  

O vaxt heç kimin ağlına gəlməzdi ki, ip tuta, hasarını 

düz çəkə.  

Ağıl kəsməzdi!  

Nə ağsaqqalda, nə ağbirçəkdə... 

Bu dalandan 1956-cı ilə qədər hələ əlinə kitab alan 

olmamıĢdı. 

Bu dalan palto, Ģuba, silindr, qalstuk, ya da importnu 

kostyum hələ görməmiĢdi. 

Tilsimi dayım, qara Sabir sındırdı! 

Bakı Nəriman Nərimanov adına Tibb Ġnsti-tutunun 

stomotologiya fakültəsinə qəbul olub, Ģərq döngəsinə 

qayıdanda əynində qara palto, baĢında boz panama, 

boğazına qırmızı qalstuk bağlayıb, ayağında iĢım-iĢım 

iĢıldayan lak tuf-lidə gəlmiĢdi.  

Döngənin çağasından tutmuĢ ağsaqqal-ağbirçəyinə 

kimi hamı o gün onun piĢvazına çıxmıĢdı!  

O axĢam gecə yarıyadək elə o ovulmuĢ un toz-

torpaqda o ki var oynadıq. 

Qara Sabirin o gecə boz panaması itdi.  
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Bir həftə gecə-gündüz axtarandan sonra onun itən 

boz panamasını döngəmizin ən yaĢlı sakini gözü lupa 

eynəkli Fatma qarı tapdı.  

Ġçindən 7 ədəd də yumurta çıxdı.  

Sən demə Fatma qarının oğul nəvəsi olan bu tösə 

çoxbilmiĢ cındır Xosu boz panamanı tapıb, həyətin 

ayağında gizlədərək içinə də dən səpib...  

Dəni yeyən çil-çil toyuq yeri rahat görüb elə 

panamanın içindəcə yumurtlamağa baĢlayıb... 

Düz bir həftə çil-çil toyuq panamanı batır-mıĢdı. Ġçini 

paltar sabunuyla o ki var yuyub tə-mizləsələr də iyi 

çəkilmədi...  

O il Bakıya qara Sabir yataqxanaya boz pa-namasız 

qayıtdı. 

Döngəmizin əksər evləri bir mərtəbəli çiy kərpicdən 

tikilmiĢdi.  

O vaxtlar Bərdədə nə ku-bik, nə asfalt, nə Ģifer, nə 

beton, nə də fərli bir usta vardı. 

Yeganə ev bizimkiydi ki, çiy kərpicdən olsa da 2 

mərtəbəliydi.  

Evimizin yastı torpaq damında yazda lalə, taxıl, 

yamyaĢıl çayır, nərgiz, bənövĢə də bi-tərdi.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Nənəmin torpaq damda əkdiyi bir qızıl gül kolu yazda 

qönçələnib gül də açardı. 

Vay payıza! 

Payızda yağıĢlar baĢlayanda oturduğumuz, 

yatdığımız otaqların kilimli, palazlı döĢəmələri-nə boĢqab, 

qazan, ləyən, stəkan, nə gəldi ... düzərdik.  

Damdan daman su damlaları bu qablara tappıltıyla 

düĢəndə necə sevinərdik! 

Долан габлары ведряляря бошалдыб, щяйятя дашыйардыг. 

О гядяр дяъял идик ки, ишимизи уну-дуб щяйятдя йаьышын 

алтында о ки вар о йан бу йана гачыб юзцмцзц исладардыг.  

Гайыданда эюрярдик ки, ляйянляр, габ-гаъаг долуб 

дашыб, килим-палаз су ичиндяди.  

Вай о эцня! 

Чимдик, гапаз йейярдик…  

Döngəmizdə cəmi 9 ev vardı.  

Üstəgəl bu doqquz evin arxa qonĢuları.  

Vəssalam! 

Bu kainatda bu 9 evdən, özləri və qonĢula-rından 

baĢqa xəbəri olan olmazdı! 
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DiliĢ xala, Sərxan dayı, Əyyub kiĢi, Yusif dayı, bizim 

ev, Qumru xala, Bəylər Bozalqanlı, Xıdır Xıdırov və 

Köçəri Əliyev.  

Bu 9 ev bu adamların idi.  

DiliĢ xalanın əri vardı. Ancaq o qədər məh-dud adam 

idi ki, adını indi də xatırlamıram. Yadı-ma düĢəndə 

yazaram.  

Bizim ġərq döngəmiz əyri-üyrü, enli bir cı-ğır kimi 

qıvrılıb ġərq küçəsinə çıxırdı.  

ġərq küçəsi özü də əyri, bir az da bizim döngədən enli 

torpağı ovulmuĢ, un kimi olmuĢ toz-torpaqlı bir yol idi.  

ġərq küçəsinin NüĢabə küçəsinə qovuĢan yerinə 

qədər hər iki tərəfdən səkkiz ailə yaĢayan həyətli evlər 

düzülmüĢdü.  

Sonuncu ev, indi haqqında məktub hazır-lamaq 

istədiyim Xuramangilin eviydi... 

Sizin eviniz, əzizim!  

Kəbə bildiyim ev... 

Artıq bir neçə il idi, istəyirdim nəsə yazam, ancaq 

bacarmırdım. Axır ki, bu gün özümə söz verib, ya Allah 

deyib baĢladım. 
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Amma nə? 

YaddaĢım arxivdir. Toz basa bilməyən arxiv! 

Bilmirəm hardan və necə baĢlayım. Ancaq onu bilirəm 

ki, ürəyim doludur və məni bu uzun illər boyu narahat 

eləmiĢ ötən günlər haqqında həqiqəti yazmaq, keçmiĢ acı 

bir xatirəni olduğu kimi Sizə çatdırmaq hissi elə bürüyüb 

ki, həmi-Ģəki kimi yenə də «nə isə» yazmaq qərarına 

gəlmiĢəm.  

Amma nə?  
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Məktubmu? “Salam, əziz X...” və s... kimi sözlərlə 

baĢlanan, yüzlərlə, minlərlə yarımçıq qalmıĢ məktublarım 

kimimi?  

Yox! Bəs nə?  

Sənin haqqında əsərmi?  

Yox! – bu da düz deyil.  

Axı ömrümdə heç bir hekayə də yaz-mamıĢam.  

Bəs nə adlandırım Sənə açacağım bu sətirlərlə dolu 

uzaq keçmiĢimi? 

Eh, bir də ki, axı nə fərqi varmıĢ bu hekayə oldu, 

yaxud məktub, yaxud da nə bilim daha nə...  

Onsuzda bilirəm bunu yalnız Sən oxuya-caqsan və 

təkrar oxuyacaqsan ya yox bilmi-rəm, ürəyimdə bunu 

Sənin və özümün o bəx-təvər günləri haqqında bir 

Ģərqiyə, bir mah-nıya, sirli-sehrli bir nağıla, bir balladaya 

bən-zədirəm.  

Odur ki, xahiĢ edirəm oxu və ürəyinin dərin-liyində 

bir sirr kimi saxla ki, dünyada heç kimin bilmədiyi bu 

nağılda ötmüĢ və artıq indi əfsa-nəyə, xəyala dönmüĢ o 

əli çantalı, o əli mü-rəkkəbli, o bəxtəvər, o qayğısız iki 

məktəblidən kim nə dərəcədə və nə üçün müqəssirdir? 
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Görəsən hardan baĢlayım?  

Bəzi romanlardakı kimi axırı əvvəldə deyim, sonra 

araĢdırım, yoxsa ...  

Eh, elə yaxĢısı budur necə gəldi yazım. 

Bu Sizə üçüncü məktubumdur (Hələlik mək-tub 

adlandıraq). 

Sonuncu ikinci məktubumdan qırx ildən çox 

keçəndən sonra yazıram bu üçüncünü... 

«Bəlkə də» həyatda məndən baĢqa heç kim Sizə 

məktub yazmayıb. Nə o uzun illər bundan əvvəl, nə də 

sonralar...  

Yəqin  Sizi çox təəccübləndirəcək bu mək-tubum. 

Hə?  

Əvvəl böyük təĢviĢ, qorxu, həyəcan keçi-rəcək, 

sonra maraq Sizi bürüyəcək, rənginiz qaçmıĢ halda, 

ürəyiniz çırpına-çırpına xəlvətdə oxumağa 

baĢlayacaqsınız.  

Axı belə məktubları almaq hamıya qismət olmur, 

əzizim!  

Çünki bu məktub Sizdə o sirli, o Ģirin və bizdən 

getdikcə uzaqlaĢan uĢaqlıq illərinin xoĢ, yanıqlı, 
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bəxtəvər, qayğısız günlərindən qopub gələn o 

möcüzəli, incə, kövrək hissləri oyada-caq, o nağıla 

dönmüĢ həqiqəti Sizə xatırlada-caqdır.  

Elə deyilmi, əzizim? 

BaĢınızı çox ağrıtmayım... 

16 may 1966, 

Kim sevirsə o bilər ... 
 

XoĢ yaz günlərindən biri idi.  

Yeni sinfin uĢaqlarına elə isinmiĢdim ki... 

Dərslərimizin çoxu boĢ keçdiyindən bu gün çox Ģən 

və bəxtəvər idik!  

13 nömrəli otağa girib, qapının arxasına üst-üstə 

çoxlu partalar yığmıĢdıq ki, baĢqa sin-fin uĢaqları bizə 

mane olmasın.  

Çoxlu da tum almıĢdıq.  

Sevda, mən, Sən, Xalidə, bir də rəfiqən Ġmmi.  
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ġirin söhbətlər edirdik...  

O biri oğlanlar çayxanaya getmiĢdilər...  

Bu gün ədəbiyyat fənnindən Ġsa müəllim Abbası dərs 

danıĢmağa çağıranda o, təəc-cüblə, incik, duruxa-duruxa 

ayağa qalxdı, bir-dən özündən asılı olmayaraq, ciddi 

halda Ģika--yət dolu etirazla:  

- Booyyy, müəllim mən dünən “4” almıĢam. Məni niyə 

çağırırsınız? – dedi.  

Hamımız Ģaqqanaq çəkib güldük!...  

Kələyinin üstü yaxĢı açılmıĢdı. Ġndi də on-dan xeyli 

danıĢıb güldük.  

Sonra gah Xalidə, gah da Sevda baĢladılar əllərilə 

mənim saçımı istədikləri kimi darama-ğa. Sevdaya dedim: 

- Yazıq Nizamiyə niyə elə söyürsən?Onun nə günahı 

var?  

Yazıq sevir də səni. 

Sevda elə saçımı əlləriylə daraya-daraya: 

- Qələt eləyir, – dedi. - Mən onun tayı de-yiləm. 

Hürsün tayını tapsın. 

Yazıq Nizami! 
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Nə qədər Sevda iĢi duymamıĢdı, elə mehri-ban idilər 

ki... 

Sonra Nizami baĢladı Mehdi Hüseynin eyni adlı 

romanı əsasında çəkilmiĢ “Səhər” filmin-dəki Aslanın 

mahnısını yanıqlı-yanıqlı zümzü-mə eləməyə: 

 

Mənim yarım Sevdadır 

                                 Sevdadır gözəl ... 

 

Az oxudu, çox oxudu axırda Sevda da bunu duydu və 

elə sinifdə qiyamət də - o gün qopdu. O gündən də 

Nizaminin mahnısı ürə-yində nisgilə döndü... 

Bu sinifdə oğlanların hərəsi bir qız istəyirdi.  

Abbasdan, məndən və bir də səksən yaĢlı qoca arvad 

kimi, qırıĢmıĢ ağzı içəriyə girmiĢ, çənəsi çölə çıxmıĢ, sarı, 

çilli Ġsgəndərdən baĢ-qa.  

Hamısı da bir-biriylə küsülü idi. 

Nizamsız, mənasız, Ģirin söhbətlər edə-edə tumu 

çırtlayıb qurtardıq.  

Qızlar dedi ki, get yenə də al!  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Mən onlarla birlikdə partaları kənara itələ-yib qapını 

açdım.  

Çıxanda Sən, əzizim, dedin ki:  

- Qoy mən də gedim, süpürgə gətirim. Yerə tökülən 

tumları təmizləmək lazımdı.  

Biz çıxdıq.  

Məmməd məktəbdə növbətçi idi.  

Məni görüb sevincək dedi:  

- Ġstəyirsən zəng olanda gəl mənə kömək elə.  

Mən belə Ģeyi Allahdan göydə axtarırdım. Aldığım 

tumu sənə verib cəld qayıtdım.  

Qolumuza “növbətçi” sözü yazılmıĢ qırmızı parçanı 

bağlayıb, zəngi gözlədik ki, tənəffüsdə fironluq eləməyə 

baĢlayaq... 

... Zəng vuruldu.  

Məktəbin hər üç giriĢ qapısından güllə kimi çıxıb 

küçəyə getmək istəyən uĢaqlar bizə çatanda dayanmalı 

oldular.  

Biz öz sinif yoldaĢlarımızdan və tanıĢları-mızdan 

baĢqa heç kimi çölə, küçəyə burax-mırdıq.  
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Bundan yaman fərəhlənirdik!  

Bu vaxt sinifkomumuz Aidə ilə əmisi qızı Saidə gəlib 

qapıdan keçmək istədi.  

Məmməd mənə göz vurub iĢarə elədi ki, buraxma. 

Son günlər nədənsə onlar küsülü idi. Mən də cəld qapını 

bağlayıb:  

- Olmaz! – dedim.  

Nə qədər elədilərsə açmadım. 

Axırda Aidə dedi:  

- Cəhənnəmə aç! 

- Cəhənnəmə canın getsin, – dedim. 

- Səninki getsin, – Saidə söhbətə qoĢuldu. 

Mən daha da ciddiləĢib dedim:  

- Sən öl, ölsəniz də sizi küçəyə getməyə 

qoymayacam.  

Onlar da nə isə fikirləĢib bir-birlərinə göz-qaĢ elədi və 

qayıtdılar...  

BaĢım bərk qarıĢmıĢdı.  

Qəflətən Məmməd qıĢqırdı: 
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- Onlara bax, həyətin ayağındakı bağın hündür dəmir 
reĢotkasının arasından keçirlər!  

Mən yüyürdüm.  

Artıq onlar keçmiĢdi. Yandığımdan söy-düm.  

Onlar da mənə söydü. Sonra da ağızlaĢdıq və  

dalaĢdıq. 

Üstündən bir neçə gün keçdi... 

1966-cı ilin 14 may günü idi. 

Tənəffüsdə gördüm ki, Məmmədlə Saidə dalaĢır. Mən 

də Məmmədin üstündən gəldim. Saidə kövrəldi və bizə:  

- YaxĢı, qoy qardaĢım Bakıdan gəlsin, on-da 

görərsiniz sizi nə hala saldıracağam. 

Hələ o vaxt inana bilməzdim ki, məni də kimsə döyə 

bilər.  

Hələ heç vaxt bu fikri öz dünyama yaxın 

buraxmamıĢdım.  

Yəni məni döymək olardı? 

Daha da acıqlanıb Saidənin qardaĢına da, özünə də 

söydüm.  

Elə bu vaxt Aidə özünü köməyə yetirdi.  
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Bu Saidəni lap kövrəltdi və qəflətən hıçqıra-hıçqıra 

ağlayıb, qətiyyətlə düz direktorun ka-binetinə doğru getdi.  

Və mən bir anda elə peĢman oldum ki...  

Daxilən istədim ona yalvaram ki, getməsin. Axı 

direktorun yanına mənimlə bağlı Ģikayətə nə qədər 

getmək olar?  

Ancaq heç özümü sındırardımmı?  

Ona mən minnət eləyərdimmi?  

Yox!  

Ölərdim, döyülərdim ancaq mən heç kəs-dən üzr 

istəməz, heç kəsə yalvarmazdım.  

Bütün bunlar təbiətimə bu kiçik ömrüm bo-yu yad 

olmuĢdu... 

... Direktorun soyuq, sərt son qərarı belə ol-du:  

- Valideynini gətirməyincə məktəbə gəlmə!  

Ax, yenə valideyn!  

Nə qədər olar valideyn gətirmək?  

Axı bir də mən neyləmiĢəm ki?  
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O, mənə söydü, mən də ona. O, məni qar-daĢı ilə 

hədələdi. Mən də ona ağır söz dedim, qardaĢına da 

söydüm.  

FikirləĢmədim ki, axı nə iĢimə qalıb? Lazımdısa 

Məmməd özü söyəydi də! Ġndi dalaĢan o, cəncələ düĢən 

isə mən idim!  

Məmməd yoxa çıxmıĢdı.  

Eh nə isə... 

Son qərarım belə oldu: Sinfimizin uĢaqları-na 

tapĢırdım ki, heç kim bizim evə xəbər ver-məsin.  

Direktorumuzun kabinetinə çöldən gələn te-lefon 

xəttini də bıçaqla kəsdim ki, bizim evə zəng vura bilməsin.  

Səhəri evdən dərs adına çıxıb, hələ dünən-dən 

planlaĢdırdığım kimi Qarasuya tərəf get-dim. 

Qarasu bizim evdən çox da aralı deyildi. Taxıl zəmiləri 

olan tarlaların Ģor suyunu axıt-maq üçün vaxtı ilə qazılmıĢ 

uzun və enli bir dren idi. Artıq Ģor su ilə dolmuĢdu.  

Yan-yörədən axan Ģor bulaqlar da bura axırdı. 

Qarasuyun kənarları ilə bəlkə 20-30-a qədər belə Ģor 

bulaq suyu axırdı. Ancaq heyf ki, bulaqların Ģor suyu 

drenin Ģor çirkli suyuna qarıĢırdı. Elə ona görə də bizim 
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küçədə bura Qarasu adı verilmiĢdi. Qarasuyun kənarı ilə 

çəmənlik uzanırdı.  

Yazda bu çəmənlik elə gözəl olurdu ki!  

Gömgöy göyərən yaĢıl çəmənlik və yaĢıl taxıl zəmiləri!  

Ġndi də məhz belə bir gün idi.  

Adicə əsən xəfif mehdən, küləkdən bu tarla elə gözəl 

yırğalanırdı ki...  

Taxıl zəmilərinin içi qıpqırmızı lalələrlə və tünd 

yasəmən rəngli çiçəklərlə dolu olardı.  

Ġlk çiçək açan bənövĢəni də həmiĢə biz buradan 

axtarıb tapardıq... 

ġəhərin hər iki ümumi hamamının bütün çirkli 

kanalizasiya suyu da bu Qarasuya axı-dılırdı. 

Qarasu yayda iy verib iylənərdi. 

Qarasu bizim qəhrəmanlıq meydanımız idi!  

Qarasuyun əksər hissəsi içəridən qamıĢlıq-bataqlıq 

olduğundan özümüzü hərdən filmlər-dəki cəngavərlərə 

bənzədir və bu bataqlıq-qa-mıĢlıqların arasında yarıya 

qədər palçığa, suya bata-bata “dava-dava” oynayardıq. 

Ġlahi, necə də həvəslə oynayardıq! 
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Tükənməz vurğunluqla, tükənməz çılğın-lıqla, 

tükənməz dəcəl uĢaq dünyamızla! 

Ġsti yay aylarında, tər tökə-tökə qonĢular-dan çoxlu 

mismar, taxta oğurlayar – nədənsə istəyəndə heç bir 

qonĢu bizə taxta vermək is-təmirdi! – və bu taxtalardan, 

böyük sal taxta lövhələr-gəmilər düzəldərdik.  

Bütün bunları mən amerika yazıçısı Mark Tvenin 

“Tom Soyyerin məcaraları” kitabını oxuyandan sonra kəĢf 

eləmiĢdim.  

Bu taxtalardan düzəltdiyimiz ağır gəmiləri yandırıcı 

günəĢ Ģüaları altında çılpaq canı-mızla güclə Qarasuya 

daĢıyardıq.  

Suyu çox enli, dərin olan yerdə gəmiləri su-ya 

salardıq.  

BaĢlayardıq müharibəyə!  

Vallah qiyamət idi.  

Kef idi.  

Kino idi. 

Guya iki, özü də bir-birilərinə düĢmən gəmi okeanda 

qarĢılaĢır.  

Dərhal taxta qılınclar sıyırılar, əsil döyüĢ baĢlayardı!  
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Vallah elə dəliliklə, elə coĢğunluqla oyna-yardıq ki, 

heç həqiqi müharibə də buna çat-mazdı! 

HəmiĢə Vaqif Baharoğlu, mən, Arif Nadir-oğlu, Araz, 

Tariyel bir, Rafiq, Arif Sərxanoğlu, Zakir, Xosrov, Savalan 

da bir olardı. 

Suda “sal taxta gəmilər” qabaq-qabağa gəl-məli, taxta 

qılınclarla qılınclaĢa-qılınclaĢa düĢ-mən tərəfin gəmisini 

almalı idik.  

Axırda hansı gəmidə adam qalmasaydı o tərəf 

uduzardı.  

O qədər ehtirasla, çılğınlıqla oynayardıq ki, suya 

yıxılan da dərhal üzüb gəmiyə çıxar, heç vaxt qalibi 

müəyyən edə bilməzdik! 

Hay-küydən, qıĢqırtıdan ağız deyəni qulaq eĢitməzdi. 

Ġlahi, heç belə oyundan doymaq olardı? 

... Ġndi, Qarasuyu gəzdikcə bu oyunlarımızı xatırlayır, 

kədərlənirdim.  

Heyf o günlərə!  

Artıq Vaqif Baharoğlu yox idi. Məclislərdə tamadalıq 

edirdi. 
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UĢaqları futboldan baĢqa, heç bir yalançı oyuna 

cəmləyə bilmirdim. Axı hamı böyümüĢ-dü... 

 Ġndi isə baĢqa qayğılarım vardı... 

Atama nə vaxta qədər deməyim? 

Atam məktəbə gəlsə, “əxlaq” qiymətimin aĢağı 

salındığını da biləcək.  

Həm də günahkar idim.  

Bəs nə vaxta qədər məktəbə getməyim? 

Eh, nəysə, gəzir, fikirləĢir, hərdən oturub, Qarasuya 

daĢ ata-ata ötən günləri xatırlayır-dım.  

Bir vaxtlar evdən oğurlayıb qoynumuza yığdığımız 

kartoflarla bura yığıĢardıq.  

Ocaq qalayardıq. Ocağımız həmiĢə tüstülə-yərdi, heç 

vaxt düz-əməlli yanmazdı.  

Kartofları közdə basdırıb kabab eləyərdik.  

Elə ləzzətlə yeyərdik ki...  

Üstü hisli, çoxunun da üstü yanıb qara kömürə 

dönmüĢ və içi çiy kartofların dadı indi də damağımda idi... 
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Hərdən də evdə adam olmayanda “Tir” tü-fəngini 

oğurlayıb, Qarasuda ov eləməyə gə-lərdik.  

Vallah əlimizdə tüfəng Qarasuyu acgözlük-lə, 

diqqətlə, ovçu ehtirası ilə seyr edəndə lap inanırdıq ki, 

indi sudan balina çıxacaq. Bəlkə də qamıĢlıqdan lap elə 

pələng özü çıxacaq.  

Bax belə ciddi, qaĢlarımız düyünlü, elə səs-siz, çox 

ehtiyatla hərlənərdik ki... 

Heyhat ... nə gəzərdi bu iylənmiĢ göldə  ya balina, ya 

pələng! 

Çoxlu boz sərçə, qumru quĢu, ala qarğa və bəzi 

adlarını bilmədiyimiz quĢlardan baĢqa nə tapardıq ki!  

Həm də yüz güllə atsaydıq belə nədənsə biri də bu 

boz sərçələrə, bic ala qarğalara dəy-məzdi! 

Eh, hərdən gəlib “2 may” bayram günlərin-də onumuz 

da burada ġor bulağın baĢında məclis qurardıq. Nar 

çaxırı içər, öz dünyamıza qapılardıq.  

HəmiĢə yeyib-içəndən sonra, tənhalığa çə-kilər yalqız 

qalıb Qarasuyun kənarında, göy çəmən-də uzanardım.  

Hərdən yan-yörəmdə incə, kiçik, zərif sarı, məxməri, 

çəhrayı çiçəklər görər, duyğulanar fikrə dalardım.  
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Hərdən də uzandığım yerdə təĢviĢlə baĢını çıxarıb bir 

kirpinini zəmiyə girdiyini görər, arxa-sınca qaçar, 

axĢamacan onunla əylənərdim... 

Bəzən də Qarasuya baxa-baxa düĢünərdim ki, kaĢ o 

nağıllarda olduğu kimi indi Qara-suyun əmələ gətirdiyi bu 

böyük üfunət iyi verən palçıqlı göldən bir su pərisi – 

“balıq-qız” çıxa.  

Özü də dünya gözəli ola!  

Deyə ki, mən səni sevirəm!  

Mən də ona gizli, saf, təmiz eĢqimi bəyan eləyəm. 

Sonra biz elə bu qamıĢlıqda, elə bu suyun, palçığın içində 

hər gün görüĢək... 

Eh... elə uĢaqlıq özü ən gözəl nağıldı! 

... Dərs günüm beləcə keçdi.  

Saat ikinin yarısında məktəblilər qayıdanda mən də 

qayıtdım. 

Yolda təsadüfən kolluqdan keçən bir tısbağayla da 

xeyli oynadım... 

Növbəti dərs günümü də Qarasuda “balıq-qızla” 

keçirdim. 

... Gecə kimsə bizə zəng vurub atamla da-nıĢırdı.  
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Söhbətin gediĢindən bildim ki, mənim haqqımda 

danıĢırlar.  

Nəfəsimi belə çəkmədən qulaq asdım.  

Yenə rəngim qaçmıĢdı...  

Bu dəfə xoĢbəxtlikdən möcüzə baĢ verdi.  

Atama mənim məktəbə buraxılmadığımı, özü də 

günahsız olduğumu qonĢumuz Pəri xa-la deyirmiĢ.  

Atam mənə nədənsə acıqlanmadı...  

Mat qalmıĢdım.  

O, bunu haradan bilib? 

Həyatda hərdən belə möcüzələr olur... 

Bütün gecəni düĢündüm. 

Pəri xala atama “and” da veribmiĢ ki, mənə 

acıqlanmasın!  

Maraqlı idi. Çox maraqlı.  

Kim imiĢ görən məni bax beləcə ürəkdən istəyən, 

məni müdafiə eləyən, halıma acıyan mənə canı yanan?  

Tapa bilmədim... 
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O gecə yuxuda gördüm: “Qarasudakı balıq-qız atama 

deyir ki, Tofiq günahsızdı... Ona acıqlanmayın. O, 

günahkar deyil!” 

16 may 1966-cı il ... 

Bəli, məni həyata sanki bu gün üçün gəti-riblər! Bu 

gün bütün həyatımın dönüĢ nöqtəsi qoyulurmuĢ sən 

demə! 

UĢaq fəlsəfəsilə dolu dünyam dağıldı bu gün! 

Nağıllı günlərim tari-mar oldu bu gün! 

Bu gün “balıq-qız nağılı” da bitdi! 

Bu gün hər Ģeyə son qoyuldu! 

Mən sonralar, lap sonralar dərk elədim ki, mən elə bu 

gün üçün doğulmuĢam. Mən bu gün üçün yaĢayırammıĢ.  

Mən bu gün üçün yaranmıĢam.  

Mən nə vaxtsa bu günün də qurbanı olaca-ğam və 

mənim sonum da elə bu gün üçün he-sablanıb! 

Bu gün ən müqəddəs gün imiĢ...  

Həyatda yaĢadığım cəmi 15 il 3 ay 13 gün idi! 

Ən müqəddəs gün! 
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16 may 1966... 

Bu günü mənə göylərdən göndəriblər.  

Bu gün yaĢananlar nə vaxtsa ömrümdən alınsa, elə o 

gün də mən həyatda olmayaca-ğam. 

Mən bu gün vurulmuĢam!  

Bir cüt qaynar gözlərə... 

Eh, bu gün kim vurulmazdı? 

Əziz oxucum, bu günü baĢdan yazaca-ğam. Sən 

Allah bu sətirləri ötəri oxuma! 

Sən Allah elə bilmə ki, mən nəyi isə uydu-ruram, nəyi 

isə ĢiĢirdirəm... həsrət, həsəd de-yəndə dayan, yan sən 

də, xatırla heç olmasa bu sözlərin qəhərini, yanğısını, 

dağını... 

Demə ki, XX əsrdə məhəbbət olmaz!  

Leyli-Məcnun məhəbbəti demə ki, yalandır! 

Qırx ildi bu günün həsrətini, dağını,həsədini çəkirəm.  

Qırx il! 

Qoy baĢdan baĢlayım.  

O vaxt cəmisi on beĢ yaĢım vardı.  
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Səhər açılanda hələ heç nədən xəbərim yox idi.  

Sən demə nağıllı “balıq-qız” mənim xəyali dünyamda 

son gününü yaĢayırmıĢ... 

Tezdən məktəbə atamla getdim.  

Aidə və Saidə ilə məni barıĢdırdılar.  

Atamla direktor söhbət edə-edə məktəbdən 

uzaqlaĢanda sanki  dünyaya yenicə gəlmiĢ-dim. 

Üstümdən elə bil bir dünya yük götür-müĢdülər.  

Bu mənim bütün gələcək ömrümdə sən demə ən 

dərdsiz, ən qayğısız, ən rahat anla-rım imiĢ... 

Hamı dərsdə idi o vaxt.  

Məktəb uyuyurdu elə bil... 

Aidə ilə Saidə də mənimlə barıĢandan sonra sinfə 

qayıtdılar.  

Mən gözlədim ki, növbəti dərsə gedəm. 

Məktəbin əsas giriĢ qapısının sol tərəfində, 

pəncərənin önündə söykənib dayanmıĢdım. 

Xeyli yüngül, rahat nəfəs ala-ala dünənki tapmacanı 

tapmaq üçün yenidən fikirləĢməyə baĢladım.  
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Görəsən Pəri xalaya hansı Allah kömək ol-muĢ 

deyibmiĢ? Bax, beləcə öz dünyama qapıl-mıĢdım... 

Zəng vuruldu.  

Sonra təkrar bir neçə dəfə də vuruldu. 

Sanki məktəb diksinib yuxudan oyandı... 

Güclü axın baĢladı.  

Elə bil tufan qopdu. Səs-küy bir-birinə qarıĢdı.  

Qaçan kim, tutan kim, çanta ilə bir-birini vuran kim, 

sevinən kim, “2” alıb kədərlənən, ağlayan kim... 

Hamı, hamı bir anda bir-birinə qarıĢdı... 

Sanki məktəb yuxudan doğrudan da dur-muĢdu!  

Ya da elə bil yenicə doğulmuĢdu. Səs-küy-lə! 

Çığırtıyla! 

Ağlaya, ağlaya... 

Mən durduğum yerdəcə mıxlanıb bu qaynar axına 

tamaĢa edirdim. 

Bu vaxt Ġmmi ilə Xuramanın mənə yaxın-laĢması məni 

öz dünyamdan ayırdı... 

Ġmmi tələsik soruĢdu:  
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- Dərsə buraxıldın?  

Mən də nədənsə sevincək dilləndim:  

- Hə!  

Nədənsə onlar da sevindiklərini gizlədə bilmirdi.  

Xuraman mənə diqqətlə baxırdı.  

Özü də bərk həyəcanlı idi.  PörtmüĢdü. 

Birdən o, çöhrəsində Ģirin bir təbəssüm Ġmmiyə qısıla-

qısıla yavaĢdan, gülümsəyə-gü-lümsəyə:  

- Səni dərsə buraxmadıqları üçün yaman pis 
olmuĢdum. Ġki gündü evdə dərslərimi də oxu-ya bilmirdim. 
Axırda ürəyimi anama açıb, sənin günahsız olduğunu 
dedim. O da Pəri xalaya... 

- Pəri xalaya siz demiĢdiniz? – deyib heyrətlə, lap az 
qala qıĢqırdım. 

Tələsik cavab əvəzinə... 

Ġlahi, elə bil uçdu məktəb. Elə bil qaçdı yer. 

Bu nə dəhĢət idi! 

... Onun qıpqırmızı yanan, alıĢan yanaqla-rında, qan 

kimi dodaqlarında, iri, təmiz, pak gözlərində elə bir sehr 

gördüm ki... 
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O, bəxtəvərcəsinə baĢını bulayıb, rəfiqəsi Ġmmiyə 

daha çox qısılaraq baĢı ilə “hə” deyəndə artıq yuxuda, 

möcüzələr adasında idim. 

Və bu an sanki qanad çalıb göylərə uçdum. 

Ay allah, dəlimi olurdum, ya nəydi? 

Ey bizi yaradan tanrı!  

Bu an! 

Mən niyə rəssam doğulmamıĢdım? 

Rafael Məryəmə beləmi vurulubmuĢ? 

Məcnun Leylini beləmi görəndə sevib? 

Siz haradaydınız bu anda, ey ulu tanrı? 

Sənət karifeyləri Tissian “Flora”sını, Leo-nardo da 

Vinçi “Cakonda”sını yaradanda, bax  bu an bildim necə 

yaradıblar! 

“Kozetta”sını Hüqo, “Leyli”sini Fizuli, “Cülyetta”sını 

ġekspir yaradanda, bax bildim bu an necə yaradıblar!  

Ġlahi, bütün vücudum, bütün varlığım necə titrədi! 

Necə lərzəyə gəldim! 

Əzizim, bu anda sənin gözlərində nələr yox idi?  
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Nələr!  

Özü də yanırdı, yandırdı məni də, o bir cüt, iri, 

qəĢəng, pak gözlərin! 

Yandırırdı ürəyimi də bu an bu, bir cüt ba-xıĢ!  

Bu bir cüt gözlərdə nələr deyilmirdi, nələr...  

Mərhəmət dolu, sevinc dolu, məhəbbət dolu bu bir cüt 

gözlərdə necə iliĢib qaldım! 

Ġlahi məktəb mənim baĢıma, mən də elə bil bütün yer 

kürəsi ilə birlikdə kainatın baĢına elə sürətlə fırlandım ki! 

Əzizim birdən mənə elə gəldi ki, sənin saçlarından, 

əynindəki yaz geyimindən bəxtə-vərlik yağıĢa dönüb üzü 

aĢağı süzülür. 

Və məktəbin köhnə, tozlu parket döĢəməsi bu 

bəxtəvərlik yağıĢıyla gölə döndü... 

Мян даща йох идим язизим.  

Бу эцня гядяр таныдыьын Тофиг артыг ябядий-йятя 

говушду. 

Саф, тямиз, пак, гайьысыз, дяъял бир оьлан ушаьынын мин 

бир язиййятля гурдуьу йуваны учуртдун бу ан! 

Nə yaxĢı ki zəng vuruldu... 
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Sanki fırlanan dünyanı tutub saxladılar. 

Heyrətlə açılmıĢ gözlərimi səndən çəkə bil-mirdim.  

Ġmminin yanımızda olmasını artıq çoxdan 

unutmuĢduq.  

Gözlərimi эюзляриндян айырмаьы баъармыр-дым, əzizim.  

Sanki dünya yenidən qopacaq, йенидян dağılacaqdı.  

Pərvərdigarə, bu nə baxıĢlar idi!  

Sən necə gözəlləĢdin gözümdə! 

Doğrudanmı, əzizim, sən bax bu günə, bu ana qədər 

belə gözəl idin?  

Bəs niyə duymamıĢdım bu gözəlliyi bu ötən illərdə?  

Harada yatmıĢdı mənim duyğularım, ya sənin 

gözəlliyin? 

Sən elə bil ki, bu an məni yandırdığını du-yurdun. 

Odur ki, gözlərini məndən çəkmir, yan-dırır, елэ щей 

yandırırdın. 

Бу танрынын сынаьыйдымы, йа талейин зарафатый-дымы? 

Ġmmi elə bil няся анлайыб, səni silkələyib ayıltmaq 

istədi. Сян ися сирли-сещрли ширин бир рю-йайдын əzizim.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Yəqin sən də mənim kimi bu dəm duydun ki, sifətin 

alıĢıb yanır.  

Hə? 

Mən əvvəl sifətimin isindiyini hiss etdim. Sonra elə bil 

lap doğrudan doğruya йанагларым од тутуb yandı... 

... O gün dərsdə, tez-tez, elə hey mən sənə, sən də 

mənə oğrun-oğrun baxdın.  

Ürəyimə nə isə Ģirin bir duyğu, bir hiss yayılır, məni 

gah sıxır, gah yandırır, gah da mənə ləzzət verirdi... 

Sonralar, lap sonralar dərk elədim ki, vuru-lanlar bax 

belə baxıĢlarla qarĢılaĢır, sonra vurulurəzizim. 

Вай онларын щаlына!  

Vay onların gününə! 

Bəziləri də mənim kimi, дaha erkən! 

Bəziləri isə heç vaxt!  

Bu baxıĢlarla qarĢılaĢmayanlar diriykən ölülərdi! 

Sənin gözlərində, sənin təbəssümündə nə-lər yox idi 

bu gün? 
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...O gündən, məni dəli edən bir cüt göz-lərdən, 40 

ildən çox keçməsinə baxmayaraq, bax bu kəlmələri 

yazdıqca da, o ilahi baxıĢların qarĢısında əriyirəm! 

Kim əriməz? 

O günü dərk elədim ki, həyatda sevmək vaxtla, 

vədəylə deyil, əzizim.  

Sevmək üçün kimisə axtarmaq da axmaq-lıqdır! 

Ġnsanlar həyatda belə gözlərə, belə baxıĢ-lara rast 

gəlməsələr, ömründə sevə bilməzlər! 

O gün elə bil, sən linza arxasında buruldun, 

aydınlaĢdın və elə gözəl oldun ki! 

Bir neçə gün sonra isə dərk etdim ki, mən sənə 

vurulmuĢam, mən səni sevirəm!  

Artıq sənin dəlinəm, əzizim...  

Və o “balıq-qız” nağılı da həqiqətən olub, ancaq daha 

heç vaxt gəlməyəcək... 

O gündən düz qırx il ötür. 

Qırx il... 

Мян сяни илащи севэийля севдим язизим.  
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Мян эянъ алман Вертердян дя, Мяънун Гейсдян дя 

эцълц чыхдым. 

Онлар юлдцляр. Мян ися йох… 

Бах бил! Bу накам мящяббятдя gцнащкар сян олдун 

язизим … 

Фикирляш сян, nейлядин бу йолда? 

Гарачы Кармен дя ола билмядин! 

Gözlərimdə optik eynək, damarları çıxmıĢ əllərimlə 

yazıram bu gün...  

Yazdıqca əllərim əsir... 

Barmaqlarım titrəyir... 

 

 

 

Kozara kinosunda 
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Bugünkü buraxılıĢ imtahanlara görə dərs-lərimizin 

çoxu boĢ keçirdi. Məktəbin arxasında, həyətin-də boĢ 

siniflərdə, dəhlizdə boĢ-bekar çox gəziĢdik.  

Söhbətimiz, sözümüz də qurtarmıĢdı. Mək-təb 

binasının böyür-baĢında veyillənirdik.  

Buratino Tariyel qaça-qaça böyrümüzdən keçdi və 

bizi görən kimi, elə qaça-qaça da bərkdən qıĢqırdı: 

- UĢaqlar yığıĢıb zooparka getdi. Siz niyə getmirsiniz? 

Bu xəbərə sevindik.  

Onsuzda darıxmıĢdıq. Vaxt da çox idi.  

Yadındadı əzizim, Ġmmi, mən, bir də sən, səyyar 

heyvanxana yerləĢən tərəfə getməyə baĢladıq.  

Kino-klubun qabağından keçəndə gördük afiĢa 

yazılıb: Saat 12:00-da “Kozara” filmi veri-ləcək. Filmin 

baĢlanmasına 20 dəqiqə qalırdı.  

Səyyar heyvanxana, kino-klubun aĢağısın-dakı “çökək 

bağ” adlanan yerdə qurulmuĢdu.  

Elə kinonun qabağından çökək bağa bir az diqqətlə 

baxıb, nə fikirləĢdinsə:  

- Ġstəyirsiniz kinoya girək!  
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Kino sakitlikdir – dedin əzizim. 

Səyyar heyvanxananın qabağında o qədər arvad-kiĢi, 

uĢaq-böyük vardı ki, iynə atsan yerə düĢməzdi.  

Bilet kassalarının qabağı bilet alanlarla, dondurma 

satanların böyür-baĢı uĢaq-muĢaqla doluydu.  

Tum satanlar, peraĢki satanlar. Bir sözlə elə bil bura 

kolxoz bazarıydı! 

Heyvanxana camaatın baĢını qatdığından kinonun 

kassası qabağında növbə nisbətən azalmıĢdı.  

Biz razılaĢdıq.  

Mən bilet aldım. Vaxta hələ bir az vardı.  

Elə kinonun qabağından “heyvanxana-bazar”a 

tamaĢa eləyirdik ki, birdən Ġsgəndər təngə-nəfəs gəldi. 

Görünür heyvanxanadan bura qədər qaçmıĢdı. Bic-bic, 

gülə-gülə soruĢdu:  

- Pulun var?  

Oğlanlar bilet almağın dərdindən hamısı qaçıb. Qızlar 

orada qalıb, mənim də pulum çatmır. 

- Nə qədər lazımdır? - əlimi cibimə sala-sa-la 

soruĢdum. 
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- Nə qədər  olsa, ver. 

Mən öz cibimdəki qalan son 3 manatımı, Xuraman və 

Ġmmi də hərəsi 1 manat verdi. Oldu 5 manat.  

Ġsgəndər pulu aldı.  

Xuraman bu vaxt:  

- Bəs qızların öz pulları yoxdu? – soruĢdu. 

Ġsgəndər kiĢi-kiĢi:  

- Onların pulu ilə bilet alacağıqsa, onda biz nə kiĢiyik? 

– deyib kiĢiləndi. 

Ġmmi:  

- Yəqin elə oğlanlar pula görə qaçıb.  

Hamımız gülüĢdük. Ġsgəndər götürülüb get-di. 

Yazıq oğlanlar! 

ġənlərinə sığıĢdırıb, qızlardan pul istəmir-lər. Bütün 

qızlar üçün də bilet almağa pulları çatmır.  

Odur ki, hiylə iĢlədib, qaçıblar! 

Bax, bu hiylədə də paklıq, təmizlik, fəlsəfə vardı! 
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Yazıq qızlar da kənarda boylana-boylana qalıblar. 

Heç özləri də bu basırıqdan bilet ala bilməzdilər! 

... Biz kinoya girdik. 

Ġlahi, kinoda onu necə qısqanırdım!  

Məktəb deyildi axı bura...  

TamaĢaçıların əksəriyyəti yad yaĢlı kiĢilər, tək-tük 

yaĢlı qadınlar idi. Cavan oğlan və cavan qızlar çox azıydı.  

Məktəbdə isə elə bil hamı doğmaydı.  

Bir ailə kimi... Ġndi isə... 

Gözləmə zalında birdən gördüm yad kiĢilər sənə baxır 

əzizim, rəfiqən Ġmmiyə də baxırlar.  

Vallah əvvəl gözlərimə inanmadım!  

Onlara necə nifrətlə, necə intiqam hissiylə baxırdım!  

Sənə görə əzizim, Ġmmini də qısqanırdım. 

Əlimdə əlacım olsaydı, sizə baxanın göz-lərini 

tökərdim.  

Bu yad baxıĢlarda, bu yad kiĢilərin gözün-dəki ifadə 

az qalırdı məni dəhĢətə gətirə! 

Ġstəmirdim sizə heç kim baxa! 
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Qısqanırdım səni! 

Biletdə yerimiz göstərilməmiĢdi.  

Qapıçı Lətif dayı dedi ki, keçin boĢ yerdə oturun, 

içəridə boĢ yer çoxdu.  

Biz orta cərgələrdən birində, qadınlar olan tərəfdən 

oturduq. Sənə dedim ki, əzizim, sən ortada otur.  

Ġstəmirdim axı səninlə yanaĢı yad kimsə otursun!  

Ġmmi ilə mən sənə sanki çəpər çəkdik.  

Eh, uĢaqlıq fəlsəfəsi!  

Bəs Ġmmi qız deyildi?  

Yazıq kiĢilər, məgər burada nə pislik, nə qəbahət 

vardı? 

Taxta oturacaqlar köhnə və çirkliydi.  

Buna da, acığım tutdu, içəridə bərk danı-Ģanlara, 

siqaret çəkənlərə də! 

Mən hirsimdən ağappaq ağarmıĢdım. Ha-mıya 

nifrətlə, Ģübhəylə baxırdım...  

Ömrümdə ilk dəfəydi qızla kinoya gedirdim! 

Ġmmi sakit idi. Əvvəlki vaxtlardakı kimi...  
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Sən isə, əzizim, həyadan qızarmıĢdın!  

Sən üzümə baxa bilmirdin.  

Bilirsən niyə? 

Çünki sən məni sevirdin, əzizim! 

Sənə elə gəlirdi ki, bunu bu yad kiĢilər hiss edir, 

duyur. Hamı sənə baxır...  

Kinoya bir gəldiyimizə görə... 

... ĠĢıqlar söndü. YaxĢı ki, söndü  bu iĢıqlar. 

Ġndi rahat olmuĢdum, bir az özümə gəlmiĢ-dim.  

... Biz yanaĢı oturmuĢduq. Mən sənin nəfə-sini də 

duyurdum.  

Görəsən dünyada bu an məndən xoĢbəxt canlı kim 

olardı?  

Film gedirdi.  

Mən sakit oturub, gözlərimlə filmə baxsam da, əslində 

heç nə görmürdüm... Bütün fikrim, xəyalım səndə idi, 

əzizim.  

Səni qoruyurdum! 

Sənin varlığında nə böyük sirr varmıĢ! 
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Nə böyük hikmət varmıĢ səndə! 

Elə bil sənin bütün ətrin, iyin, qoxun hop-muĢdu 

kinoya!  

Necə bəxtəvər idim, ilahi! 

Hər Ģey yaxĢı gedirdi.  

Birdən filmdə göstərdilər ki, bir alman zabiti kəndin 

kənarında su daĢıyan bir rus qızını qo-vur. Taxıl 

zəmisində onu tutur, və zorlayır... 

Mən bu filmə uĢaq olanda evdə televizorda bir dəfə 

baxmıĢdım. Ancaq sən yanımda oldu-ğundan özümü 

unutmuĢ bu haqda düĢünmə-miĢdim. 

Bu vaxt xəcalətimdən ölürdüm!  

Məni soyuq tər basdı.  

Özümü gizlətməyə yer axtarırdım. Vallah bu, dəhĢət 

idi.  Necə utanırdım!  

Elə bil filmi mən çəkmiĢdim, dünyada ən pis iĢ görən 

də mən idim.  

Sən yanımda idin, əzizim!  

Kinoda ədəbsiz səhnə göstərirdilər.  
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Bu faciə deyildimi? 

Film qurtarana qədər biz bir kəlmə də da-nıĢa 

bilmədik.  

Utanırdıq! 

Mən özümü günahkar sayırdım... 

Qayıdanda yol boyu utandığımdan siz tərə-fə baxa da 

bilmədim.  

Bu bizim bu iĢıqlı dünyada qoĢa baxdığımız birinci və 

sonuncu kinomuz oldu... 
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Məktəb köçürdü... 
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Hətta bütün məktəb, dərslər, küçəmiz də gözlərimdə 

dəyiĢmiĢdi. Həyat baĢqa cür  ol-muĢdu artıq. 

 Hər Ģey, hər Ģey...nağıllanmıĢdı.  

Əvvəl baĢladım o tarixi dəftərimə yazmağa: “16 may 

1966.” Sonra hara gəldi ora...  

Küçəmizdəki əyri hasarlara, məktəbin diva-rına, 

avtovağzalın salonuna, kinonun afiĢaları-na, mağazaların 

üstünə, bir sözlə hara gəldi. Ancaq ürəyim soyumurdu.  

Həyətimizdəki sağmal inəyimizin ağ bala-sının üstünə 

də bu tarixi qırmızı rənglə yazdım. 

Sonra hər kiçik məqamlara diqqət yetirmə-yə 

baĢladım. Gördüm ki, sən səhərlər dərsə gələndə – biz 

oğlanlar adətən dərsə tez gələr-dik ki, məktəbin 

qabağında dərdləĢək, dəcəllik edək... – üzünü mənə 

tutur:  

- Sabahınız xeyir deyirsən hamıya!  

Sonra da gördüm ki, hər gün mənə baxır-san. Hətta 

hələ müəllim gəlməmiĢ sinif otağın-da Oqtay duran 

yerdən qaçır, həmiĢə mənə yaxın yerdə dayanırsan.  

Lap sonralar isə tənəffüslərdə tez-tez mən-dən gah 

fizika, gah da baĢqa kitabları istəyir, mən də adətən, 
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dərsdən sonra verərəm – de-yər, sonra isə artıq özüm 

zəng eləyərdim!  

Sən də tez razılaĢardın... 

Heyf o günlərə! 

Getdikcə o qədər sənə isiniĢirdim ki, dərs-dən sonra 

da səni görmək üçün saatlarla küçə-də gözləyərdim... 

Əzizim, hələ bilirsən ev paltarında necə qə-Ģəng 

görünürdün!  

Zəngi basırdım. Qapıya sən gəlirdin.  

Ev paltarında!  

Saçlarını elə yaxĢı, lap yaĢlı qadınlar kimi elə gözəl 

yığardın ki!  

Yanaqların elə gözəl qızarardı ki...  

Sənin bəhanən kitab olmuĢdu. Mənimki isə ingilis 

dili...  

Sənə yalandan bəhanə eləyib deyərdim ki, ingilis dili 

dərsini öz hərflərimizlə vərəqə yaz, mən də əzbərləyim.  

Sən də yazardın!  
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Çox vaxt səbrin çatmaz, özün zəng vurar-dın ki, 

hazırdır gəl apar.  

Nə qədər sevincək, qaça-qaça gəlsəm də görərdim ki, 

durmusan qapıda, mənim yolumu gözləyirsən! 

Məni gözləyirsən!  

Ah!  

Bu gözləmələrin kaĢ indi məni necə yan-dırdığını hiss 

eləyəsən!  

40 il sonra...  

Bütöv yaz aylarında, bir də sentyabr, ok-tyabr 

aylarında həmiĢə tezdən məktəbə gələn-də özümlə bir 

dəstə gül gətirərdim.  

Bu həyatımda ən çox xoĢladığım adət idi...  

Sən məni hər səhər rəfiqən Ġmmi ilə qarĢı-layar, 

gülləri məndən dəstə ilə alar, içindən öz xoĢunuza 

gələnləri götürər, qalanlarını isə o biri qızlara 

paylayardınız, əzizim...  

Yadındadı? 

Doğrudan da qəribədir, deyirlər ki, məhəb-bət ayrılıqla 

əkiz doğulur! 
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Cəmisi bir ay keçmiĢdi. Lap düzü bir ay 17 gün! 

Məktəb bağlandı.  

Biz doqquzuncu sinfi bitirdik.  

Səni sevdiyim cəmisi 47 gün idi. Ġndi isə 60 gün 

müddətinə ayrılacaqdıq!  

Bircə istirahət gününün ayrılığına dözə bil-mirdim, 

əzizim!  

Ġndi isə belə oldu... 

Hələ o biri siniflər lap tez bağlanmıĢdı. Məktəbdə dərs 

keçən bircə bizim 9-cu siniflər idi.  

O il iyul ayının 2-də bizim son imtahanımız olmalıydı.  

Sənin böyük bacın Elmira buraxılıĢ imta-hanları 

verirdi.  

Ġdman zalında, ilk imtahanları idi. Riyaziy-yatdan 

yazılı.  

Biz maraqla qapının deĢiyindən oğrun-oğ-run ona 

baxırdıq.  

Yadından çıxmayıb?  
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O vaxt bədən tərbiyə dərsini deyən Tofiq müəllim 

bizə:  

- Gedin, mane olursuz onlara... – dedi. 

Eh, nəysə son dərslərimizin çoxu boĢ keçir-di.  

Bir yerdə söhbətlər edirdik.  

Ġmmi, sən, mən.  

Daha əvvəllərdə olduğu kimi Esmira-ya, Solmaza, 

Sevdaya, Aidəyə, Saidəyə çox yanaĢmırdım. 

Hələ imtahanların, dərslərin davam elə-məsinə 

baxmayaraq artıq məktəbdə təmir iĢləri baĢlamıĢdı. Hara 

baxırdın qırıq, köhnə parta qalaqları, sement, qum.  

Hələ əhəngin xoĢ əhval yaradan qoxusu!  

Elə bil məktəb köçürdü! 

... Hər il olduğu kimi o il də istirahətə dağa, Ġstisuya 

getmiĢdik. 

 Avqust ayının əvvəli idi. 

Anamdan icazə alıb, onuncu sinfin kitabla-rını almaq 

bəhanəsiylə avtobusla Bərdəyə qa-yıdırdım.  
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Biz Dəlidağdan çıxanda bərk duman idi... Göz-gözü 

görmürdü 

Bütün yol boyu, əzizim, səni görəcəyim anı fikirləĢib 

riqqətə gəlirdim. Niyə birgə keçirdiyi-miz günlərin qədrini 

səninlə olanda belə bilmə-miĢdim?... Sənsiz çox çətin 

idi... 

Mardakerti keçəndən sonra aran Qaraba-ğın isti 

nəfəsi elə yaxĢı duyulurdu ki!  

MirbəĢirdən sonra isə yandırıcı isti baĢlayır-dı. 

Avtobusun açıq pəncərəsindən baĢımı, qol-larımı çölə 

çıxartmıĢdım.  

Üzümə elə gözəl isti külək vururdu ki! 

... Atam iĢdə idi. Yuyundum. Güzgüdə özü-mə 

baxdım. Yanaqlarım qızarmıĢ, üzümün də-risi soyulmuĢ, 

çat-çat olmuĢdu. Dodaqlarım qan kimi qıpqırmızı idi.  

Evdən elə, doğma, aranın isti yay iyi gəlirdi ki...  

Özümü səliqəyə salıb döngəmizə çıxdım. 

Gün yavaĢ-yavaĢ görünməz olmuĢdu. Tor-paqdan, 

kərpic hasarlardan, hər yandan hələ də istilik yağırdı. 

Odur ki, günəĢ batmıĢdısa da isti hava hələ də davam 

edirdi. Torpaq yolumuz yenə un kimi ovulmuĢdu...  
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UĢaq vaxtı belə olanda bu isti un kimi toz-torpağın 

qaynar istisi yalın ayaqları-mızı o qədər yandırıb ki... 

Döngəmizdən dönüb, ġərq küçəsinə çıx-dım. Sonra 

sizin qapı göründü, əzizim!  

Yox idin qapıda!  

Qapını boĢ görəndə yaman məyus oldum. BaĢımı 

aĢağı salıb fikirləĢə-fikirləĢə gedirdim.  

- Bəlkə istirahətə bir yana gediblər?  

Ancaq siz yayda heç vaxt dağa istirahətə 

getmirdiniz...  

Bunu Tariyeldən üstü örtülü öyrənmiĢdim. Bəlkə hələ 

də isti olduğu üçün çıxmırlar çölə?-ümidlə fikirləĢdim  

Adətən aranda qalanlar axĢamtərəfi çölə çıxır, 

küçədə, qonĢularla söhbətə baĢlayırdılar.  

Sən isə, əzizim, “nəyə görəsə” hərdən ax-Ģamlar 

qapını açıb çölə baxardın!  

Hərdən də qapının ağzını süpürərdin... 

Küçənin sonuna qədər gedib geriyə öz döngəmizə 

qayıtdım.  

Sonra ürəyim durmadı. Lap darıxırdım.  
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Bir neçə dəfə də o baĢ bu baĢa getdim. Elə sonuncu 

dəfə sizin qapınıza tərəf gələndə, döngəni yenicə 

dönmüĢdüm ki, uzaqdan səni gördüm, əzizim! Ananla 

qapınızın ağzında dayanmıĢdın... 

Ġlahi, özümü necə itirdim! 

Nə vaxt geri döndüyümü heç özüm də bil-mədim...  

Bəs niyə özümü elə itirdim?  

Siz mənə elə diqqətlə baxırdınız ki...  

Uzaqdan sən məni barmağınla anana gös-tərirdin 

də...  

Yəqin inanmırdınız ki, bu vaxt mən Bərdədə olaram. 

Hə?  

Siz belə diqqətlə mənə baxdığınız halda necə yeriyə 

bilərdim? 

Qayıtdım.  

Hansı sirr, hansı hiss, hansı duyğu, hansı qüvvəydi 

məni qaytaran?  

Ürəyim elə Ģiddətlə vurur, elə döyünürdü ki...  

Təsəllim isə belə oldu: Onsuzda gördüm! 
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...Sonralar məktəbdə bir dəfə bu görüĢümüzü 

nədənsə özün mənə xatırlatdın... 

Səhəri gün kitablarımı  aldım və atam məni ma-Ģınla 

dağa göndərdi:  

- Ġstiyə düĢərsən, – dedi.  

Bütün gecəni və indi də yol boyu elə hey fi-kirləĢirdim: 

Görəsən, heç olmasa baĢa düĢür-dün ki, sənin üçün 

gəlmiĢəm?  

Görəsən sənə dəlicəsinə vurulduğumu, sə-nin üçün 

yandığımı hiss edirdin? Məni uzaq-dan tanıya bildin? 

Eh, nə bilmək olardı! 

Ġntizarlı günlər baĢladı...  

Avqust qurtarmaq, bilmirdi!  

Avqust ayı necə uzun idi!..  

Sonra, son yaylaq günləri gəldi. YavaĢ-ya-vaĢ 

alaçıqlar sökülməyə baĢladı.  AxĢamlar ki-min qapısında 

yük maĢını dayandısa, səhəri o alaçıq sökülür, köç 

gedirdi.  

Ġlahi, hər alaçıq köçdükcə dağ necə yetim-ləĢir, 

alaçığın yerində saralmıĢ otlar necə dam-ğa kimi, miskin 

möhürü kimi görünürdü!  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Dağlara ... bu damğalar, bu möhürlər elə kədər, qəm-

qüssə gətirir ki! 

Elə bil dağların da saçına dən düĢürdü... 

... Köçdük biz də!  

Ayaqqabımın dağda dabanı qırılmıĢdı.  

Yeni ayaqqabı da tapmamıĢdım. Özümə dağdakı 

“alaçıq mağaza”dan par-par parılda-yan içi isti rezin qaloĢ 

almıĢdım...  

Evə çatan kimi Ģəhərə çıxdım.  

Əvvəl özü-mə ayaqqabı almalıydım ki, sonra səni 

görə bilim! 

Döngəni döndüm.  

Qapınız bağlı idi. Sevindim. Cəld qaçıb, Ģə-hərə 

getdim.  

Təzə ayaqqabı aldım.  

Qayıdanda elə tələsik gəlirdim ki!  

Həm yeni ayaqqabını geyinmək, həm də səni görmək 

üçün.  
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Pəri xalagilin döngəsindən dönəndə səni ev 

paltarında, qapının ağzını tələsmədən, ya-vaĢ-yavaĢ 

süpürən gördüm.  

Əvvəl yaman duruxdum, əzizim...  

Sən məni görmürdün. Ġstədim ayağımdakı qaloĢlara 

görə geri qayıdam.  

Ancaq sənə elə yaxĢı baxmaq olurdu ki! 

Fürsət idi.  

Odur ki, duruxmuĢ, ürkmüĢdümsə də, ac-gözlüklə 

sənə baxır, geri qayıtmaq istəsəm də qayıda bilmirdim.  

Sən elə bil qəmli-kədərli idin...  

Amma elə yaxĢı görünürdün!  

Birdən baĢını qaldırıb məni gördün!  

Büdrədim, az qaldım yıxılam, və cəld geri çevrildim. 

Bir neçə addımla tini buruldum və güclə hasara 

söykəndim.  

Qanım qaçmıĢdı! 

Ürəyimi elə bil tutub silkələyirdilər. Dərin-dən ah 

çəkdim.  
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... Bu vaxt Tariyel gəldi. Məni hasara söy-kənmiĢ 

görəndə təəccüblə:  

- XoĢ gəlmisən! - dedi, Burda niyə durmusan? 

GörüĢdük: 

- Heç, elə-belə... – dedim.  

Rəngim, hərəkətim görünür nəysə onu Ģüb-

hələndirmiĢdi.  

Sonra mənim ayağımdakı par-par alıĢıb yanan 

qaloĢlara baxıb güldü.  

Qoltuğumdakı yeni aldığım ayaqqabılarımı da gördü 

və qəflətən əyilib döngəmizə sarı baxdı. 

Xuramanı o da gördü! 

- Bildim! – dedi.  
Nəysə duydu...  

Sonra mənə göz də vurdu. 

...1966-cı ilin sentyabr ayı gəldi... 

Tezdən, elə bil günəĢ əvvəlki vaxtından da tez 

oyanmıĢdı.  

Necə fərəhli gün idi! 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Onuncu sinfə gedirdik. Artıq məktəbdə ən böyük sinif, 

ən böyük uĢaqlar biz idik! 

Hamı elə bil dəyiĢmiĢdi.  

Hamı elə bil böyüyüb qəĢəngləĢmiĢdi!  

Hamımız yığıĢdıq. Necə mehriban görüĢ-dük! Necə 

Ģən idik! 

Ġlahi! 
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Yandıran günəş idi, 

yanan ikimiz... 
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... Məktəbin açılmağından cəmisi 10-15 gün 

keçmiĢdi. ġənbə günü idi.  

Ədəbiyyat dərsində sinif rəhbərimiz Ġsa müəllim sıra 

ilə adlarımız yazılmıĢ siyahını çıxarıb dedi:  

- Bir-bir adları çəkilən gəlsin, siyahıda öz adının 

qabağına qol çəkib getsin.  

Hamımız təəccüblə, həm də nədənsə fə-rəhlə, 

maraqla soruĢduq:  

- Müəllim xeyirdimi? - Nə olacaq?  

Nə qədər elədik Ġsa müəllim demədi.  

Qol çəkdikcə elə sevinirdik ki! 

Elə bil ki, nəysə bir xöĢbəxtlik üz verəcəkdi, ya da 

bizə nəsə paylayacaqlar... 

Hamı qol çəkib qurtardı.  

Axırda Ġsa müəllim qısa bir nitq söylədi:  

- Hamınız qol çəkdiniz, sonra deməyin ki, bilmədik.  

Bir nəfər kimi, sabah tezdən 08:00-da məktəbin 

qabağında olursunuz.  
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ġəhər 5 №-li orta məktəbin qarĢısındakı tarladan 

pambıq yığmağa gedəcəksiniz!  

Elə sakit qulaq asırdıq ki...  

Birdən sinifdə bir uğultu qopdu! 

Ġsa müəllim göy dodaqlarını sıxıb, əlini sto-la çırparaq:  

- Sakit olun, – dedi.  

... Tənəffüsdə oğlanlar son qərar verdilər. Ġndi ki Ġsa 

müəllim bizi aldatdı, sabah heç kim pambığa gəlməsin.  

Ġsgəndər gələnə söyüĢ də söydü. Hamımız da ona 

qoĢulub söydük.  

Nizami dedi ki, gəlin 5 №-li orta məktəbin yanında 

yığıĢıb, kart oynayaq. YaxĢı valideyn-ləri aldatmaq 

məqamıdır! 

Lap ürəyimizdən oldu. 5 №-li orta məktəb bizim evin 

yanında olduğundan kart tapmağı da mənə həvalə etdilər.  

DanıĢdıq.  

Sabah tezdən 09:00-da! 

Səhər yuxudan gec oyandım. Yuyunub, ye-məyimi 

yeyəndən sonra qonĢu uĢaqlardan kart axtarmağa 

getdim.  
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Mən 5 №-li orta məktəbin yanına çatanda saat 

doqquzu keçmiĢdi. UĢaqları ĢərtləĢdiyimiz yerdə tapa 

bilmədim.  

Bir az məktəbin böyür-baĢına hərləndim.  

Bir də gördüm ki, bizim məktəbin müəllim-ləri tarlanın 

kənarında oturub.  

Müəllimlərimizdən pambıq çəkən kim, qə-zet oxuyan 

kim, söhbət edən kim.  

UĢaqlar da pambıq yığır.  

Diqqətlə baxdım, doğrudan da bizim mək-təbin 

Ģagirdləri idi!  

Mən əkilmək istəyəndə kənardan direktor məni görüb 

çağırtdı. Bir-iki müəllim də yerdən ayağa qalxaraq mənə 

əl elədi.  

Daha qaçmağa imkan olmadı. Özümü pambıq 

tarlasının içinə verib, və bu anda cibimdəki kartları çıxarıb 

pambıq kollarının arasına  atdım.  

Yeyin addımlarla müəllimlərə tərəf getdim.  

Direktorun ilk sözü belə oldu:  

- Niyə avara-avara durmusan? Niyə çıxmı-san 

tarladan? 
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Mən elə bil yuxudan ayıldım. Gördüm bir az aralıda 

bizim qızlar pambıq yığır. Mən əvvəl baĢımı aĢağı salıb 

susdum. Sonra qəflətən dedim:  

- Fartuğum yoxdur! 

Mənə fartux verdilər. Direktorun son sözü belə oldu:  

- AxĢam 40 kq pambıq təhvil verməlisən. Özüm 

yoxlayacağam! 

Möcüzə idi vallah.  

Bütün qızlarımız baĢıma yığıĢdı.  

Oğlanlardan heç kim yox idi. Məsələni onlara da baĢa 

saldım. Sevda son hökmünü verdi:  

- Burada 24 qızıq, hərəmiz sənə 1 kq pam-bıq verərik 

axĢama 40 kiloqramı keçərsən.  

Dedim: 

- Lap yaxĢı, ancaq daha yaxĢı olardı ki, hərəniz 2 kq 

verəsiniz.  

Hamısı gülüĢdü.  

- Mən fartuğa pambıq yığmayım, eləcə hamınıza 

kömək eləyim...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Qızlar razılaĢdı. BaĢladıq yığmağa.  

Yadındadı, əzizim?  

O vaxt sifətin tünd qırmızı idi. Elə bil ağlayacaqdın. 

Yanaqların od tutub yanırdı!  

Ayağında sürütmə həyət ayaqqabısı vardı. Lap ilkini 

geyinmiĢdin.  

Elə gözəl idi!  

Pambıq kollarının arası ilə yavaĢ-yavaĢ gə-zir, elə 

Ģirin zarafatlar edirdik ki...  

Qətibəyə Etibardan, Sevdaya Nizamidən, Solmaza 

Tariyeldən danıĢır, onları cırnadır-dım.  

Sən susmuĢdun, asta-asta pambıq yığır-dın. Mən 

hərdən yığdığım topa-topa pambıq-ları ancaq sənə 

verirdim, əzizim...  

Sonra tarlanın lap ortalarına qədər getdik.  

QarĢımıza bir ensiz, gur axan su arxı çıxdı. Arxı 

tullanıb, hamımız yerdən oturduq ki, din-cələk. Hamı 

yığdığı pambığın üstündə oturdu. Mən eləcə torpaqda. 

Qızlar nə qədər dedi ki, fartuğuna azca pambıq qoy 

sonra, otur üstündə, razı olmadım.  
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Sən arxı tullananda yadındadı, əzizim, bu təzə 

sürütmənin bir tayı arxın kənarındakı palçıqa batdı.  

Bir göz qırpımında, tullanıb palçıqdan sü-rütmənin 

tayını çıxarıb, sənə verdim. Arxda yuyub geyindin.  

Nahara az qalmıĢ tarlanın kənarına, qızla-rın evdən 

gətirdiyi yeməklər olan çantaların ya-nına qayıtdıq.  

Çatmağa az qalmıĢ qəflətən, üzünü mənə tutub lap 

pıçıltıyla dedin:  

- Evə gedəcəksən? 

- Nə vaxt? – soruĢdum. 

- Yemək vaxtı. 

- Nədi ki? 

- Bəs yeməyi harada yeyəcəksən? 

Mən əvvəl duruxdum. Sonra cəld cavab verdim:  

- Hə, evdə yeyib, tez də gələcəyəm. 

- Gedəndə mən də səninlə getmək istəyi-rəm. 

Ġlahi, bu nə danıĢırdı!  

Qulaqlarıma inanmadım...  
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Sən hələ də danıĢırdın: 

- BaĢım ağrıyır, yaman xəstələnmiĢəm, – deyirdin.  

Mən sənə, sənin yanan, allanan, zoğalı ya-naqlarına 

yana-yana baxıb: 

- YaxĢı! – dedim. 

Ürəyim uçundu. Dilim, dodaqlarım qurudu, elə 

sevindim ki! 

Sonra sən direktordan icazə almağa getdin, əzizim. 

Yadındadı? 

Bir az keçmiĢ direktor məni çağırıb, ciddi surətdə:  

- Bu qızı apar evlərinə ötür, tez də qayıt. Səni burda 

gözləyirəm! 

- BaĢ üstə müəllim, – dedim.  
Ġlk dəfəydi ki, direktor mənimlə belə yum-Ģaq 

danıĢırdı.  

Günahsız olduğum halda!  

HəmiĢə Rüstəm müəllim kabinetində məni 

dəcəlliyimin üstündə danlayardı. Bu dəfə gü-nahsız idim. 

... Əzizim, tarladan qoĢa çıxdıq.  

QoĢa! 
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Bu anı hansı sözün qüdrəti çatar ki, kiməsə baĢa sala 

biləm? 

Hamı arxamızca baxırdı.  

Kimi həsrətlə, kimi həsədlə, kimi də...  

Yəqin qoca müəllimlər həsrətlə baxıb köks ötürürdü 

ki, bizim necə xoĢbəxt dövrümüzdü! UĢaqlıq dövrü! 

Dövran özü də bu an paxıllıq çəkirdi bizə! 

Solmaz isə söz yox ki, həsədlə!  

Axı hər an hiss eləyirdim ki, o, mənə baxır... 

BaxıĢlarımın qarĢısında yazıq əriyirdi... 

O, ürəkdən mənə vurulmuĢdu! 

Heyhat... 

Eh... kaĢ o günü bir neçə dəqiqəlik geri alaydım! 

Bunun üçün nələr etməzdim indi! 

40 il sonra... 

QoĢa gedirdik, əzizim, qoĢa!  

Əsil bəxtəvərlər kimi...  

GünəĢin lap çox döyən vaxtıydı.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. III cild 

Küçəmizə od ələnirdi. Odur ki, küçədə bizi bir nəfər də 

olsun qoĢa  görmədi!  

Bura bizim döngə sayılırdı. Mənim bütün günüm bu 

küçədə futbol oynamaqla keçərdi.  

Ġndi oradan səninlə qoĢa addımlayırdıq.  

Bu söz indi mənim üçün ancaq nağıldı.  

Nisgil dolu nağıl! 

KaĢ kimsə görəydi! 

Yenə də lal idik... 

Onsuz da ürəyimizdə danıĢırdıq!  

Hərəmiz öz dünyamıza qapılmıĢdıq. Birdən gördüm 

ki, yol azalır...  

Ġstəyirdim aramızda gizli söhbətimiz, sirli sözümüz 

olsun.  

Axı tamam boĢ küçədə idik, əzizim. Axı adamsız 

yerdə ilk səfərimiz idi! 

Biz idik – ikimiz... Bir də boĢ küçə...  

Bircə bizi görən yandıran günəĢ idi... Vəs-salam. 

Yaman girəvəydi ürəyimi açmağa! 
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Birdən istədim danıĢam. Lap ürəyim də da-rıxdı 

danıĢmaq üçün və dilləndim: 

- Bəs direktor nə bildi ki, biz qonĢuyuq? 

Sevirəm demək istəyirdim səki... 

Sən baĢını aĢağı salmıĢdın. YavaĢ-yavaĢ gedirdik.  

Ġlahi, insan necə qızararmıĢ! Sənin yanaq-ların vallah 

yanırdı! Lap yavaĢdan: 

- Qızlar dedi, – dedin.  

Və mən düzü sənin belə qızarmağından qorxdum da!  

Əgər sənə mən bu anda “sevirəm” sözünü desəydim, 

yanaqların necə olardı?!  

Sən qarĢımda çırtaçırtla yanardın əzizim! 

Odur ki, daha heç bir söz deyə bilmədim. Sən nə 

qədər həyalı, nə qədər məsum idin, əzizim! 

Sən nə qədər ağıllı, sevimli idin mənim “ba-lıq-qız” 

nağılım! 

Sonra mən də özümdən asılı olmayaraq:  

- Haran ağrıyır? Doğrudan xəstələnmisən?  

Sən yavaĢca, lap pıçıltıyla: 
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- BaĢım ağrıyır, – dedin.  

Və baĢını qaldırıb, bir an üzümə baxdın.  

Ġlahi! 

Ya rəbbim! 

Sənin gözlərin də, sənin çöhrən də qıpqır-mızıydı.  

Elə bil qızdırmanın içində yanırdın...  

Bu yanğı mənə də keçdi.  

Ürəyim sıxıldı. Nəfəsin sanki çatmadı. Gördüm elə bil 

yanaqlarımdan isti buxar çıxır... 

Sonrakı yolu lal-dinməz getdik.  

Küçəmiz boĢ idi.  

GünəĢ bu vaxt yandırırdı bütün hasarları, evləri, boĢ 

küçələri, boĢ həyətləri...  

Yenə həmiĢəki kimi evə çatanda pıçıltıyla:  

- Sağ ol, – dedin.  

Mən dönüb qayıtdım.  
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Bir az keçdi. Çönüb arxaya baxdım. Hələ qapının 

ağzında durmuĢdun. Bir neçə an son-ra yenə çöndüm. 

Yox idin daha... 

Elə bil dünya boĢaldı bu vaxt.  

Ya havasızlığa düĢdüm. 

Bu gün əzizim sanki yandıran günəĢ idi, ya-nan 

ikimiz... 
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İttiham – Mühakimə 

 olunurdum... 
 

Günlər keçirdi... 

Son vaxtlar, tənəffüslərdə lap oğlanların yanında 

olanda belə narahat olmağım, həmiĢə əzizim, sən olan 

tərəfə uzaqdan, tez-tez, niga-ran baxmağım, bu 

baxıĢlarımdakı gizli sirr de-yəsən sinif yoldaĢlarımızın 

nəzərindən qaçma-mıĢdı.  

Dərsdə mən sənə diqqətlə baxanda bir za-man 

ayılırdım ki, uĢaqlar da mənə baxır.  

Dərsdən çıxıb evə gedəndə qonĢumuz Ta-riyel bizim 

arxamızca gələrdi!  

Niyə bizə yaxınaĢmırdı? Heç bu barədə dü-

Ģünmürdük də... 

Tariyellə siz lap qapıbir qonĢu idiniz. Həyət-lərinizdən 

bir-birinizin evinə açılan ara qapı da vardı.  

Ancaq həmiĢə Tariyel bizimlə getməz, arxa 
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dan gələrdi... Niyə? 

Çünki bilirdi!  

Hamı kimi o da bu gizli sirri duyurdu...  

Elə deyilmi, əzizim?  

O, yanımızda olanda görünür bizim narahat 

olduğumuzu, ona qarĢı soyuq rəftarımızı, na-razı 

baxıĢlarımızı hiss edirdi... 

... Bir gün sinfimizin oğlanları – Oqtay Ələk-bərov, 

Məmməd Fətəliyev, Nizami Bağırov, bir də Ġsgəndər 

Tağıyev məni çağırıb, boĢ sinfə apardılar. 

Mən hiss edirdim ki, onlar sözlü adama oxĢayır.  

Rəngim qaçdı...  

Məmməd hökmlə, qəti səslə, müqəddimə-siz və 

soyuq baxıĢlarla ittiham irəli sürdü:  

- Sən Xuramanı sevirsən! – dedi. 

Mən tutuldum...  

Bu o demək idi ki, fakt ortadadır, cinayəti törətmiĢəm 

və mühakimə olunuram!  

Bir sözlə, dostluqda xain çıxmıĢam!  
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Bu kiĢilik sayılmırdı.  

Dost sevəni sevmək olmazdı axı!  

Bu, “bizim uĢaq dünyamızda” qanun idi! Mən sərhəddi 

keçmiĢdim. Çərçivədən çıxmıĢ-dım... 

Odur ki, bu ittihamı rədd etmək, yaxa qurtarmaq üçün 

iki yolum vardı.  

Ya yalan danıĢmaq, həqiqəti danmaq. Ya da bizim 

dostluq anlayıĢlarına qarĢı mübarizə aparmaq.  

Onları baĢa salmaq ki, mən sevmək istə-mirdim, belə 

alındı. Artıq heç nə məndən asılı deyil. 

Ürəklə bacarmaq olmur axı... 

Sevmək bəyəm sifariĢlədi? 

Məgər onlara bunu baĢa salmaq olardı?  

Yox, mən buna tam əmin idim. Odur ki, ittihamı rədd 

etmək üçün özümü ələ alıb: 

- Yox! – dedim. - Sevmirəm! 

Onlar çox faktlar gətirdi. Ancaq mən:  

- Yox! – deyib, sözümün üstündə möhkəm durdum. 

Oqtay son sözünü dedi:  
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- Əgər onu sevirsənsə, əclafsan!  

Biz bir yerdə çörək yemiĢik. Sən dostluğu 

tapdalayırsan. Bilirsən ki, mən onu nə vaxtdan sevirəm.  

O ki səni sevmir demək istəsəm də özümü zorla 

saxladım. 

KiĢi ol!  

Ġttiham bu sözlərlə qurtardı... 

Mən yaman pis olmuĢdum.  

Sinifdən çıxdıq... 

O günü yaman fikirli gəzirdim.  

Axırı dözməyib özün soruĢdun, əzizim: 

- Bu gün sənə nə olub? 

- Heç nə! – dedim. 

- Yox, gözlərindən bilirəm! 

Dinmədim. Ġnadkar olduğumu bilirdin, odur ki: 

- Nəsə olub... – dedin pıçıltıyla.  

Və baĢını aĢağı dikdin. Gözlərini gizlətdin... 
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Sən “gözlərindən bilirəm” deyəndə elə bil məni 

yuxudan ayıltdın. Mən bunu anlamazdım! Çox 

sadəlövh idim. 

Sənə, gözlərinə elə diqqətlə baxdım ki bu vaxt...  

Demək sən də mənim gözlərimdəki sirri, nağılı 

duyursan? Bax, mən heç vaxt bunu dərk eləməzdim! 

Sənə necə maraqla, heyrətlə baxdımsa, sən 

dözməyib, həyadan gözlərini yenə gizlətdin... 

Mən kövrəldim... 

               Ü Ç Ü N C Ü   K İ T A B I N    S O N U  
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