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www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 93  (32 -  2018) 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, 

"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) -

 http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini  

maliyyələşdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

 http://cssn.gov.az/ 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net 

  

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
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http://www.yysq.org/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

3 

Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi 

çərçivəsində rəsmi səhifə: 

 https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-

kitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=

182 

Tofiq Xəzər 

"Bərdədən görünən dünya..." 

II HİSSƏ 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə. XIII cild 

Müəllif redaktəsində 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  

 Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

4 

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

altı cilddə. II hissə. XIII cild. Bakı, 2012. "Zərdabi" nəşriyyatı. 

406 səhifə. 

 

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

altı cilddə. İkinci hissə. XIII 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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Kreativ-innovativ layihə haqqında: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-

ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər" İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan 

kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"... 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və 

virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ 

biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək 

incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi 

rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, 

tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, 

tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən 

kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni 

biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə 

çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, 

bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub. 
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Axır ki, akkordun 

naryadını aldıq 

Sonuncu bağlama 
 

 

 

   Pervomayski,  

           24, 25 və 26 sentyabr 1972-ci il. 

                            Bazar günü, ı və ıı günlər. 
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Gecə yuxuda nə görsəm yaxĢıdır?      

Gördüm hərbi xidməti bitirmiĢəm və qədim, lap 

qədim, əsası eramızdan əvvəlki 336-323-cü illərdə 

qoyulmuĢ, 5-ci əsrdən Albaniyanın, pay-taxt həyatını 

yaĢamıĢ, nəinki Arranın, hətta bü-tün Qafqazın ən mühüm 

Ģəhəri sayılan və qürur yerim olan Bərdədəyəm. 

Dopdoğmaca ġərq kü-çəsindəki qaca-quca, ovulmuĢ çiy 

kərpic hasarlı Xuramanlı, Xosulu, Tariyelli döngəmizdə... 

Yeri gəlmiĢkən onu da bildirim ki, sərkərdə 

Makedoniyalı Ġsgəndərin dövründə... Ġsgəndərin Bərdə 

hakimi NüĢabəyə qonaq olması, məĢhur Nizaminin 

Ġsgəndərnamə poemasının mövzusu olmuĢ və min illərdir 

ki, bütün dünya tərəfindən oxunan bu əsər indi də, əl-əl 

gəzir.  

Hətta deyərdim, hər bir azərbaycanlının dil 

əzbəridir...Və qonĢumuz, tornaçı ġirxanın halal-hümmətcə 

arvadının da adını, elə buna rəğmən kasıb valideyinləri 

Diləzbər qoymuĢdu.   

Mis pul-fəls də o vaxt Bərdədə buraxılırdı... 

Görürəm ki, qonĢularımız: Köçəri dayıgilin xx əsr 

üçün, rüĢvətin çiçəklənmə dövrü olsa da,  nadir hallardan 

sayılsa belə, hələ də böyük dar-vaza qoydurmayan və bu, 

tornaçı ġirxanın on-larla yaxın qohumluq əlaqəsinə, 

kasıbçılıqlarına  baxmayaraq, bığının altından keçməklə 

düzəlt-diyi balaca, ensiz, tünd palıd rəngli dəmir qapı-

larının ağzında dayanmıĢ südrəngli, kapotunun üstü, cüt 

qabaq ayaqlarını qatlayıb qaçan, nikel ceyranlı, ГАЗ-21 

http://www.kitabxana.net/
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markalı, qəttəzəcə ВОЛГА minik avtomobilimiz məni 

gözləyir.  

Çökəkdən, evlərinin kiçik qapısından Qərib tələsik bir 

neçə pilləkan yuxarı dırmaĢıb mənim-lə qucaqlaĢaraq 

görüĢmək istəyəndə...  

Ġstəyirəm hərbi təzim edəm, birdən yadıma düĢür ki, 

axı o müjdəçı akkordun hesabına, əs-gərliyi artıq 

bitirmiĢəm!  

Arıq qollarımı havada geniĢ açıb, çəlimsiz canımla 

sevincək qıĢqırıram: Daha Vətənə heç bir borcum yoxdur! 

Eyy Boyko, Bryusov, QreĢ-noy, Kuzmiçenko və Dyakivlər 

daha məni buyu-ra bilməzsiniz. Mən azadam! Hürrəm! 

Azad, mülki vətəndaĢ! 

        Sonra əyri-üyrü axan TƏRTƏR çayında qəv-vaslar 

kimi, müxtəlif üsullarla üzməyə baĢlayır-am. Arxası üstdə, 

lilli, köpüklü çayda əl-qol at-madan balıq kimi üzür, 

bəxtəvərcəsinə günəĢlə, ulduzlarla pıçıldaĢıram.  

        ЮЖНЫЙ БУГ çayı qəflətən dönüb dəli KÜR-ə çevrilir. 

Dərhal da çay dəli kimi basıb Salyanı, Sabirabadı, Saatlını 

altına salır. 

        Sonra əsgər yoldaĢlarımla içərisi daĢla do-lu, dayaz 

bir çaya gəlib çıxırıq. Hamı lastoĢka vurur və salamat 

çıxana qıpqırmızı Sovet Hərbi bileti təqdim edirlər. Hündür 

təpəlikdə əsgərlərin qohum-əqrəbaları gül-çiçəklə onları 

qarĢılayır.  

Növbə mənə çatır və mən də əvvəl ehtiy-yat eləsəm 

də, sonda bacarıram! 

http://www.kitabxana.net/
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        Hərbi bileti alan kimi Praqaya uçuram.  

BənövĢəgözlünü, erməni kökənlini, omsklu Allanı, 

Xuramanı və Adiləni dərhal unuduram.  

Taksi sürücüsü məni hardansa tanıyır və düz 

Yitkagilin ünvanına gətirir. Sonra da elə Yit-ka özü qapını 

üzümüzə açır.  

Bir-birimizə sarılırıq və qəflətən o biri otaq-dan 

sevincək bacısı Danonu haraylayır.  

Qapılarının yanındakı taxta asılqandan çox iri 

ulduzlu, bizim marĢalların geyiminə bənzəyən bir hərbi 

pencək asıldığını görürəm.  

Təəccüb və heyrətlə, tünd göy rəngli pen-cəyə 

baxdığımı görəndə Yitka, dilini çıxararaq:  

        “Atamındır” -deyir.  

Sonra da ortaboylu, gülərüzlü, qıyıqgözlü sarıĢın bir 

kiĢi görünür. Öz dillərində gülə-gülə mənə nəsə deyir.  

Onu anlamadığımı görəndə Yitkayla Dano birağızdan 

baĢa salır ki: “Atamdır, xoĢ gəlmisən deyir və xahiĢ edir 

ki... rus dilini bilmirəm, özünü öz evində hesab eləsin.”  

Məğrur və alicənablıqla... baĢımı yüngülcə irəli-geri 

yırğalamaqla təĢəkkürümü bildirirəm. 

Sonra necə olursa, Yitka toy paltarı geyinir. Və 

ağappaq duvaqda qoluma girir.  

        Təyyarəylə Moskvaya, oradan da fərəhlə, Bakıya 

uçur, sonra qatarla Bərdəyə gəlirik...  

http://www.kitabxana.net/
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        Sonra da, baĢ vermıĢ faciəyə rəğmən slov-yan Yitkanı 

Bərdənin Dəmiryol vağzalından geri yola salmalı oluram.  

Çünki, Komsomol Ģərt qoyur:  

“Ya o, ya da mən!” 

        Sonra qəfil Odessada, Tenistaya küçəsin-də peyda 

oluruq. O, Anya xalagilə girib, ağır ça-madanlarını götürür. 

Çıxanda baxıram ki, bulud kimi dolub, çox bikefdir. Ağzını 

büzüb: 

        “Belə iĢin vardı niyə demirdin?” -soruĢur. 

        Və sonra da vağzalın qürbət və soyuq bət-nində çex 

Yitkanı itirirəm.  

Bağıra-bağıra onu axtarır, səsimə yuxudan dik 

atılıram. Və hətta çığırtımı özüm də eĢidirəm. 

        Yerimdə xeyli eĢələnib, sakitləĢdim.  

        HəmiĢə yuxuda su görəndə aydınlıq olur. Bəlkə də, 

bu gün-sabaha Yitkadan məktub gə-ləcək... Amma düzü 

yuxunun sonluğu məni heç açmadı, bu nə biarlıq, 

biabırçılıq idi?  

        Payız olsa da səhər açılan kimi demək olar gün 

çıxmadı, zira, bu dəfə lap Ģığıdı. 

Bircə bığyağı çatmırdı. 

        Bica yerə, xiffət çəkmək havası deyildi.  

        Bu günün məktubları gəlsə də hələ paylan-mamıĢdı. 

Praqadan, odessalı bənövĢəgözlüdən, Komsomoldan və 

http://www.kitabxana.net/
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bir də mümkün olmasa da, ağ mirvari sırğalı Məhbubə 

xaladan ümidlə məktub gözləyir, ürəyimdə isə tez-tez:  

“Ümid sonuncu ölür,” -vurğulayıb, ehtirasla Məhbubə 

xalanın iri sağrılarını düĢünürdüm... 

        Yuxuda su görəndə xeyrə nəsə bir Ģey ola-cağını elə 

inamla gözləyirəm. Yuxum çin olma-lıydı! Bəlkə də 

bəxtəvərliyə lap az qalıb... 

        Gənc leytenant QreĢnoyla iĢə getdik.    

        Rotanı hərbi əmrlərlə... Ģəxsən özüm idarə edirdim, 

möhtəĢəm: Razz! Raz! Raz... Raz, dva, tri! sədaları 

altında! 

        Vodozaborda iĢləri səhmana qoyub, çənə Telmanla 

Klaragilə getdik. Klara bizi görəndə ayağının ucunda 

dikəlib gülümsəyərək, mənə əl uzatdı. Telman dərhal çətin 

ifadə olunası bir nif-rətlə ona baxdı. Çənə, ermənilər kimi, 

qəlbində təmizliyin özəyini gəzdirə bilməyənlərdən idi. 

        Çamadanımdan ЧАЙКА-3 markalı fotoapa-ratımı 

götürdüm və Yusif, Mətləb, çənə Telman-la müxtəlif 

pozalarda Ģəkil çəkdirməyə baĢladıq.                   

        Fotolent dolan kimi, özüm çıxardacağam. 

        Saat 11:00-dan sonra, umu-küsünü kənara tullayıb, 

Oqanesyangilin budkasında ОКЕАН-203 radiosuna qulaq 

asmağa getdik. 

        Türkiyədən yaxĢı musiqi verdilər.  

http://www.kitabxana.net/
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       Bizim mənĢəcə soykökümüz bir torpaqdan olsa da, 

onların dilini tez və tam baĢa düĢə bil-mirdik. Görünür 

yarım əsrlik son ayrılıq da öz sözünü deyirdi... 

        Saat 13:00-da iĢdən geri qayıtdım. 

        Klubumuzda hind filmi afiĢası asılmıĢdı: ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВ. Bilet alıb kinoya girdim. Film yaxĢı 

olsa da, ürəyim nədənsə nigaran idi.  

        AxĢam poçtun gəlməsini səbirsizliklə göz-ləyirdim. 

Filmdən sonra, axĢam 19:00-da rota УЖИН-ə gedirdi.   

        FikirləĢirdim ki, bu cür yuxudan sonra gün qurtarır, 

amma heç bir yenilik, xeyir xəbər yox-dur. Di gəl, ümidim 

üzülmür, arın-arxayın idim ki, xeyrə nəsə bir iĢ olacaq...  

        Rota yeməkxanaya gedəndə, intizarla poçt üçün 

vurnuxurdum.  

        Axır ki, məktubları kazarmada payladılar.  

        Adım iki dəfə çəkildi.  

Zərflərin üzərinə dördgöz baxdım. Hər ikisi də əsgər 

məktubuydu. Tbilisi və Odessadan.  

Elə bil, məni göy üzünə qaldırıb, ordan da yerə 

çırpdılar. Hər iki məktubda da adi salam, sağoldan baĢqa 

elə bir yenilik yoxuydu. 

        Yanıb yaxıldım!  

Hirs-hikkəmdən dodaqlarımın qıraqları əs-di. 

Həyəcandan az qala boğulacaqdım.     

http://www.kitabxana.net/
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Yitka! Axı, Sən məni sevirdin! Söz vermiĢ-din mənə, 

bəs necə oldu? Praqanın Ģən, firavan həyatı, yoxsul bir 

sovet əsgərini ürəyindən niyə tez sildi? Bu iztirabları mənə 

niyə yaĢadırsan?         

Heç olmasa yalandan olsa belə, bir cavab yazardın. 

Axı belə götürəndə elə sizin vətəni də biz qoruyuruq. Orta 

məktəbdəki parta yoldaĢım Fuad Qarayev hərbi xidməti 

Praqada keçirir. Biz iki ayrı dövlətlərdə yaĢasaq da 

Sosialist respub-likaları kimi ölkələrimizin bir ideyası var. 

        Yox! Mən hələ də ümidimi üzmürəm... Sən bu qədər 

etibarsız ola bilməzsən. Biz birlikdə bir aydan az olsa da 

dolğun, romantik bir sevgi ya-ĢamıĢdıq. Sən məni sevirdin! 

Mən bunu hər an hiss edirdim. Sənin Ģıltaq hərəkətlərin 

varsa da, Odessada qarpız satan oğlanın qarpızı təsadü-

fən əlimdən düĢüb parçalananda, sən məni ne-cə 

məğrurluqla, ürəkdən müdafiə elədin!  

Sən özün bir ruhsan əzizim.  

Sən heç vaxt yalan danıĢa, məkrlik eləyə, ya hiylə 

iĢlədə bilməzdin! Sən yazacaqsan! Mən çox ümidliyəm. 

Axx... Daha nə deyim sənə?   

Bu sevgi, bizim əsl həyat harmoniyamızdır. 

        Komsomolun susması təbii idi... Ona bunu qadağan 

eləmiĢdilər. Adətlərimizə görə o özünü ağır aparmalıydı. 

Və həm də artıq, qayıtmağıma da elə bir çox vaxt 

qalmayıb.  

        Kübarlığı bacarmadığı kimi, Məhbubə xala yazı 

yazmağı da bacarmırdı.                                                                                                                      
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        BaĢqasına isə ürəyini aça bilməzdi. Bu sir-rin açılması 

onun həyatı bahasına baĢa gələ bi-lərdi... O baxıĢlarını 

həmiĢə yerə dikərdi...   

Həsrətlə gözlədiyim məktubların gəlməmə-sindən 

doğan söndürülməmiĢ hiddətimləcə, bax belə təkbətək 

qalmıĢdım.  

Kədər qəlbimə yamanca hakim kəsilib.   

        Lenkomnataya girib, Odessaya, imanlı qa-dın kimi 

tanıdığım Anya xalaya əvvəl azərbay-can dilində tutarlı bir 

məktub hazırladım və son-ra da Cəfərlə oturub, bu 

məktubu savadlı Ģəkil-də rus dilinə tərcümə elədim.  

        Məktubda Anya xalaya xitabən:Yitkanı mə-zəmmət 

eləyirdim ki, gözlərimi yolda qoyub... 

        Məktubu sabah göndərəcəyəm. 

Yuxuma yamanca inanırdım. Bu niyə belə alındı? 

Röyamdakı su axı çin çıxmalıydı! Və bu ərəfədə birdən 

beynimə yeni bir fikir düĢdü:                             

“Bəlkə, elə bu gün məktub gəlib? Axı, Yit-kanın 

məktubu Odessaya gəlməlidir! Odessaya xaricdən gələn 

məktub isə ДОВОСТРЕБОВАНИЯ olduğundan, Katya 

səssiz-səmirsiz onu Nazıya etibar eləyib verməli, Nazı da 

ki, öz növbəsində o kübar məktubu mənə göndərməliydi.  

Bu da vaxt aparır.”  

        Bu günkü yuxumun çin çıxacağına minbir bəhanə 

tapıb müxtəlif don geyindirir və hələ də, hər vəchlə ümidimi 

ondan üzmürdüm. 
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        Axır ki, bazar gününü beləcə yola verdim.              

Serjant heyətinə səhər razvodu qurtaranda,  hələ 

rotaya ПОДЙОМ verilməmiĢ, rota komandiri, baĢ leytenant 

Bryusov СОВЕШШАНИЯ keçirdi.  

        Məndən çox Ģikayət elədilər: Ġcazəsiz yatır, durur, 

stroysuz gedir, gəlir, heç kəsi eĢitmir... 

        Bryusov da lap zəhləmi apardı və qəflətən, özü də 

ciddi Ģəkildə, yumruğunu stola çırpdı:  

        -Bir də belə hallara yol versən, sənin kom-somol 

sıralarında qalıb-qalmayacağın məsələsi-nə baxacağıq, -

“kopolu” gur-gur guruldadı. 

        Bu söz məni yaman tutdu. Düzü onlardan belə ağıllı 

hərəkət heç gözləmirdim.  

        Və bir az da qorxdum.  

        Kommunist olmaq istədiyim yerdə, komso-mol 

üzvlüyüylə vidalaĢmaq, mənim üçün Bəylər kiĢinin, oğurluq 

üstündə qazamatda, petux kimi 7 il dustaq həyatı 

yaĢaması kimi bir Ģey olardı.  

        Gələcək karyeranın təməli, elə komsomol-çuluqdan 

qoyulur və həm də ki, Komsomoluma görə, Ģanlı 

komsomol sıralarını tərk eləmək sırf  fəlakət sayılardı. 

Özümü yığıĢdırmalıyam.  

        Bu absurd idi. 
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        Vodozabora çatana kimi, Sovet ordusunun hərbi 

hissəsində lazım gələrsə bu addımı da ata biləcəklərini 

düĢünüb, sosializmi lənətləyirdim.  

        Bunlardan nə desən çıxardı, zira, mən sa-vadlı 

müsəlman idim... 

        Akkorddan səs çıxmasa da, ümidverici xə-bər yayıldı 

ki, naryadlar hökmən, gün ərzindəcə hazır olacaq. Neynək, 

bir gün də gözləyərik! 

        “Komsomol incəliyinə” görə göz vurub, baĢ leytenant 

Bryusovun ovucuna 1 rubl basdım.  

        Biar köpək oğlunun rəngi əvvəl qaçdı, bir-cə an 

keçməmiĢ saraldı, qəfil də bozardı, sonra allandı, sonra da 

qızardı!  

        Və ən təhlükəli düĢmən, gözlənilmədən:  

        -Borc verirsən? -həyasızlıqla qımıĢdı.        

        Dinamikasına baxdım, dəmim sazlandığın-dan, ona 

züy tutub: 

        -Borc vermək küsüĢmək deməkdir, yoldaĢ komandir! -

məzə cırtdatdım.        

        Bu da, nəhəng SSRĠ dövlətinin Qızıl Ordu gerçəkliyi 

və hərbi soveĢĢaniyanın son nəticəsi! 

        Dəllək kimi baĢ qırxmaq... 

        Hansını deyim? 

        Amma rublu verib, tam arxayın düĢdüm.  
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        X əsrdə, lap düzü haradasa onuncu yüzilli-yin 

ortalarında, rus basqınından sonra və bizim doğma 

BərdəqarıĢıq ġərq döngəmizin tam da-ğıdıldığını dəqiq 

bildiyimdən gözüm yaman bərk qorxmuĢdu. Onu da 

bilirdim ki, bu hadisə ruslar-dan yana, dolayısıyla, bircə 

Beyləqanlılara düĢ-dü. Dəmdəməki zamanın üzü qara 

olsun... 

        UĢaqlara zatırka iĢi tapĢıraraq, bu günü də 

dümələnmələrini dönə-dönə tapĢırıb, dəmir-boz çənə 

Telmanla Klaragilə getdik.  

        Allah kasıbçılığın üzünü o dünyada da , bu dünyada 

da qara eləsin. Yenə də soğan-çörəklə konyak içirdik. 

Fəqət, q. Klara bizdən çox içirdi. 

        Kefimiz kökəldi.  

        Qəfil ağlıma yeni bir ideya düĢdü. Və bircə damcı belə 

olsun, özünü aparmaq qabiliyyəti ol-mayan q. Klaraya 3 

manat verdim ki, dəm-dəs-gahlı bazarlıq eləsin, hər gün 

elə buradaca otu-rub, yeyib-içib Ģənlənək.  

        O, birdən gözünü üzümə zilləyib:    

        -Siz, içəndən sonra aləmi br-birinə vuraraq, əvəzində 

Rizvançikin könlünü xoĢ, dilini üstüm-də uzun eləmək 

istəməzsiniz? 

        Dəlidən doğru xəbər, bərkdən gülüĢdük... 

        Çənə Telman pulumdan 12 manat xərclə-yib. Cəmisi 

60 manat pulum qalıb... 
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        Nahara kimi birlikdəcə oturub, qupquru kifli çörəklə 

soğan çeynəyə-çeynəyə, məĢğuli-zim-mə olaraq lüzumsuz 

söhbətlər elədik.         

Çənə Telman sonda da, Klaragildəki bağ-lamanı ata 

malı kimi qoltuğuna vurub, vodoza-bordan yemək 

maĢınıyla kazarmaya apardı. 

        Poçtdan yola salacaqdı!  

        Bu mənim, iki illik əsgər həyatımın sonun-cu 

bağlaması olacaqdı!  

        Maraqlı, zəruri sənədlərin hamısı bu bağla-manın 

içərisindəydi: DolmuĢ gündəliklər, fotoĢə-killər və 

albomlar... 

        Vodozaborda öz əsgərlərimin yanına qayı-danda isə 

artıq rota nahara hazırlaĢırdı. 

        Alik Oqanesyanla təsadüfən qarĢılaĢdıq və  bir kənara 

çəkilib, dəm-dəmə verməklə, məslə-hətləĢməyə baĢladıq:   

-Tərneftli çənə Telmanla hospitala girmək istəyirik. 

On-on beĢcə gün yatıb, sonra da iĢdən  müvəqqəti 

aralanmaq üçün də ОСВОБОЖДЕНИЯ götürmək istəyirik, 

ağlın nə kəsir? 

        Oqanesyan düĢünmədən dedi: 

        -Elə iĢ tutsanız, sizi dekabrın sonuncu gü-nü 

buraxacaqlar. Bax deyirəm sənə nahaq yerə o fikrə 

düĢmüsünüz, ağlınıza belə gətirməyin... 

        Onun bu fikri ağlıma batdı.  
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        Akkord götürmək, düz getməyin tək açarı-dır. BaĢqa 

yolu yoxdur. Darğasız filansız... 

        Ah, bu akkord!  

        Ah, bu akkordun naryadı.  

        Bircə səni versəydilər... 

        Gecə saat 23:00-a qədər uĢaqları saxlayıb yalandan 

iĢlətdim. Zira, qələti məĢhurluqdakı ali məqsəd kazarmada 

kartof soymaq tədbirindən məharətlə yayınmaq idi. 

        Belə də oldu! 

        Gecəyarı kazarmaya qayıdan kimi çırpınıb, yuyunub-

təmizlənəndən sonra, yorğun əsgərlə-rim soyunub  

yerlərinə girdi. 

        Yüngül idman forması geyinib, lenkomna-taya 

adladım. Gündəliyi yazdım, məktublar ha-zırladım. Xeyli 

qəzet və jurnallardan oxudum.   

        Bəzi maraqlı məqalələri də tapıb dəftərimə köçürdüm. 

Bu dəftər, əsgər həyatımın sonuncu gündəliyi olacaq. 

        НАУКА И ЖИЗНЬ yazırdı: 

        “Həm tez, həm də gec evlənmə ər və arva-dın 

sağlamlığına pis təsir edir. Nigah üçünsə ən əlveriĢli yaĢ 

qadınlar üçün 20, kiĢilər üçün də 23 yaĢdır. Cinsi 

yetiĢkənlik kiĢilərdə, qadınlara nis-bətən gec əmələ gəlir. 

Ancaq ki fərq 10-12 ildən artıq olmamalıdır.” 

        Əgər Komsomolla bu yay, o orta məktəbi qurtaran 

kimi ailə qura bilsək, təqribən 1973-cü ilin avqust ayı eləyir, 
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onda mənim 22, onun isə 17 yaĢı tamam olacaq. Bu da ki, 

hər ikimizə ailə qurmaq üçün ideal vaxtdır.  

        ЗДОРОВЬЕ jurnalından maraqlı bir statistika da 

oxudum. Sən demə:  

        “Südəmər yaĢ dövrü -1 yaĢadək, 

        UĢaqlıq dövrü -1-7 yaĢadək, 

        Ġkinci uĢaqlıq dövrü -7-12 yaĢadək,         

        Yeniyetmə dövrü -12-17 yaĢadək, 

        Gənclik dövrü -17-25 yaĢadək, 

        YaĢadolma dövrü -25-45 yaĢadək, 

        YetiĢkənlik dövrü -45-55 yaĢadək, 

        Qocalıq dövrü -55-dən yuxarı.” 

        Hələ ОГОНЁk jurnalından da öyrəndim ki, xristian 

mənsəbli, slovyan mənĢəli çex Yitkanın 

Çexoslovakiyasında ПРАГА-dan baĢqa, bilmədi-yim Ģəhər 

adları da var və onlar da belə adlanır: “БРАТИСЛАВА, 

БРНО, ЙИГЛАВА, ПАРДУБИЦЕ, ПЛЬ-ЗЕНЬ, КЛАДНО, 

КОШИЦЕ, ЧЕСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ.” 

        Hələ onu da öyrəndim ki, bütün dünyada xokkey üzrə 

ən məĢhur olan komandalardan bi-ri də СПАРТА ПРАГАdır. 

        НАУКА И ЖИЗНЬ jurnalında yazılmıĢdı:                       

        “GünəĢ vannalarını saat 09:00-dan 12:00-a kimi qəbul 

etmək məsləhətdir. Vannadan son-ra isə kölgədə yarım 
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saat istirahət eləmək zə-ruridir. Əks halda ziyan da verə 

bilər.                      

        Yayda çay və dənizlərdə, qıĢda isə üzmə 

hövzələrində çimməyin yaxĢı təsiri var. 

        Çox yeyib, az hərəkət etmək isə sağlamlı-ğın 

düĢmənidir. Piylənməyə açılan yoldur. 

        Səhər idmanı isə gimnastika və hantellərlə 

baĢlanmalıdır. Ağır çəki qaldırmaq olmaz. 

        Papiros çəkmək, spirtli içki içmək, narkotik maddələr 

qəbul eləmək sağlamlığa mənfi təsir göstərir, insanda 

asılılıq yaradır. 

        Sağlamlıq üçün normal yuxunun da iĢtahla yeməyin 

və yediyinin vitaminli məhsullarla zən-gin olmasının, yağlı 

ərzaqların qismən azaldıl-masının da böyük əhəmiyyəti 

var. 

        НАУКА И ЖИЗНЬ və ЗДОРОВЬЕ jurnallarının hər ikisi 

təsdiq edirdi: “Çox yaĢamaq üçün açıq havada idman 

eləmək, çox yeməmək və tez-tez çimmək bir də bədəni 

ovmaq məsləhət görülür.” 

        At 50 il, piĢik 25 il, it isə 17 il yaĢayır.”  

        Yorulub, yatmağa getdim... 

        Dembl prikazımızın çıxmasına cəmi 2 həf-tə qaldı... 

Rota səhər yeməyinə gedəndə, qaçıb Anya xalanın 

məktubunu hospitalın poçt qutu-suna atdım. KaĢ tez cavab 

yaza... 
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        Siyasi xəbərlərdən sonra da, Ģtabdakı poç-ta getdim. 

Bağlı oldu. Səki Yitkanın məktubunu sifariĢlə yollamaq 

istəyirdim. Həm də, bəlkə on-dan, ДОВОСТРЕБОВАНИЯ 

nəsə gəlib? 

        Amma, dediyim kimi poçt iĢləmirdi. 

        Vodozaborda çənə Telman məni görən ki-mi 

muĢtuluqladı ki, bağlamanı yola saldım! 

        Hədsiz dərəcədə sevindim.  

        Bu hərbi xidmət dövründə Bərdəyə gedən sonuncu 

pasılka idi. Müjdəyə dəyərdi.  

        Artıq Yitkanın fotoĢəkilləri Bərdədə olacaq!             

        Bu gün möcüzə baĢ verdi və gözləməkdən 

gözümüzün kökünü saraltmıĢ akkordun narya-dını 

hazırlayıb, nahar vaxtı mənə təqdim etdilər!  

        Sevincimdən dabanıma tüpürüb ildırım sü-rəti ilə 

götürüldüm. Dəli kimi o yan, bu yana qa-ça-qaça bilmirdim 

nə edəm.  

        YaxĢı iĢləsək, cəmi 20 günə hərbi xidməti baĢa vura 

bilərik!  

        EĢidirsiniz, ey müsəlman əsgərlərim?  

        Ey protestantlar, ey xristianlar, ey buddist-lər, eyy 

yəhudilər, ey nə bilim daha kimlər, kim-lər... Ey Ulu 

Yaradan! Qıpqırmızı Hərbi biletləri almaq nəĢəsini 

yaĢamaq növbəsi bizimdir.  

        Bu gün bizə də gələrmiĢ! 
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        Bu gün, ikinci bir möcüzə də baĢ verdi.  

        Bizim ПОПОЛНЕНИЯ-dan olan Ġvan Klimen-konu ilk 

olaraq, demblə buraxdılar!  

        Əclaf iĢini əvvəldən qurub-qoĢubmuĢ. Hos-pitalda 

yatıb, sonra puldan basaraq qırx günlük də 

ОСВОБОЖДЕНИЯ alıb.  

        Ġlk tərxis olunan, rus Ġvan Klimenko oldu! 

        Bəli bu ilk, mən olmasam da, artıq su kimi aydın idi: 

Biz artıq 11741 “б” nömrəli hərbi hissə-nin qonaqlarıyıq. Bir 

az gec, bir az da tez, qatar artıq reysə çıxdı! 

        Allah uğurlu eləsin... Növbəti dayanacaqda, bu reysə 

görəsən kimlər minəcəkdi? 

        Bu gün naryad əlimizdə, onumuzun da xe-yir-duası ilə 

akkord iĢinə baĢladıq. Özüm də çır-manıb uĢaqlara 

qoĢuldum.  

        Podvalda kuybıĢevli Hüseyin sementli pal-çıq verir, 

mən də yırtıx-deĢiyi tuturdum.  

        Əllərimlə sementli palçığı yaxdıqca, nazik 

barmaqlarım yeyilirdi. Soyuq sementli palçıq iĢ-lək, 

çəlimsiz barmaqlarımın get-gedə hərarətini apardı. Çox 

çətinliklə, əlavə 50 kv.m sahəni də zatırka elədim.  

        Hələ saat 11:30 idi. 

        UĢaqlara son tapĢırığımı verib porta, çənə Telmanın 

yanına getdim. Oradan da bir-birimizə qoĢulub Klaragilə 
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yollandıq. BaĢqa bir Ģey hələ almamıĢdılar. Yenə soğan-

çörəklə konyak içdik.  

Barmaqlarım göynəyirdi. Bir qədər keçmiĢ kefim 

kökəldi. Ağdamlı Rizvan da gəlib çıxdı.                                                                           

Ona pul verib mağazaya göndərdim. Ötən dəfə 

verdiyim üçlüyün baĢını deyəsən... q.Klara əkmiĢdi. Bəlkə 

də Rizvana vermiĢdi... 

Ġkra, çörək alıb gətirdi. Klara kartof qızartdı. Mən 

baĢa düĢə bilmirdim, Klara Rizvana, yoxsa çənəyə 

məĢuqəlik eləyir. Amma, hiss edirdim ki, onların hər ikisi 

Rizvandan bir balaca silir... 

        Klara yenidən süfrə salıb stol açdı. Daha 

vodozabordakı obedə gedəsi olmadıq. Özümüz söhbət 

edə-edə ləzzətlə yeyib-içdik, belə yemək adama daha çox 

Ģirin gəlir... 

        Saat 15:23-də geri qayıdıb, vodozaborun 

yeməkxanasında da, bir kasa soyuq borĢ içdim. 

        Yenidən iĢ yerinə gəlib, küncləri düzəltmə-yə 

baĢladım. Düz üç ədəd pəncərə otkosu dü-zəltdim. 

UĢaqlar canı-dildən iĢləyirdi. AxĢam ro-ta ujinə gedəndə 

yenə briqadamı gecə növbə-sinə saxladım. 

        Saat 22:00-a qədər briqadamın uĢaqları iĢ-lədi. Qır 

tiyanının kənarındaca xeyli oturub, özü-mü yetərincə 

qızdırdım. Deyəsən qrip oluram.   

        Elə bil, həm də məni soyuq alıb... 
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        Kazarmaya gələndə mənə iki məktub ver-dilər. Dərhal 

üstlərini oxudum: Doğma paytaxt Bərdədən Ġman və 

Omskdan Alla yazmıĢdı.  

        Oxumağa isə taqətim qalmamıĢdı. 

        Titrəyə-titrəyə yerimə girdim... 

        Səhər açılan kimi, Allanın və Ġmanın mək-tublarını 

açıb birnəfəsə oxudum. Elə də ciddi bir Ģey 

yazılmadığından cavabı sonraya saxladım. 

        Əməlli-baĢlı qrip tutmuĢam. Burnumdan su axır, 

getdikcə üĢüyürəm. ÜĢüdükcə də vəziyyə-tim ağırlaĢır. 

        Vodozabora getdik. 

        UĢaqları üç-üç böldüm. Özüm də çırmanıb saat 

12:05-ə qədər onlara kömək elədim. Hamı tarazla küncləri 

düzəldirdi. KuybıĢevli Hüseyin, yefreytor Ġlyas və təpərsiz 

MürĢüd dayanmadan, çox ürəkdən iĢləyirdi. 

        Sonra çənə Telmanın arxasınca porta get-dim. Qripim 

getdikcə ağırlaĢırdı. Ġkra aldım. Tel-manla q.Klaragildə 

dünəndən qalan konyakı bu ikrayla içdik. QızıĢan kimi, 

burnumun suyu xırp kəsildi. Klara çoxbilmiĢ arvadlar kimi, 

məsləhət verdi ki, soğanı çox ye və bir soğanı əz, üç-beĢ 

damcı da suyundan burnuna tök, düzələcəksən. Elə də 

elədim və heç bir xeyri də olmadı. Çətini qrip tutanacandı. 

Özünün vaxtı var. Vaxtı çatan-da sağalma isti tərlə 

baĢlayacaq. 

        Saat 13:30-da vodozaborun müvəqqəti ye-

məkxanasında oturub, rota ilə birlikdə də donuz ətində 

hazırlanmıĢ Ģorba içdim. 
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        Odessada verilən yeməklər elitni idi.  

        Bura kənd üstəydi və ucuz, sulu yeməklərə  çox 

üstünlük verilirdi. 

        AxĢamtərəfi ağırlaĢmağa baĢladım. Qızdır-ma məni 

tutdu və baĢım da ağrımağa baĢladı. 

Rizvan mənə gizlin yer göstərdi. BuĢlatlar yığılan 

anbar. Anbarın açarı, molodoy rus əsgər Koçetkovda idi. 

Rizvan xəstə olduğumu və heç kimin bilməyəcəyini ona 

bildirib icazəsini aldı.  

Gizlicə anbara girib, özümə rahat yer dü-zəltdim, 

yerim isti olsa da üĢüyə-üĢüyə yatdım.  

Səthi yuxuya keçib, hövllə də sıçrayıb ayıl-mıĢdım. 

Əlhəmdüllah, əlhəmdüllah...  

Yuxuda bərk boğulur, havam çatmırdı. 

Birdən xatırladım ki, yuxuda imiĢ: “Ağdamlı Rizvanla 

q. Klara birləĢib çənə Telmanı yaman-ca darıdılar. Telman 

yerdə qan içindəcə çabala-yırdı. Sonra da mənim üstümə 

cumdular. Qaça da bilmirdim, ayaqlarım tamam 

tutulmuĢdu...”  

YaxĢı ki, hamısı yuxuymuĢ. 

BaĢımın ağrısı artmıĢ, burnumun suyu ço-xalmıĢ, 

üĢütmə və titrətmə məni tutmuĢdu... 

        Məcbur qalıb Bryusovdan icazə istədim və o halımı 

görüb, məni yük maĢını ilə kazarmaya göndərdi... Sürücü 
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kabinaya oturanda, rəngimin avazıdığını və gözlərimin 

içinə qan gəldiyini heç nə olmamıĢ kimi bildirdi. 

Üzüm də tüklü idi. Sançasta özümü güclə yetirdim. 

Həkim baxan kimi hərarətimi ölçdü. Bir neçə antibiotik və 

soyuqdəyməyə qarĢı həblər  atdırdı, yadımda qalanları:  

СУЛФАДИМЕЗИН, АСПИРИН, ТЕТРАТСКИЛИН. 

        Voyentorqdan lezva, konvert, voyenni bilet üzlüyü 

alıb, darğınlıqla kazarmaya qayıtdım. 

Yuyunma otağında soyuq suyla üzümü tə-raĢ eləyib, 

özümü səliqəyə saldım.  

Tabletkalar bir balaca səbbimi aldı, titrəmə və üĢütmə 

nisbətən azaldı...  

Dərhal könlümə nənəmin təndirdə biĢirdiyi bürüĢtə 

çörək düĢdü. 

        Vahid Həsənovun qolunda iri ĢiĢ vardı, dü-nən 

hospitalda cərrahi yolla kəsib təmizləmiĢ və tikmiĢdilər. 

Sarğısı dəyiĢməliydi. Birlikdə onunla hospitala getdik... 

Yolda mağazadan kakao alıb, hospitalda sestra qızın 

yanında hazırladıb içdik. ġirin və dadlı idi. Onun sarğısını 

dəyiĢdilər...  

        Geri kazarmaya döndük. 

        QardaĢım Vidadiyə, Tahir Ağayevə, Odes-saya 

Nazıya məktublar yazıb yolladım və Sveta, Vera, Alla və 

NataĢaya isə çernovoy məktublar hazırladım. Gərək 

okonçaniyaları dəqiqləĢdirəm, bir də, bu myaqqı və tvyordu 

znaklar məsələsi! 
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        Ujindən sonra baĢımı bərk çalıb, yatdım... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samovar tüstülənir... 

   Cansız, 

 nəfəssiz məktublar. 
 

      Pervomayski,  
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              28, 29 və 30 sentyabr 1972-ci il. 

                      ıv, v  və şənbə günləri. 

 

Həbləri gündə üç dəfə atsam da bərk qrip 

tutmuĢam. Sançastda həkimdən xahiĢ eləyib iĢ-dən 

ОСВОБОЖДЕНИЯ üçün özümə bülletein aç-dırmıĢdım. 

Yerimdən qalxanda baĢım fırlanırdı.  

        Hərarətim çox olsa da yataqda üĢüyürdüm. Gecədən 

də yağıĢ sel kimi tökür və yol-iriz elə-cə zığ-batdaq idi. 

Büryan içərisindəydim... 

 Təsadüfən əlimə Azərbaycan dilində yazıl-mıĢ, 

“SAMOVAR TÜSTÜLƏNĠR” kitabı keçdi. Görü-nür kimsə 

unudub lenkomnatada qoyub getmiĢ-di. Vərəqlərinə böyə 

düĢsə də, sanki əlimə də-finə keçmiĢdi. Səhifələri aralayıb 

yoxlayanda, iki ədəd hörümçəyəoxĢar zəhərli cücü görüb 

sək-səndim və cəld kitabı tininə döĢəməyə çırparaq, iri 

böyələri uzunboğaz əsgər çəkməmin altına salıb,  

dabanımla fırlatmaqla canını aldım.  

        Kitab nədi, böyə nədi? 

        Görünür Kəlbəcər dağlarında kimsə bu ki-tabı kiməsə 

satıb, özünə gəncəfə alıb... Alan da, kitabın köhnəsi 

köynəyin təzəsi deyib alıb... içə- risini vərəqləmədən belə, 

əsgər balasına bağla-ma göndərəndə meyvələrin arasına 

soxuĢdurub göndərib. Mən də, kitabı verənin bir əlini 
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kəsər-lər, qaytaranınsa hər iki əlini, məsəlini ürəyimdə 

pıçıldayıb, böyrəkli-böyrəkli oxumağa baĢladım. 

        Kitabı oxuduqca, baĢımın ağrısını belə ta-mam 

unudur, qrip olduğum yadımdan çıxırdı. 

        Kitabda Ağdamın Muradbəyli kəndində ya-Ģayan 

zavallı Cavad kiĢinin baĢına gələn dəh-Ģətli müsibətlərdən 

yazılır:  

        “Cavad doğmaca əmisi oğlu ġahların əlin-dən 

vətəndən qaçıb Türkiyəyə gedir. Amma 58 yaĢı olanda 

vətən həsrəti onu çəkir, qürbət nis-gili yaĢayır. 60 yaĢı 

olanda oğul və qızını Tür-kiyədə qoyub vətəninə qayıdır. 

Doğma Murad-bəyli torpağına qədəm qoyan kimi, dizlərini 

yerə qoyub dəvə kimi xıxır, doğma torpağı ovuclayıb öpə-

öpə uĢaq kimi hönkürür. 

 Öz yuvası olan Muradbəyli kəndi dünyaca tanınan 

Ġstanbuldan ona əziz gəlir...” 

 Kitabı qurtaranda aynası açılmıĢ, ayrançilo yemiĢ 

adamlar kimi, bir neçə dəfə babat gərnə-Ģib, xeyli də 

düĢünməli oldum: 

 “Mən də bilməliyəm: Praqa heç vaxt bizim tozlu 

Bərdənin, əyri-üyrü ġərq küçəsinin, qaca-quca 

döngəmizin... Xosunun, Arazın, Savalanın, buratino 

Tariyelin, palaz Vidadinin, ĠboĢun, Qə-ribin, Əsgərin, 

Sərxanın qızbibi oğlanlarının ye-rini verə bilməz.  

        Hələ, ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala, ağ-ca maya, 

q.Bahar xala, Səmayə, Süzəndə, Dil-əzbər, Manya, 

Seyran, Zeynəb xalalar ... 
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        Xüsus da: çilli Sərxan, oğru Bəylər, Köçəri, taksi 

Yusif, dombagöz Qanboy, yarımtonluq Xı-dır, kefli Aydın, 

zurna Məhəmməd, milis rəisliyi uğursuz alınmıĢ Nadir dayı, 

tornaçı ġirxan... ” 

 YaxĢıca-yaxĢıca düĢünüb-daĢınmalıyam.  

        Yer kürəsi boyda planetin məhz bizim tale-yimizə 

yazılan qismətimizə düĢən Tanrı payı elə yurd-yuvamız 

olan Bərdədir.  

        Ġstanbul da, Praqa da... Amerikanın, Fran-sanın, 

Kanadanın, lap elə Moskvanın özü də bi-zə vətən ola 

bilməz. Bizim Böyük Vətənin qısa-ca tarixinə nəzər salaq: 

        “Ərəblərin Arranı iĢğalınadək Bərdədə Sa-sani 

mərzbanlarının iqamətgahı və alban kata-likoslarının 

patriarxlıq taxtı yerləĢirdi.  

        Xəlifə Osman (644-654) dövründə Bərdə... ərəblərin 

iĢğalına məruz qaldı. 654-cü ildə ərəb sərkərdəsi Həbib ibn 

Məsləmənin Qafqaza ikin-ci yürüĢündən sonra... Xilafətin 

ġimal vilayətləri-nin caniĢini öz iqamətgahını... Dvindən 

Bərdəyə köçürdü. Bərdə ərəblərin Qafqazdakı caniĢinliyi-

nin mərkəzinə çevrildi.  

        Lakin Ġran-Bizans müharibələri dövründə... xəzərlər 

tərəfindən dağıdıldığı üçün Əməvi xəli-fələrinin təyin etdiyi 

caniĢinlər Bərdənin yenidən qurulması haqqında əmr 

verirlər.  

        Və... Bərdənin bərpasını Xatim ibn Numan əl-Bəxili, 

ya da onun oğlu Əbdüləziz ibn Xatimi-yə həvalə edirlər.  
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        750-ci ildəki Abbasilərin hakimiyyət baĢına gəlməsi 

Bərdənin inzibati və siyasi mərkəz kimi əhəmiyyəti daha da 

artır. 

        944-cü il Bərdə tarixinə ağır və müsibətli il kimi daxil 

olur. Gəmilərlə Xəzərdən Kür çayı va-sitəsi ilə gələn ruslar, 

Bərdənin müdafiəsini təĢ-kil etmiĢ salari Mərzban ibn 

Məhəmmədin, dey-ləmlilər... və yerli könüllülərdən ibarət 

birləĢmiĢ qoĢunun müqavimətini qıraraq, Ģəhəri tutmuĢ... 

evləri talamıĢ, müqavimət göstərənləri qılıncdan keçirmiĢ, 

arvad-uĢağı əsir almıĢlar...” 

        Bax, indi mən rus qoĢunlarının hərbi hissə-sində, öz 

vətənimin əsgəri kimi qulluq edirəm.  

        Nəticəni özünüz çıxarın, əziz oxucum...   

 Əlqərəz, Ələsgərsiz, q.Vaqif Hüseynovsuz, buratino 

Tariyelsiz, qozbel Aydınsız, dərzi Hə-midin oğlu Zakirsiz... 

Dəllək-klarnetçalan Sava-lansız, ağ mirvari sırğalı 

Məhbubə xalasız, ağca maya q.Bahar xalasız, ya 

Komsomolsuz, Xura-mansız, nə Paris, nə London, nə 

Moskva? 

 Komsomolla ailə qurub Bakıdaca yaĢamaq ən 

düzgün seçimdir.  

        Xristian məzhəbli, slovyan mənĢəli Yitkay-la da ömür 

boyu get-gəl edər, əlaqə saxlayar və hər ikimiz ailə 

qurandan sonra da görüĢərdik... 

 Kitabı acgözlüklə oxumuĢdum.  

        Odessada demək olar ki, heç nə oxuya bil-mirdim. 

BaĢımın bircə brauninqi əskik idi. Kom-somola xəyanət 
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tiryək kimi bir Ģey olmuĢdu sıs-qa canıma... Ġdarəçilik, 

qiraət, maarifçilik və qatı millətçilik bacarığıma rəğmən... 

qazandığım nü-fuzu qadınlara qarĢı Ģəhvətkarlıqda 

nəĢvünüma itirə bilərəm. Mən ki, mollaxanada dərs 

almamı-Ģam. Nə qədər ki Ģərəfim zədələnməyib, bu yol-

dan çəkinməliyəm. 

 Bu gün aynımaqla, yaxĢı dincəldik. 

 Tbilisiyə, fırtına Tahir Ağayevə -2, Odessa-ya, 

ağcabədili Nazıya da -2 məktub yazdım. 

 Nazıdan -2, Tahirdən -1 məktub almıĢdım.  

        Nazının məktubları lap cansız idi.  

        Sanki sözləri əzab çəkir, yazdıqları can ve-rirdi. 

Hissiyyatsız, xəbər-ətərsiz, ürəksiz, savad-sız yazılan 

qupquru, könlüqırıq yetimçə ruhlu və saxlanılmağa belə 

dəyəri olmayan, candərdi ya-zılmıĢ nəfəssiz, məktublar...  

        O  məktubları belə adlandırardım:        

        Qul məktublar! 

Fotosuz, ümidverici xəbərsiz və Ģəkilli zər-finin 

içərisində heç olmazsa, sarı 1 rubl əskinazı olmayan, xala 

xətrin qalmasın yazılan, adi mar-kalı məktublar əslində 

əsgərə utanc gətirir, hət-ta içində dəhĢətli hiddət yaradır və 

yazana qarĢı da ikrah hissi doğurardı. Belə məktublar 

adətən telli Ġmandan... axıska didərgini Süleyman Zahi-

dovdan... pəltək Nazıdan və bir də buratino Ta-riyeldən 

daha çox gələrdi.  

Düdük verənlər!      
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Belə süləngəc məktubları oxuyandan son-ra da, 

gərək əmgəyinə buz bağlayıb özünü bir müddət 

sakitləĢdirəsən.                        

Məktub brakonyerləri!  

        Sadəcə bəzənib-düzənmiĢ kəndçı məktub-ları da 

vardı. Göyərçin dimdiyində salam göndə-rilən, havanın 

necə keçdiyi soruĢulan, səy təfsir dolu... məna kəsb 

eləməyən, böyükraq hərflərlə yazılan məktublar. BaĢlıq da 

qoyulardı:  

        ġanlı məktub! 

        Çex Yitka hələ də məktub yazmır...  

        Cansız, qul, brakonyer, mənasız və kəndçi ruhlu olsa 

da, bircə yazsaydı!  

        Məktub kraliçalarım!  

        Bəli, bunlar da vardı: Komsomol və ağ mir-vari sırğalı 

Məhbubə xala!  

        Onların sadə məktublarında ürəkləri vurur, qəlbləri 

döyünür, sarı vərəqlərindən qoxuları gə-lirdi. FotoĢəkil, 

maraqlı Ģer və son əyalət xəbər-ləri də ki, öz yerində! 

        Çex, Ģıltaq Yitka... bənövĢəgözlü Katerina, əslən rus 

hərbçi ailəsindən olsa da, Bakıda do-ğulmuĢ, baxçaya 

getmiĢ, hətta orta məktəbi də orada oxumuĢ Sarıkirpikli də 

yazsaydıca bircə, məktub kraliçalarımın sayı uzana bilərdi. 

        Düdükçülük olmasın, nəsə çox uzatdım...  
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Bu gün nədənsə iĢtaham da açılmıĢdı, düz, iki dəfə 

voyentorqdan aldığım bulka, peçenye, vafli, konfet və iki 

dəfə də yeməkxanada salalı Ģorba və salalı qarabaĢaq 

yedim. Yeməyi yeyən kimi, naxoĢluğum elə bil geri çəkilir, 

təslim olur, məğlubiyyət acısı dadır, ac olan kimi isə 

üstümə yenidən misri qılıncını çəkir və dərhal da baĢım 

ağrıyır, burnumdan su gəlirdi... 

        Çilləsi çıxsaydı! 

 AxĢam kazarmada bütün rota televizorun qarĢısına 

toplanmıĢdı. Qələbəlik idi. 

         СССР : КАНАДА...  

        Xokkey üzrə doqquzuncu görüĢ keçirilirdi.        

        Çox maraqlıydı, kapitalist peĢəkarlar ilə bi-zim sovet 

həvəskar xokkeyçilərinin... ölüm-dirim mübarizəsi 

yaĢanacaqdı.  

        Heyhat!  

        Vətənimiz ССРИ isə bu gecə uduzdu:  

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3 və sonda 5:6.                

Məğlub olduq və ümumi görüĢlərin ümumi hesabında 

kanadalılar 5:4 hesabıyla bizi yendi-lər. Yanıb yaxılırdım!  

Dumbulçular! Dümbələkçalanlar! 

Gedin, dükança iĢlədin, heç sizə dükan da yaraĢmır. 

Nənəm kimi, qonĢu Zeynəb xala kimi  bir dükçə ip əyirin...  
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Hərənizdən də, necə yağlı bir çimdik qopa-rıb, 

baĢınıza orta barmaq çırtması vurardım!  

Çilovpəzlər! Ayrançilolar! 

        Ruslu, beloruslu, ukraynalı və azərbaycan-lı, ermənili, 

gürcülü, qazaxlı, moldovanlı, özbəkli, tacikli, türkmənli və 

qırğızlı hamımızın bir vətəni vardı: ССРИ!  

          O da bizi bu gecə beləcə bay elədi! 

Sübhdən bərk soyuq olduğundan, heç iĢə getmək 

həvəsim yox idi. Ġstədim yenə sançasta gedəm, amma 

nədənsə utandım. Axı bir qədər yaxĢılaĢmıĢdım. Həm də 

ki, düzü dava-Ģava da salmaq istəmirdim. 

 Podpolkovnik Dyakiv, bir həftəlik məzuniy-yətə gedib. 

Nəyisə, vodozabora gedəsi oldum. 

 ĠĢləri sahmana salandan sonra, çənə Tel-manla 

q.Klaragilə getdik.Yenə soğan-çörək, ye-nə üçulduz bir 

ĢüĢə konyak! 

Rumka olmadığından stəkandaca içir, gah 100, gah 

da 50 süzürdük.  

Klara da bizimlə sonacan vurdu.  

Mən o süləngiyə baxanda, iĢtaham küsür-dü. Ona 

baxıb ürəyimdə Yitkanı və Komsomolu, Katerinanı və 

Məhbubə xalanı düĢünür və onun nə qədər iyrənc 

olduğunu müqayisə edirdim... 

Vodozabora qayıdanda kefim açılmıĢdı.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

40 

UĢaqlarım bu gün nəsə yaxĢı iĢləmir, həm bizə 

tapĢırılan iĢ naryadda yox idi, həm də mən özüm 

boĢalmıĢdım. Akkordun naryadı da əsas-ən ağartma iĢidir, 

onun da xammalı yoxuydu.  

        Hamımız hövsələdən çıxmıĢdıq. Günlər də yel kimi 

ötüb keçir, bizə zəruri materiallar vermir, bizicə hey yubadır 

və əsəblərimizlə oynayırdılar.  

Davarlı kəndləri olan, bizim aran və dağlıq qarabağlı 

əsgərlər, içi mən özüm də qarıĢıq, da-ha bu haqsızlığa 

güclə tab gətirirdik.  

Deyəsən yenə, kiminsə baĢını yarıb, ətəyi-nə qoz 

tökmək vaxtı çatmıĢdı.  

 Əlövsətdən bir məktub aldım. 

Oxuyub, axır ki sevindim. Bu məktub xeyli ürək-dirək 

verdi mənə, o yazırdı:  

        “Komsomola məktubun çatıb...  

Orta məktəblərin yuxarı sinif Ģagirdlərini də pambıq 

yığımına aparırlar. O getmir, zira, direk-torla atası razılaĢıb.  

Böyük bacısı NüĢabə, bu il V.Ġ.Lenin adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun, Coğ-rafiya 

fakültəsinə qəbul olunub, sentyabr ayının 1-dən, artıq 

orada təhsil alır.  

Yolunu gözləyirik...” 

 Bəli, bu canlı, Ģirəli xəbərlər ürəyimi açdı. 
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 Veraya, Svetaya, Allaya və NataĢaya yaz-dığım 

məktubları Cəfərlə saf-çürük eləyib bütün durğu iĢarələrini 

yerinə otuzdurandan sonra ağ-lamaya köçürdüm. Sabah 

yola salacağam.  

        Əlif-əlbət! 

 Nahardan sonra, Qəmbərlə mayıf Mamedi 

güləĢdirdik. Heç kəsin gözləmədiyi halda, mayıf  onu yıxdı! 

Aralığa təfriqə düĢmədən, hamı tökü-lüĢüb Mamedi 

qucaqladı.  

        Göydodaq Ədalətlə həzarpeĢə Ələkbər isə  bir az da 

irəliyə gedərək... mayıfı qolları üstünə qaldırıb: Həzarat! 

Həzarat! -qıĢqıra-qıĢqıra atıb-tutmağa baĢladılar.  

        Qəmbər baĢına pislik gətirilən adamlar ki-mi nə 

edəcəyini kəsdrə bilmirdi.  

        Bu necə oldu?            

        Mayıfı yel vursa, axı yıxılardı.  

        Himayəsiz, yiyəsiz kimsəsiz adamlar kimi... binəva 

baĢı açıq qalmıĢdı. 

 Sonda... Laçının Alxaslı kənd sovetliyindən olan, baĢı 

gicikmiĢ Ələkbər Ġsgəndərov mənimlə güləĢmək istədiyini 

açıq elan etdi.  

        Laçın, kəlbəcər uĢaqları uğuldadı. 

        O... qolunun zoruna arxayın olub, dikbaĢlıq etdiyindən 

baĢına tənbəki oyunu açmaq qərarı-na gəldim.  

 Soyunub, meydanda baĢ-baĢa gəldik.  
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        O güləĢ fəndlərini bilmirdi.  

        Bir xeyli süpürləĢəndən sonra da, girəvəyə salaraq 

dəyirman fəndinə salıb, onun kürəklərini yerə çırpdım.  

 Zıqq! -elədi...  

        Hər Ģey bir göz qırpımındaca baĢ vermiĢdi. 

        Qurbağa gölünə daĢ atılanda necə olur?                

        Anası ölmüĢlərdən heç cıqqırını çıxaran ol-madı! Bu 

da baĢı, baĢlara qoĢmağın aqibəti... 

        AxĢam, rota kartof soymağa gedəndə, ba-Ģımı əl-üz 

dəsmalıyla möhkəm-möhkəmcə çalıb, yerimə girdim. 

 Bu gün sentyabr ayının son günüydü.  

        1972-ci ilin sentyabr ayı, demək olar uğur-suz ay kimi 

yaddaĢımda qaldı.  

        Odessanı tərk elədiyimiz... Yitkadan, Kom-somoldan 

və ötən 20 gündə odessalı, bənövĢə gözlü Elizabet 

Teylorumdan məktub almadığım, həm də ki... ağ mirvari 

sırğalı Məhbubə xaladan səs-səmir çıxmadığı üçün... 

 Sübh tezdən oyananda... özümü çox əzgin hiss 

edirdim. Ələkbərlə çox süpürləĢdiyim üçün əzələlərim 

ağrıyırdı. Deyəsən, Odessada bədə-nim lap xamlamıĢdı. 

 Prikazımıza cəmisi 10 gün qaldı. 

 Yenə bədənim qaĢınırdı, ĢiĢib bir neçə yer-dən 

köpəĢimiĢdi də...  
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        Səhər razvoduna da getmədim. Yeməkdən sonra, iĢ 

razvodu qurtarana kimi də Bryusov gə-lib çıxmadı. Elə 

yaxĢı ki, yubanmıĢdı, yoxsa sə-hər razvodu məsələsinə 

görə də zəhləmi apara-caqdı. Bu gün Ģənbə günüydü... 

Siyasi məĢğələ keçirilməliydi, onu da keçən tapılmadı.  

        Podpolkovnik Dyakivin də ki məzuniyyətdə olması, 

rütbə və vəzifəcə ondan kiçik olan sovet zabitlərini tamam 

arxayınlaĢdırmıĢdı... 

 Vodozabora getdik.  

Bərdəli Akifdən, Dağlar arxasında üç dost, kitabını 

istədim. Hələ, heç özü tam oxuyub qur-tarmamıĢdı, amma 

dərhal qəzetə büküb verdi.                         

Mən olsaydım, qəti verməzdim, düzü lap:  

“Özüm yarımçıq qalmıĢam... oxuyub qurta-rım, sonra 

verərəm,” -qətiyyətlə deyərdim. 

Haqq sevən insanam. 

-Sağ olsun, yazan gözəl yazıb, çox maraq-lıdır, -dedi.  

       Ürəyimdə fikirləĢdim ki: “Dediyi kimi olsaydı, heç 

qurtarmamıĢ da, kitabı mənə verərdi? Həm də yazıçının 

adını da çəkmədi heç.”  

       Kitabın ilk səhifəsindəki Ģəklin altından da, müəllifin iri 

hərflərlə adı yazılmıĢdı: Ġlyas Əfəndi-yev. Onun oxuculuq 

mədəniyyəti çatmırdı...  

 Nahara qədər, o ocağın, bu ocağın istisinə, tüstüsünə 

qızına-qızınaca, kitabın 50 səhifəsini oxuyub qurtardım. 
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Hələlik ki, oxunaqlıdır, rəvan gedir, çox sadə dildə yazılıb. 

TanıĢ yer-yurd, ta-nıĢ simalar, sünnilü-Ģiəli islam 

məzhəbli... 

 Bu gün Ģənbə olsa da... iĢ vaxtını düz saat 18:00-a 

kimi elan eləmiĢdilər. 

 Xallı Arif və kuybıĢevli Hüseyin gecə növ-bəsində 

iĢlədikləri üçün kazarmada yatırdılar.  

        Laçının Dərəcan kəndindən olan, qayıĢbal-dır 

Turabxan Quliyevlə, Ağdamın Qızıllı kəndin-dən gəlmiĢ, 

yefreytor Ġlyas Mamedovu isə gənc leytenant QreĢnoy 

məndən xəbərsiz Kiselyovun evində iĢlətməyə 

göndərmiĢdi.  

        Bu da akkordumuz!  

        Deyəsən bizi dolayırlar...  

        Düzü, özümün də marağım ölmüĢdü... 

 Klaragildə... tərneftli çənə Telmanla bu gün konyak 

içmədik. Pendir olmadığından da qarpız, soğan, çörək 

yedik. Klara çənə Telmanın israrlı təkidiylə ЧАЙКА-3 

markalı fotoaparatı mənim ça-madanımdan çıxarıb gətirdi 

və bir neçə pozada Ģəkillər çəkmiĢdik ki, fotolent doldu.  

        Çənə kiĢi sözü verdi... bu dəfə Ģəxsən özü proyavit 

elətdirib, fotoĢəkilləri çıxartdıracaq. 

KОМЕНДАТСКИЙ РОТА-dan gəlmiĢ naftalanlı  

Babayevlə lavsan parad forması haqqında söv-dələĢdik. 

Üstündə, hələ yun parad formamı ver-mək Ģərti ilə, 40 

manat nəqd pul istədi...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

45 

        Razı olmadım. Xeyli çək-çevirdən: Həm is-lam 

hümməti olmağımızdan, həm də Bərdədən tullansan eləcə 

Naftalana düĢməyin mümkünlü-yündən misal çəksəm də, 

gədə yumĢalmadı.  

        Nəsə, bazarımız alınmadı. 

 Dembl gününə günü-gündən az qalır, am-ma hələ 

də, o möhtəĢəm günə, tam hazırlaĢma-mıĢam. Artıq əl-

ayağa düĢmək vaxtı çatıbdır.  

        Cəmi 60 rubl pulum qalıb.  

        Tərneftli Telmana da, özümə də parad for-ması 

almalıyam. Söz vermiĢəm. Çənə çətirimin altına girib. Öz 

sözü olmasın, öl desəm, ölməli-dir, belinə minsəm 

Odessaya kimi çapmalıdır.    

        Məhz ona görə də, pul çox azdır. Deyəsən ağız açıb, 

evə bir də namə yazası olacağam... 

 Çənə Telman naftalanlı Babayevi ötürəndə, yolda 

onu saxlayıb biĢirər.  

        Yun parad forma və 25 rubl nəqd pul ver-mək Ģərtilə, 

separat danıĢığa gedib razılaĢarlar.  

        AxĢam dəyiĢ-düyüĢ baĢlayacaq. Onun lav-san 

forması əyniməcə gəlsə, əla olacaq. Sonra zabit papağıyla 

qara tufli də alsam, evmizə əsl Sovet serjantı əvəzində əsl 

zabit kimi dəbdəbəli geyinib. taraz gedə bilərəm.  

        Saat 17:05 idi.  

        Bir saata iĢ qurtarır, gün sona çatır.  
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        Məktublar hələ gəlməyib.  

        Əgər bu son gündə... o xoĢ məramlı “dörd” mələyin 

yalnız birindən, bircə məktub gəlsə be-lə, inanın mənə, 

sentyabr ayını uğursuz sayma-ram və o surəti ziba 

sənəmlərə... büt kimi etiqad edərəm. Həm də əsgərəm, 

baĢqa nə iĢim var? 

        Gələcək o gün!  

        Əlif-əlbət gələcək!  

        Buna öz varlığım kimi inanıram. Və çox da ümidliyəm. 

Vədəxilaflıq eləyə bilməz! 

        Axı o vəcihəylə biz roman yaĢamıĢıq.  

        Yəni sənubər boylu Yitkaya qarĢı nisyanmı, ya, 

könlümün məhbubu mahliqa Komsomoldan üz çevirmək? 

Belə vəbalmı olar? 

 Həyatını risk edərək... özünü mənə təslim eləmiĢ, ağ 

mirvari sırğalı Məhbubə xalanın qəl-binə toxunmaq, ya 

məndən uĢaq gözləyən, qar-Ģıma nanü-nəməklə çıxan 

bənövĢəgözlü Kateri-nanı namərdcəsinə tək buraxmaqmı?  

        Heç vəchlə! 

Bircə o gün gəlsəydi! Bircə bu dörd nəfərlə, vəcdli, 

göz-gözə dayansaydım...  

        Görəsən o gün, nə vaxt qismət olacaq? 

 Eh... nəyisə... 
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 Dünənki ССРИ-КАНАДА xokkey yarıĢına bü-tün 

dünya baxırdı, o cümlədən də, aparıcı dikto-run dediyi kimi: 

Həmçinin praqalılar! 

        Bizim vətənimizdən sonra da, quduz Kana-dalılarla bu 

gün praqalılar görüĢməliydi. Odur ki,  yer kürəsinin xokkey 

azarkeĢləri kimi, bütün Çe-xoslovakiyalılar da bu oyunu 

izləyəcəkdilər. 

 Söz yox ki, mənim Yitkam da! 

 Sonsuz maraq və çılğın ehtirasla baxaca-ğım bu 

oyuna, söz yox, indi Yitka da, bacısı Da-noyla oturub, 

təĢviĢ və həyəcanla baxacaqlar. 

 Amma heyflər olsun ki, Sovetlər uduzdu! 

 Bu gün mənim kimi, bütün sosialist ölkələ-rinin 

vətəndaĢları da oturub... səbirsizliklə bu ta- rixi oyunun 

nəticəsini gözləyəcəkdi.  

        ЧССР-КАНАДА!  

        Ġntiqam vaxtıydı.  

Bir sözlə, bu axĢam “Yitkagil” kapitalist pe-Ģəkarlarla 

görüĢməliydi. Matç, bütün yer kürəsi-nə Praqadan birbaĢa 

yayımlanacaqdı.       

Haradansa ağlıma girmiĢdi ki, vestern Yit-kanı da 

hökmən azarkeĢlər arasında, televizor-da görə biləcəyəm. 

O, belə məhĢur oyunu izlə-məkdən, əsla qalmazdı. 

Özüm Moskvada, ya lap elə Bakının özün-dəcə 

olsaydım... Praqaya uçub, bu oyuna buzlu xokkey 
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meydançasında tamaĢa etmək fürsətini, ehtirasını, 

ləzzətini qaçırmazdım.  

Və birbaĢa yayımla çəkən, batılı birinin ci-binə üçlük, 

ya beĢlik dollar bassaydım bütün yer kürəsi məni 

görəcəkdi, söz yox ki, Yitka özü də. O, dərhal qıĢqırıb 

bacısına deyərdi: “Dano! Bax, o mənim ilk xarici 

sevgilimdir! Tofadır! Odessa-dakı o bakılı soldat!” 

Ġndisə artıq beynimə iĢləmiĢ: “Onu görəcə-yəm!” -

fikriylə yaĢayırdım. “Ümid məni yamanca minib ha!” -

desəm, inanın ki, yanılmaram. 

Hələ qlobal, bəĢəri bir məsələ də vardı or-

talıqda:“Yitkagil” bizim heyfimizi onlardan ala bi-ləcəkdimi? 

Yoxsa bu utopiyadır?  

Ya batdaq dizə çıxacaq?! 

Bir də, hər çalınan qələbə, bütün sosializm 

quruluĢunun kommunizmə doğru aparan yolun-da bir 

maraq, üstünlük və ali məqsədinə doğru aparılan yolda 

incə bir siyasətdir.  

Hələ, bir müəmma da qalırdı... 24 sentyabr 1972-ci il 

tarixində gördüyüm yuxu niyə çin çıx- madı? Su, qan 

gördüyüm yuxular axı çin olardı? 

Ürəyimdə bu yuxuya elə qarĢısıalınmaz bir mübhəm 

ümid, inam vardı ki...  

Qəribəydi!  
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Bu ümid, bu inam və bu istək görəsən har-dan 

qaynaqlanıb, bu qədər əminlikləcə qəlbimə hakim kəsilmiĢ, 

ürəyimdə niyə tillənmiĢdi? 

Bu dörd nəfərdən biri görünür o gün mə-nimlə bağlı 

nəsə bir addım atıb... Özü də uğurlu bir addım. Axı ördək 

kimi suda yüngül və rahat üzürdüm...Ya da ki, o gecə bu 

dördlükdən han-sısa, mənə ürək dolu bir məktub yazıb 

göndərib, yaxın günlərdə çatacaq... 

Yuxum məni aldatmazdı. 

Ortada qan və su vardı! 

Bu gün poçt gələndə... həsrət dolu nigaran baxıĢlarla 

molodoy əsgərlər bu poçtalyon əsgəri necə əhatəyə 

almıĢdılar, pərvərdigarə! 

Bir vaxtlar mən də belə deyildimmi?  

Fəsillər, illər, aylar dəyiĢdiyi kimi, dünya da dəyiĢir. 

Gənclər səfərbər olub hərbi xidmətə ça-ğırılır, stariklər 

gedir, molodoylar starik olur...  

Çarx fırlanır... Dünənin əsgəri general olur, sonra da 

hamı kimi yoxa çıxır. Həyat niyə belə qurulub, ömür yaman 

qısadır deyəsən... 

Kəndlərdə və lap elə bizim qədim, paytaxt Bərdənin 

özündə belə... kasıb ailələrin yaĢadığı lığli, zığlı, lehməli 

batdaqlı həyətlərdə kiçik taxta qapılar, küləkdə, ya adi bir 

yel əsəndə dırdır dı-rıldayır və dünənin evcik quran qızları, 

sonra öz çiy kərpic “evciklərində” ot, saman tayaları yığıb, 

inək, camıĢ sağır, sonra da özləri doğub-törəyir.  
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Kənd cavanlarının əksər hissəsi adətən də, kasıb 

zümrəsi ölkə boyu pərən-pərən səpələnib, bir parça qara 

çörək üçün, doqqaz-doqqaz, tin-tin, döngə-döngə, 

dağılıĢır.Yeniyetmə cayıllarsa bax beləcə kənd-kənd azalır, 

dünənin evcik qu-ran qızları isə, ərgən vaxtlarında ərə 

getməyəcə ərən oğlanlar tapmır, qarıyıb onların nə vaxt 

qa-yıdacaqları ümidi və həsrətiylə üzülürlər.  

Cəmisi 27-31 il əvvəl, Ġkinci dünya mühari-bəsi 

illərində... Hitler almaniyasına qarĢı döyüĢ-lərdə, 16 

yaĢından üzüyuxarı, ayağıca yer tutan kənd kiĢilərinin 

əksəriyyəti Ukrayna, Belorusiya, Rusiya çöllərindəki 

döyüĢlərdə və cərimə batal-yonlarında qırılıb-çatılmıĢ, 

əvvəl qara kağızları, sonra da, tanınmaz halda olan, 

parçalanmıĢ əl-qol, ayaq-baĢ hissələri qoyulmuĢ tabutlarda 

qa-yıdardılar... Yaylaqlarda, obalarda, rayon və Ģə-hərlərdə 

kiĢi də qalmamıĢdı. 

O vaxtlar... kəndlərdə hey çadırlar qurulub yas 

saxlanardı. Qadınların göz yaĢları da, zəla-lət içində 

ağlamaqdan qurumuĢdu.  

Bax beləcə, kənd kiĢiləri çadır-çadır, tabut-tabut, 

məzar-məzar azalır... bir ucdan kiĢilər yo-xa çıxırdılar. 

Əlaməti fariqəmiz bu gündəydi...  

Kolxoz sahələrindəki, bir ucu görünməyən 

qəbristanlıqlarda dul və qarımıĢ qızlar qəbir qa-zımaqdan, 

tabut quyulamaqdan və cəsəd göm-məkdən, əksəriyyəti 

nisgil xislətli olmuĢdular. 

Eh, indi də...  
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Kənd cavanları Sovet Ġttifaqının ucsuz-bu-caqsız 

Ģəhər və kəndlərində... xristian məzhəbli sarıĢın qızlara 

iliĢib, illərlə doğmaca ocaqlarına qayıtmaz, əllərinə düĢən 

pul-paranı da cırta-pır-ta xərcləyib lüt-üryan qalardılar... 

YaĢlanan kimi də quĢqun təklifiylə qurulmuĢ izdivaclar 

dağılar... bu sarıĢın tyotyalar quĢqun bağlamaqla bu quĢ- 

ürəkliləri evdən qovar... çar-naçar qalıb geri qa-yıtmağa da 

üzləri tutmaz, el qınağından utanıb-çəkinər, beləcə illəri 

zillətlə köhnəldərdilər...  

Çoxu da ki, sonda бомж həyatı sürüb, atıl-mıĢlar kimi 

qürbətdə, uzaq Sibirin ucsuz-bucaq-sız çöllərində boran-

çovğuna düĢüb donar, mü-hib qiyafəsində olan qartımıĢ 

cəsədlərindən ay-larla xəbər tutanları da olmazdı.  

Kəndlə müxabirə olmadığından... zavallılar bu 

mövcud sonluğu yaĢamağa məhkum idilər.  

Eh, savadsızlıq bizi, görün hara sürüyür... 

Bundansa kənddə qalıb, özünü çoban itinə qapdırıb 

ölmək, damı qübbəli, yəni səqfi yarım-kürə Ģəklində olan 

qəbrə əbədi gömülmək daha Ģərəfli deyildimi? Heç 

olmazsa, elat bilərdi ki, öz itimizin güdazına getdin...  

Yoxsa, nənəmin sözü olmasın: “Ovsunamı, tilsiməmi 

düĢmüĢük... tilavət əvəzinə indi də ev-də otura-oturaca, 

caduyla tilsimbənd edib Parisi partladırıq? Bircə elə bu 

qalmıĢdı...” 

Məxləs, Ģur salmaqdansa balalarımzı oxut-maq, 

oxutmaq, yenə də oxutmaq lazımdır.  

Nicat yolumuz məhz bundan baĢlayır! 
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Bu gün məktub almadım.  

Görünür daha heç kim yazmaq istəmir ki, onsuz da, 

bu gün-sabah özü gəlir... 

Amma, qardaĢım Rafiq Bakıdan, bizim ins-titutdan 

Hərbi hissəmizə teleqram vurdurmalıdır. Axı, həqiqətən 

payız sessiyasına hazırlaĢıb im-tahan verməliyəm! Görək 

də... 

Axır, bu axĢam naftalanlı tösə Babayevdən lavsan 

parad formanı ala bildim.  

Əynimin ölçüsünəydi!  

ġalvarı uzun olsa da, pencəyi əynimdə xü-susi ilə 

Ģux, gözəl görünürdü... ġalvarı isə dərzi düzəldə bilərdi, 

əsas pencəyidir, o da ki, əynimə əla oturmuĢdu. 

Qaldı ofiser papağıyla qara tuflisi! 

Lap yaraĢacaq bir-birinə!  

Əsl starik, əsl hərbçi, əsl komandirlər kimi, demblə 

gedəcəyəm. Zira, kənardan baxan olsa, nə biləcək ki, yer 

qazıb, hörgü hörüb, nasılkada beton daĢıyıb, suvaq vurub 

gəlmiĢik... 

Komsomolumla, ağ mirvari sırğalı Məhbu-bə xalayla 

da, elə bu yarı əsgər, yarı da ki zabit  formasında 

görüĢəcəyəm! 

Hərdən Ģübhə eləyirəm: Ġlahi! Yəni bu doğ-rudanmı 

həqiqətdi? Yəni doğrudanmı o qüdrətli Vətənimin yüksək 

çinli zabitləri, qıpqırmızı cildi-nə möhtəĢəm CCCP sözləri 
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həkk olunmuĢ Hər-bi bileti yaxın günlərdə mənə təqdim 

edəcəklər? 

Sərf-nəzər et, iĢ Ģuluq ola bilməz! 

Öz yun parad formamı da gətirib naftalanlı Babayevə 

verdim.  

BaĢa qaxma yox, söz danıĢıqdan keçər.  

Yeni lavsan parad formamı müxənnəs çə-nə 

Telmandan göndərdim ki, q.Klaragilə qoysun. Sabah təkrar 

geyinib yoxlayacağam... 

Alverimiz baĢ tutan günün axĢamı da, pat-rul 

rotasının əsgərləri: Naftalanlı Babayev, yev-laxlı Hüsən və 

çənə Telmanla birlikdə hamama getdik. Paltar sabunuyla 

maçalkanı köpükləndi-rib, bir-birimizi o ki var sürtə-sürtə, 

yaxĢıca... lap dembilski çimdik! 

Hamamın yanındakı, avtomat telefon bud-kasından, 

general-deputat Krasikin qırmızı kost-yumlu kübar bacısına 

zəng vurdum.  

Yenə dəstəyi qaldıran olmadı.  

Amma çağırırdı... 

Neçə vaxtdı gözlədiyimiz zaman yetiĢdi.  

Bütün rota, müsəlmanlı, slavyanlı, xristian-lı 

televizorun qarĢısına toplaĢıb, hərə ağlına gə-ləni necə 

gəldi gəvəzəyirdi.  
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Hamı emosiyaya qapılıb səs-küy, hiss, hə-yəcan və 

qarğaĢalıqla bir-birinə qarıĢıb, içindən xata çıxa biləcək hal 

olsa da mərc gəlir, hərə bir hesab söyləyirdi.  

Kimsə, yanındakı Ģulumu inandırmaq üçün 

dayanmadan təkidlə and içirdi: “Rus torpaqlarını monqol 

Çingiz xanın, makedoniyalı ərəb Ġsgən-dərin, fransız 

Napaleonun və nemes Hitlerin qo-Ģunlarından qoruyan, 

məhz uzaq Sibirin ucsuz-bucaqsız tozağacı meĢələri 

olmuĢdur...”  

Kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərob, bu vur- 

çatlasında qırsaqqız olub yaxamdan əl çəkmirdi ki: Klassik 

muğamlarımızdan birinin adını de.  

Axırı təngə gəlib bağırdım:  

-Rast, ġur, Segah, ġüĢtər, Çargah, Bayatı-ġiraz, 

Humayun...  

Birdən, vaynösə birnəfəsə:  

-Əlhəq! Əlhəq! Əlif-əlbət! Əlhəq! -çığıra-çı-ğıra, dingiĢ 

arvad kimi harasa götürüldü! 

Canımdan gizilti keçdi.  

Kazarma əxlaqa müğayir hərəkətlərlə, föhĢ və 

söyüĢlərlə qaynayırdı... 

Axır ki, tarixi xokkey oyunu baĢladı:  

ЧССР-КАНАДА.  

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. 
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Yerimizi yenicə isitmiĢdik ki... cındırlar dal-badala, iki 

Ģayba keçirtdilər!  

ġoka düĢmüĢdüm, bu nə deməkdir?  

Yooxx, ola bilməz!  

Mənim Yitkamın vətəni uduza bilməzdi!  

Kazarmada Ģalakoma gedən, bizim əsgər-lərin 

qurbağa gölünə, elə bil daĢ atdılar. 

Elə pis olmuĢdum. TəĢviĢlə gözlərim tama-Ģaçıların 

fövqündə slovyan mənĢəli Yitkayla ba-cısı Danonu 

axtarırdı. 

Fasilədə...  

Praqanın bağ və yaĢıl parklarını göstərirdi-lər. 

Ġstirahət eləyən çexlərin fövcü arasında da,  həyəcanla 

onları arayırdım. 

Nəsə, bir qədər dilxorçuluqdan və ümidsiz-likdən 

sonra, mistik təsəvvürlə ümidimi bağladı-ğım ВТОРОЙ 

ПЕРИОД baĢladı. 

“Yitkagil” dalbadal iki Ģayba keçirdi!  

ЧССР 2:2 КАНАДА.  

FövqəlbəĢəri mətanət! 

Sevincimdən ürəyim gup-gup guppuldayır-dı. Bax 

belə! Mənim Yitkamın vətəni bizim vətə-nin də Ģərəfinə 

hökmən udmalıydı! 
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Artıq hesab bərabərləĢmiĢ, quduz kapita-list 

kanadalılar bir qədər sınmıĢdılar.  

Fövqəltəbii qüvvələrin varlığına inanırdım! 

QarĢılarındakılarla hesablaĢmalıydılar... 

Həlledici, ТРЕТЫЙ ПЕРИОД baĢladı. 

Çexlər üçüncü Ģaybanı keçirəndə fövqəltə-biiliklə 

hoppanıb MürĢüdün düz belinə mindim. 

“Yitkagil” qanımızı yerdə qoymadı! 

Bu gerçək nağıl idi! 

Amma, düĢmən qızmıĢdı, fövt olmazdı...  

Heyhat... 

GörüĢün qurtarmasına, cəmi 4 saniyə qal-mıĢ, quduz 

peĢəkarlar amansız məğlubiyyətdən yaxa qurtara bildilər.  

Bu sensasiya idi.  

Cəmi-cümlətanı dördə qədər saymaq qal-mıĢdı: 1... 

2... 3... 4... Vəssalam... 

Bax, bu sonuncu saniyələr bizə asi çıxdı! 

ġayba, qapımızdakı iĢığı yandıran kimi də, oyun bitdi: 

3:3 ! 

Mat-məhbut içindəydim! 

Kazarmanı maxorka tüstüsü və döĢəmənin kəsif 

havası bürümüĢdü. 
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Yitka ilahi, təbiətin Ģah əsərlərindən biri idi! Neyləmək 

olar, onsuz da uduzmadılar ki!? 

Max çəkmək, olanı geri qaytarmaq deyildi. 

Amma, sonuncu 4 saniyənin hökmünə bü-tün dünya 

Ģahidlik elədi ha!  

GizliqovuĢanlar kimi... oyun baĢa çathaçat-dığı 

yerdəcə hardan çıxdı belə, bu inqilab ruhlu əclaf 

köpəyoğlu! 

Maqma halında olan kimi, əsgərlər qızıĢıb dəli 

ehtirasla, qapı və pəncərələri əncamələrin-dən çıxarırdılar.  

Kəlbəcərli Sahib Əkbərov kimi, fil qulağın-da yatanlar 

da vardı.  

Hirsimdən, sərzəniĢlə səhərə kimi çimir kə-sə 

bilmədim. Fil azarı tutsun onları... 

Əlhəmdüllah, bir əsgər günümüz də belə-cə, əkəc-

əkəc yaĢandı...  
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Sonuncu  gündəlik... 
 

 

Pervomayski,  

         01, 02, 03 və 04 oktyabr 1972-ci il.         

                         Bazar günü, ı, ıı və ııı günlər. 

 

        

Cəmi dördcə gündən sonra, hərbi xidmət çəkdiyimin 

düz 22 ayı tamam olacaq. Bu ən azı 660 gün deməkdir. Bu 

uzun, əzabla dolu, ümid-siz, sonu bilinməyən günləri yazıb, 

çox gündə-liklər doldurmuĢam.  

Bu gündəlikləri, göz bəbəyim kimi qoruyub, minbir 

əzab-əziyyət hesabına, xüsus da sonsuz məhəbbətlə 

saxlamıĢam.  

Yatanda balıĢımın altında, bəzən bizim əs-gərlərdən 

növbətçi dayananda dolabçamda, bə-zən də gündüzlər 

qoynumda, kəmərimin altında gizlətmiĢ, növbəti gündəlik 
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dolan kimi də, tələsik ağa büküb, bağlamayla evimizə 

göndərmiĢəm.  

Bu gündəliklər mənim məsum... 18-20 yaĢ-arası 

yaĢanan filosofanə günlərimdir.  

Bu gün də əlhəmdüllah, sonuncu gündəliyi yazmağa 

baĢlayıram.  

Uğurlu ömrü olsun.  

Əlaməti fariqəm olan bu gündəlik, bir aymı, ya ay-

yarımmı çəkəcək, amma əsgər həyatımın son günlərini əks 

etdirəcək...  

Bu ötən 22 ayda indi yazdığım bu son gün-dəliklə, ilk 

yazılanı sözsüz ən maraqlısı olacaq.  

Çox güman edirəm ki, ilk səhifələrini indicə 

doldurduğum, bax bu ağ gündəliyin ilk cümlələri yad, 

cəhənnəməoxĢar bu qürbət xarabaxanada yazılsa da, 

sonları artıq söz yox ki...  

Spinozanın fəlsəfəsindəki intuisiya anlayı-Ģına... və 

dərin, incə duyğularıma görə hiss edi-rəm ki, intizarçılıqla 

artıq qurtaracağam... ömrü-mün səhifələrinə dərin, çox 

dərin unudulmaz və əsrarəngiz izlər salacaq sətirlər əlavə 

ediləcək: 

MöhtəĢəm Azərbaycanla görüĢ!  

Xuramanla əbədi ayrılığa Ģahidlik etmiĢ və həm də 

bais olmuĢ, xaotik və gecikmə ilə çatan, hər görəndə 

ürəyimi titrədən Bakı-Bərdə qatarı!  
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Komsomolla, ailəmizlə...  

Tələbə dostlarım, xüsus da ki, Kərəmi aĢıq havasının 

ölüsü... Qazağın DaĢ salahlı kəndinin yetirməsi olan, 

əhəngonu süd əvəzinəcə sevdiyi qızın anasına sırıyan 

Mahir Eminovla, Ceklə...  

Dost-tanıĢ və qonum-qonĢuyla...  

Gendədur tumanlı... gendöĢlü, geniĢkökslü qohum 

əqrəbayla, bir sözlə... ibni-adəmlərlə gö-rüĢlər... 

KərgədanaoxĢar bibib Həvva, siqaretin-dən növbəti qüllabı 

alanda, hərbi formada məni görüb vəhmlə çığıracaq:  

“Əheyy!”  

Kərənaylar çalınacaq! 

Hələ, əkə-bikə ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalayla 

inzivaya çəkilmək!  

Ġnsafi-mürüvvətsiz, atasını mal kimi döyən 

ibarəpərdaz Vaqif Hüseynov, çilsifət qonĢu Sər-xanın 

iblisanə qəlbli, qızbibi oğlanları Arif və Va-qif qardaĢları, 

tros Xosu, xırxır Araz, klarnet Sa-valan, qurbağagöz 

Qanboyun dombalangöz oğ-lu Ələsgər Həsənov... 

Ġlahi!  

Nə gözəl günlər! Nə gözəl arzular, görüĢlər bu 

gündəliyi bəzəyəcək...  

Bütün bunları, təcrübə və məntiqin köməyi ilə yanaĢı, 

həm də anlama və dərk etmə qabiliy-yətimə görə, lap 

incəliyinə qədər hiss edirəm.  
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Hələ, cəmisi doqquzca gündən sonra çıxa-caq... 

ССРИ Müdafiə naziri, Sovet Ġttifaqı MarĢalı A.Qreçko 

yoldaĢın Moskva Ģəhərində imzalaya-cağı tarixi əmr! Bu 

mənim əmrim olacaq! 

Pervomayskidəki son gün...   

Sonra...  

Sonra da Pervomaysk-Bakı, Pervomaysk- Omsk, 

yoxsa Pervomaysk-Odessa qatarı? 

Eh, bu xəyallar nə Ģirindir! Necə gözəldir! 

Heyhat, oktyabr doğrudanmı sonuncu ola-caq, yoxsa 

noyabr ayı da Pervomayskidə yaĢa-nacaq? Onu bilirəm ki, 

lap noyabr ayı da burax-salar, çətini oktyabr ayı olacaq.  

Son bir əfzəl ay: 23-cü fərəh əfza ay! 

Bu ay məni hədsiz dərəcədə yoracaq, belə güman 

edirəm, zira, hər gün, hər saat və hər an, sabah gedirəm 

ümidi ilə yaĢayacağam. 

Bu səhər də, çox açılmıĢ səhərlər kimi rota 

əsgərlərinə verilən: QALXIN! -əmriylə açıldı.  

660 gündür səhərləri bax beləcə, bu əmrlə açırıq. Hər 

zamanın bir fironu olan kimi, bu əmr də 23-cü ay idi ki, 

ömrümüzdə fironluq eləyirdi. 

Serjant və komandir olduğum üçün də, ro-tanın sıravi 

əsgərlərindən düz yarım saat əvvəl qalxdım, necə deyərlər: 

Evin abadan!  

Yarım saat sonra isə, QALXIN! -əmri verildi.    
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Razvoda dayandıq. 

Tуалет, зарядка, завтрак... утренный ос-мотр, 

уборка террeтoрия... 

Rota komandiri Bryusovdan icazə alandan sonra 

briqadamı dəstəyə düzüb, akkord iĢləmək adıyla 

vodozabora apardım...  

Bu gün bazar günü olduğundan lenkomna-tada 

СОБРАНИЯ-lar çox olacağını hesablayıb bu fəndi iĢlətdim. 

Təxminimdə yanılmamıĢdım da... 

UĢaqlara tapĢırdım ki, iĢ yerində dümələn-sinlər, 

nahara qədər istirahət eləsinlər.  

Və mənsiz heç kəs, kazarmaya qayıtmasın. 

Çənə Telmanla q.Klaragilə getdik.  

Yolda yağıĢ bizi tutdu. Xebe formam eləcə su oldu. 

Sıxsan, vedrəylə su tökülərdi...  

Klaragildə mülki geyindik.  

Onun ana babasındanqalma köhnə bir pa-namanı da 

götürüb baĢıma basdım.  

Yeni lavsan parad formanın Ģalvarını daca qoltuğuma 

vurub götürdüm, dərzidə belindən bir balaca yığdırmalı, 

ayağını isə kəsdirməliydim.  

Boyuma uzun gəlirdi. 

YağıĢ kəsən kimi Ģəhərə çıxdıq. 
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Odessadan gələndən ikinci dəfəydi Pervo-mayskiyə 

mülki paltarda çıxırdım. 

Çox ehtiyyatla gedirdik. Hətta uzaqdan za-bit 

formasında ofiser, ya patrul görən kimi yolu-muzu dərhal 

dəyiĢdirirdik. 

ġəhərdə təsadüfən Mila qabağımıza çıxdı. Çənə 

Telman cəld qulağıma ədayla pıçıldadı ki:  

-Ġkinci gəzdiyim arvaddır. Klara üçillik ögəc, bu isə 

ikiillik ĢiĢək kimi bir Ģeydir. 

Mila q.Klaraya baxanda həqiqətən yaraĢıq-lı idi, 28-

30 yaĢı ancaq olardı. 

Çənə Telman lotu-lotu qımıĢıb, onun qaba-ğını 

kəsəndə, bir çox qaranlıq məqamların üstü açıldı, gizlinlərə 

aydınlıq gəldi. 

Sən demə Milayla əvvəl Abdul gəzib, son-ra bizim 

Ģamxor ermənisi, optimist Alik Oqanes-yan, sonra bir neçə 

azərbaycanlı uĢaqlar, sonra da çənə Telmanla görüĢüb. 

Oktaedr kimi bu qız səkkiztərəfli iĢləyib ki! Ohoo! 

Abdul Krıma ezam olunubmuĢ, indi isə geri qayıdıb 

və qız da hamını atıb... olanları gizlədib, yenə də Abdulla 

görüĢür.  

Ocığaza yazığım gəldi! 

Çənə Telman Abdulun Krımdan qayıtdığını eĢidən 

kimi qorxusundan... batmıĢ səslə Milaya, yaltaqcasına 

yalvardı ki:  
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-Münasibətdə olduğumuzu xəlvətcə saxla, qoy Abdul 

bilməsin, bax ha, evim viran qalar. 

Mila nədənsə... çənə Telmana nifrət bəslə-yirdi. 

Bütün söhbət əsnası mən bunları aydınca hiss edirdim. 

Çənə əvvəl ərklə danıĢsa da, artıq evfemizmlə 

yaltaqlanırdı... 

Qız açıq-aĢkar qaĢqabağını sallayıb, qəflə-tən öfkəli-

öfkəli, əlaltısı kimi, Telmanın gözünün içinə: 

-Mən uzun gecələri yalnız Abdulla yatıram. СУКА ТЫ, 

biləsən. Səni yaxına buraxdığım o mə-Ģum günə görəsə, 

indi də özümə nifrət eləyirəm, bir də qarĢıma çıxsan, 

vayına oturacam, -dedi. 

Telman əlinin içiylə alnına vurub, yenə də qımıĢdı. 

Deyilənlər heç vecinə də olmadı. 

Qızlar qorxaqları sevmir! 

Çənə Telman Abduldan bərk silirdi. 

Abdul adı gələndə Çənə kağız kimi ağarır, sanki 

mədfən kimi soyuyurdu. 

Özüm də, onların bu ədəbsiz sevgi tarixlə-rini eĢidib 

çox pis oldum. Nə qız utanırdı, nə də xəyanəti çənə 

Telmanı oynadırdı. Çox sakitliklə, qımıĢa-qımıĢa, iriĢə-iriĢə 

də ayrıldılar.  

Qız, arada, çəkdiyi siqaretin tüstüsünü çə-nənin düz 

sifətinə üfürürdü... 
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Mila yerindən qopmuĢ kimi... yeyin addım-larla 

aralanıb gedəndən bir xeyli sonra, avtobu-sa minib Ģəhərə 

getdik. 

Kinonun qarĢısında veyillənəndə... Ģamxor ermənisi, 

epikürçü Alik Oqanesyanın gözəl sev-gilisini də görüb, 

çənə Telman mənə göstərdi.  

Bu qızı rotada hamı tərifləyirdi.  

Halbuki Yitkanın dırnağına belə dəyməzdi! Birillik 

toğlu kimi quyruqluydu. Amma, xoĢ və il-tifatlı baxıĢları 

vardı. 

Mənim Yitkamsa qənirsiz gözəl idi.  

Oxay! 

Heyhat... O yox idi!  

KaĢ onu Pervomayskidəki əsgərlər görəydi. Mənə 

necə qibtə edərdilər! 

Çex Yitka yenidən yadıma düĢdü. 

Məktub da yazmır, niyə axı? Görəsən heç yadına 

düĢürəmmi? Bəlkə... məktublarımı alma-yıb? Bəlkə nəsə 

sərhəddə maneə var? Axı mən sovet əsgəriyəm.  

Hansısa, hərbi sirr verə bilərəm.  

Nə bilim?  

Səciyyəvi hal o idi ki, xaotik vəziyyətdə hey   

çabalayır, bir tərəfə çıxa bilmirdim. 
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Bircə çarə qalırdı ki: Əgər məktublar yetiĢə bilməsə, 

hərbi xidməti qurtarıb, turist putyovkası ilə Sosialist 

Çexoslovakiyasına getmək! 

Praqa artıq Bərdə, Bakı kimi mənə əziz idi. Bircə 

Ģıltaq Yitkanı görsəydim, bircə onu Bakıya gətizdirə 

bilsəydim!  

Bunları əlac sanaraq bir qədər sakitləĢdim. 

Dərzi otelyesini tapdıq.  

Bəxtimizdən açıq idi. ġalvarı bükmələdiyim qəzetdən 

açıb, ehmalca dərzi makinasının üstü-nə qoydum. Cavan, 

saçıdağınıq dərzi qız, yaĢı-na yaraĢmayan bir ağırlıqla, 

arıq, uzun boynun-dan asdığı, lentĢəkilli metrəni əlinə 

götürüb, Ģal-varın boyunu ölçdü.  

Sonra da, kötükləĢmiĢ kobud barmaqlarıy-la 

qamətimi düz saxlayıb, təmkin və astagəlliklə boyumu 

kəmərdən aĢağı bir neçə yerdən ölçdü.  

ġalvarın ayağını ağ mellə, erkəkcəsinə, bir neçə dəfə 

köntöy cızıqlayıb:  

-Ayağı 22, ya 23 olsun? -soruĢdu. 

22-ylə razılaĢdıq.  

Ətir-ənbərsiz bu uzunboy qız, qaĢlarını dü-yünləyib, 

sözündəki inamın gücüylə: 

-Saat 14:00-a hazır olacaq, gəlib apara bi-lərsiniz, -

mızıldadı. 
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-YaxĢı oldu, -deyib, sarı 1 rublluğu havada gözünə 

sarı tutub, makinanın üstünə qoydum. 

Otelyedən çıxdıq. 

Gəzə-gəzə, bir vaxt voentorqda vasil olduq. 

Zərrə qədər də gərəyim olmayan və yalnız fors üçün 

axtardığım, zabitlər taxan paqon, sarı rənglə yazılmıĢ СА 

hərfləri və ПЕТЛИЦА-nı yaxĢı ki tapa bilmədim. Qayıdıb 

univermağa getdik.  

Fotobumaqa və plyonka aldım.  

Dördüncü rotadan olan, adını bilmədiyimiz baĢ 

leytenant bizi gördü, dərhal aradan çıxdıq.  

Çənə Telmanı tanıyırdı... Mən isə panama 

qoyduğumdan güman edə bilməzdi. 

Aradan çıxıb ПТИЦ КОМБИНАТ-a gedən av-tobusla 

vodozabora gəldik. Mülki paltarları dəyi-Ģib xebe formamı 

geyindim.  

Klara xebeləri qurudub... ondan çıxmayan qanacaqla 

da babat ütüləmiĢdi. 

Saat 13:10 idi.  

Əsgərlərim məni gözləyirdi. 

Ġkiüzlü və dəyiĢkən Telmanı yenidən Ģəhə-rə 

yolladım ki, otelyedən Ģalvarı alıb gətirsin.  

Özüm isə yorğun briqadanı cərgəyə düzüb, 

qiblənümanı kazarmaya yönəltdik. 
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ġəhər stadionunda bu axĢama, lap dəqiqi...  saat 

15:00-da futbol vardı.  

СПАРТАК ПЕРВОМАЙСК:ГАРАДАГНЕФТ ВАКУ. 

Futbola baxmağa, hər briqadadan üç-dörd əsgər 

buraxırdılar. Mən də öz briqadamdan, üç  nəfərin adını 

yazıb buraxdırdım.  

Komandir otdeleniyaların özlərinə isə icazə 

vermədilər. Bu da təzə çıxıb. 

Futbola baxmasam... həmyerlilərimə azar-keĢlik 

eləməsəm bağrım çatlayardı.  

Komendatura Hüsənin də, saat 17:00-a ki-mi 

uvolnitelnisi vardı. Onu da götürüb q.Klaragi-lə getdim. 

Çənə Telman Ģalvarı alıb, ora getmə-liydi. Qətiyyətli 

addımlarla tələsirdik.  

Biz Klaragilə çatanda, artıq saat 14:57 idi... Cəmisi, 

üç dəqiqədən sonra Ģəhər stadionunda möhtəĢəm futbol 

baĢlayacaqdı.  

Bəxtimizdən elə oldu ki... bizim evə çatma-ğımızla 

Telmanın orda zühur eləməyi bir çəkdi.  

Cəld Ģalvarı geyinib, baxdım.  

Əynimdə əla durdu.  

Artıq ürəklə deyə bilərdim ki, dembl lavsan formam 

hazırdı. Çox kip və rahat kostyum idi. 

Vaxt ötürdü. Çənə Telmanla mülki geyindik. 
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ġəhər stadionuna qədər, qaça-qaça getdik. 

Nəfəsimiz kəsilmiĢdi. Çatan kimi, üç bilet aldım və tələsik 

içəri keçdik. Oyun artıq gedirdi. 

Özümüzə zabit və patrul olmayan xəlvətcə bir yer 

seçib, rahatca oturduq. 

Sən demə...  

Artıq hesab açılıbmıĢ... 1:0 hesabıyla udu-zurduq. 

Birinci hissə elə beləcə də, baĢa çatdı.  

Yaman həyəcan keçirir... çığırıb-bağırır, öz dilimizdə 

bakılıları ruhlandırırdıq.  

Səsimiz meydançaya qədər çatırdı.  

ġəhər stadionundakı azarkeĢlərin... demək olar 

hamısı, yerli adamlar idi. Onlar bizim canfə-Ģanlığımızı 

görüb bizə gülürdülər. Zira, uduzur-duq. Uduzduğumuza 

rəğmən bizə söz atıb, sa-taĢanlar da vardı.  

Ġstehsal alətlərinin ümumiləĢdirildiyi və xü-susi 

mülkiyyətin olmadığı içtimai quruluĢun da... belə iĢləri 

olmayaydı. 

Əlqərəz... Birinci taym qurtaran kimi futbol-çular 

soyunub-geyinmə otağına getdilər.  

Möhkəm tərləmiĢdilər.  

Biz də onların arxasınca dabanqırdı qaçıb, kəsif tər 

qoxusu verən... div-dəhnədən əhənglə ağardılmıĢ geniĢ, 

iĢıqlı, soyuq otağa girdik.  

Əclafların hamısı rus dilində danıĢırdı.  
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Bu iĢə hətta heyrət elədim.  

Qaradağneft Bakı hara, futbolçuların rusca 

danıĢmaqları hara?  

Biz öz dilimizdə onlara azarkeĢlik eləməklə qürur 

duyduğumuz halda... bunlar niyə belə so-yuqqanlı idilər? 

Əfkari-ümumiyyə elə də məhəl qoymur, əhəmiyyət vermir, 

ədnalıq edirdilər.  

Stadionda nə qədər azərbaycanlı əsgər ya mülki 

vətəndaĢ vardı, hamısı yığıĢıb toplum ha-lında soyunub-

geyinmə otağına doluĢdular.  

Bizim və qonĢu hərbi hissələrdən olan mü- səlman və 

azərbaycanlı əsgərlər, Çənəylə məni mülki geyimdə görüb 

təəccüblənir, yaĢasın Ba-kı! YaĢasın Azərbaycan! YaĢasın 

Qaradağneft! -deyə-deyə coĢğun ehtirasla qıĢqırıĢırdılar.  

Əllidən çox əsgər vardı, amma onların biri də bizi heç 

vaxt satmazdı. Stadionu baĢına gö-türən də bu 50 

müsəlman əsgərlərin əfğanıydı... 

Təsadüfən Kudlay və Muslimovla qarĢılaĢ-dıq. Onlar 

məni heyrətlə süzüb, gözlərinə inan-mırdılar. Qaçmağa 

imkan olmadı.  

Ədəmgahda, qəfil qarĢılaĢmıĢ kimi, ancaq ədnalıq 

etmədən onlar mənə göz vurdu və:                   

-ĠĢində ol, -dedilər.  

Dördüncü rotanın gənc praporĢiki də onlar-la 

gəlibmiĢ. PraporĢikin özü bizi görmədi.  
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YaxĢı oldu. 

Yalnız rus dilindəcə danıĢan, qaradağneftli 

futbolçularımız bizi o qədər soyuq qarĢıladılar ki, 

gəlməyimizə də peĢiman olduq. Köçəbələr! 

Yəni bunlar azərbaycanlı idi?  

Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Tomris hünəri, parti-zan 

Mixaylo qeyrəti bunlarda əsla yoxuydu.  

Onların əvəzinə, buraxılan qola görə, mən xəcalət 

çəkirdim. Neyləyim, Kommunist Gənclər Ġttifaqının 

üzvüydülər. Komsomolçu-futbolçular! 

Ġkinci hissə baĢladı. 

Biz çığırıb-bağırır Qaradağnefti ruhlandırır, onlar isə 

ard-arda qol buraxırdılar.  

Elektrik tablosunda iĢıqlanırdı: 

СПАРТАК ПЕРВОМАЙСК 4:0 ГАРАДАГНЕФТ ВАКУ. 

Əfzəliyyət, СПАРТАК ПЕРВОМАЙСК-ın xeyri-nə 4:0 

olanda tab gətirə bilməyib, yanıb-yaxıldı-ğımızdan, hirs-

hikkəmizdən, öz ana dilimizdəcə onlara, o ki var söyüĢ 

yağdırıb, stadiondan ya-rımçıq çıxdıq. Əflak bilsin, siz bilin! 

Onlarda, heç azərbaycanlı qanı da yoxuy-du. 

MəĢqçiləri, həkimləri, masaj edənlərinə kimi hamısı rusca 

danıĢırdı. 

Hüsənin uvolneniyasının vaxtı qurtarırdı. O avtobusa 

oturub getdi. 
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Abdul da bizə qoĢulmuĢdu.  

Üçümüz, gəzə-gəzə payi-piyada gedəsi ol-duq. 

Futboldan yox, ondansa əlkimyadan, ya fit-rə zəkat 

paylamaqdan, ya da ki qurdla qiyamata qalmaqdan 

danıĢmağa söz verdik.  

Yolda, onlar necə oldusa, açıq söhbət elə-məyə 

keçdilər. Və dərhal da çənə Telman qor-xusundan əfil-əfil 

əsməyə baĢladı. And içib, zə-lalətlə söz verdi ki, daha Mila 

olan yerə hərlən-məyəcək, o olan səmtə gözünün 

quyruğuyla da baxmayacaq və hətta, o keçən tərəflərdən 

ayaq belə basmayacaq. Dərhal da vədləri azmıĢ kimi, 

dözməyib, əlavə etdi:  

-Allah xeyir versin sənə, -vəlvələ və girdab içindəymiĢ 

kimi inlədi.  

Əfv-ümumi istəyirdi! 

Genkürək Abdulsa, yaman təkəbbürlə onu dinləyirdi, 

hərçi yalvarsa da, mübağiləsiz söhbət qafqazlı qürurundan 

gedirdi.  

Allah deyəsən hamımızı aldadıb gətirib bu dünyaya, 

yoxsa iki yeniyetmə azərbaycanlı ara-sında bu nəydi? 

Uzağı bircə aya kimi Ģur papaq qoyacağımız halda, qəhbə 

Milanın yolunda... 

Görünür Mila çənə Telmana ОТВАЛ verdiyi-ni hərcayı 

Abdula çatdırıbmıĢ.  

Hələ daha maraqlısısa oydu ki, Ģamxor er-mənisi 

Oqanesyanın adını tutan olmadı! 
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Klaragilə gəlib paltarı dəyiĢmək istəyirdik.  

Nəsə, Klara qapını açmırdı.  

Əsiri-hicran Çənə əfi ilan kimi fısıldayıb, ki-Ģiliyini 

göstərmək məqsədilə az qaldı ki, qapının rəzəsini, 

pəncərənin ĢüĢələrini sındırsın.  

Və bu vaxt, əsl möcüzə baĢ verdi! 

Ġçəridən hansı sərsərisə, barıt kimi açıldı: 

-Noolub əə gijdıllax?! 

Ağdamlı...  

Mülki vaxtlarda Budaqov küçəsi 28 nömrəli ünvanda 

yaĢamıĢ, Rizvan Abdullayevin səsi idi! Üzüsızanaqlı bizim 

əsgər. 

O, qapını açanda rəngi qızarmıĢdı.  

QarımıĢ dul, q.Klara da yanında analüt idi.  

Ah! Çənə Telman, bəs bundan uĢaq gözlə-yirdin? 

Qız zina üstündəcə yaxalanmıĢdı...  

Qəribə vəqə idi 

Tərneftli zavallı yerlisi, pərt olsa da, məsə-ləni 

zarafatla yola vermək istədi... di gəl, Rizvan yenidən ona 

sataĢdı: 

-Max vermə brat... bu kənddə bunu altına salmayan 

qalmayıb... 
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Vəziyyəti tam dərk edib Klaraya geyinmək-də də 

kömək elədim və ondan xahiĢ elədim ki, lavsan formamı 

çamadana qoymasın, əzilər, Ģi-fonerdə asılqandanca 

assın.  

Maraq və arxayın düĢmək üçün də, lavsan formanı 

bir də əynimə çərtdədib, güzgüdə arxa-dan, qabaqdan, 

yandan baxdım.  

Əsl Sovet zabitlərinə... Bakı əfsərlərinə ox-Ģayırdım. 

Atalar elə yaxĢıca deyibmiĢ:  

“Gözəllik ondur, doqquzu dondur...” 

Kazarmaya qayıdanda toran çalırdı. 

Hər Ģey öz qaydasında idi...  

Çox yorğun idim. Tahir Ağayevdən məktub gəlmiĢdi, 

açıb oxudum... Buratino Tariyel Mura-dovun cansız 

məktubları kimi salam, sağ oldan baĢqa bir Ģey 

yazılmamıĢdı.  

Nəfəssiz, ruhsuz və xəbərsiz! 

Muslimov Ģtabdan vodozabora zəng vurub yalandan 

soruĢub: 

“Hanı kiçik serjant Babayev?” 

Vodozabordan növbətçi cavab verib ki, na-hara kimi 

iĢləyib, kazarmaya getdilər... 

Rota kinoya gedəsi idi. 

Yeməkxanada çay içdim. 
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Çənə Telmanın iĢdə olmadığını isə dolojit eləyiblər... 

PraporĢik Bandısik, onu kazarmadan çıxmağa qoymurdu. 

Zorla əlindən sıyrılıb qaçdı. 

Ġki ədəd də, yeni əl-üz dəsmalı çıpıdıb qol-tuğunda 

qaçırtdı... bayır tərəfdən pəncərə önün-də dayanıb, dilini 

praporĢikə çıxararaq, dəsmal-ları göstərərək öz dilimizdə 

bağırırdı:  

“Bunları Klaragildə gizlədib özümlə demblə 

aparacağam, yan, öl...” 

Rota cərgəylə kinoya gedəndə kazarmaya qayıdıb 

yerimə girdim.  

Çox əzgin və yorğun idim... 

Vodozaborda... üç yüz kvadrat metr ərazini ağartmaq 

üçün ayaqaltıları qurub hazırlayanda, hava hələ düzəməlli 

iĢıqlanmamıĢdı.  

Dünya ağarandasa, ayaqaltı hazır olsa da, hamı iĢə 

köklənsə də, məlum oldu ki... kley hələ tam biĢməyib. Bax 

beləcə, akkord adı gələndə, hər dəfə bir cür iĢ pozulur, 

vədə xilaf çıxılır. 

Nahara qədər gözləməliydik. 

Akkord götürsək, naryad əlimizdə olsa da, elə yüksək 

rütbəli zabitlərin özləricə, bizi ruhdan salmıĢdı. Heç nədən 

əngəllər yaranır, sanki ağır bu qul əməyi vətənə nökərçilik 

ölkəyə yox, bircə elə bizə lazımıydı. Özünüz öləsiniz! 

Tamam həvəsdən düĢmüĢdüm. 10 nəfərlik akkord 

əsgərlərim də mənim günümdəydi.  
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Ürək xirələmək də lazım deyildi zira, dembl 

prikazımızın çıxmasına, cəmi-cümlətanı səkkiz-cə gün 

qalmıĢdı. Xiffət çəkməyinə dəyməzdi... 

Kitab oxuyurdum: ġahlar, Səlimə... 

Günortadan sonra da iĢimiz zəif getdi. 

Qır tiyanının kənarında oturub... belimi hey istiyə 

verir, qızdırır və dayanmadan da kitabı su kimi içirdim. Sağ 

olsun Ġlyas Əfəndiyevi... 

Akkorda qarĢı bu qədər soyuq münasibətin 

yaranması, müsəlman əsgərlərimin də, əl-qolu-nu əməlli-

baĢlı sındırmıĢdı.  

Onlar heç özlərinə gələ bilmir, məndən də həlledici 

hərəkət gözləyirdilər. 

Əfsus...mənsə tamam dəyiĢilmiĢdim.  

Gözgörəsi, yüksək çinli zabitlərin ölkəmizin hərbi 

qüdrətinin artmasına belə biganə münasi-bət göstərməsi, 

məndə də vətənin müdafiəsinə qarĢı kəskin soyuqluq 

yaratmıĢdı.  

RüĢvət, qumar, Ģərab və xəlvətdə eyĢ-iĢrət 

qarnizonun əsgər-zabit heyətinin əksər hissəsi-ni taun 

xəstəliyi kimi tamam bürümüĢdü.  

Sanki, it sarımsağı, it soğanı kimi hamı ya-

banılaĢmıĢ, dövlət, ordu yaddan çıxmıĢdı... 

Düzü, onlara daha əmin deyildim ki, əlimiz-dəki 

akkord naryadının iĢlərini görüb qurtaranda  sözlərini tutub 
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bizi buraxacaqlar. Odur ki, taleyi-mizi olacaqların ümidinə 

bağlamıĢdım.  

Rota komandiri Bryusovu və siyasi rəhbər Boykonu 

da yalnız rüĢvət, pul maraqlandırırdı.  

Gənc zabitlər... ədəlli-bədəlli Kuçerenko və QreĢnoy 

isə, hələ ki, əlləri rüĢvətə çatmasa belə  naəlaç qalıb, ittifaq 

düĢmüĢkən gələcək rütbələ-ri sıralamaq üçün gün 

keçirirdilər.  

Salyanlı Adil ətrafına topladığı bir qrup əs-gər, 

vəzifəsini itirmiĢ zabit və СВЕРХСРОЧНУ-lar-la kartda 

qumar oynayır, əlinə düĢəni oğurlayıb kənddə dəyər-

dəyməzinə satır, yüksək çinli za-bitlərə rüĢvətdən 

səxavətlə paylayırdı.  

Müsəlman olduğuna görə pulsuzlayan kimi də, 

vaxtaĢırı süləngəc itoynadanın günü haupt-vaxtda 

itləĢməylə keçir, əlini qulağının dibinə di-rəyib yanıqlı 

muğamatdan oxuyurdu...  

Mənsə, biryolluq buradan üzülüĢüb öz hə-yatımı 

qurmalı, ali təhsilimi davam elətdirməli və Ulu Tanrının 

verdiyi ömrü ağılla yaĢamalıyam...  

Hardansa beynimə satirik Ģamaxılı Sabirin  bir kupleti 

düĢdü:  

                   ***** 

Çernil, qrafil, pero, qarandaĢ 

Ġcad edəni olaydı Ģil kaĢ! 
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Mırt-mırt oxuyub mırıldayırsan, 

Qarğa kimi hey qırıldayırsan! 

                   ***** 

Aradabir oxumaqdan yorulub vodozaborun müxtəlif 

yerlərində, müxtəlif əsgərlərlə, müxtəlif pozalarda fotoĢəkil 

də çəkdirdim. Təpərsiz Mür-Ģüd yevlaxlı patrul Hüsənlə də 

fotoĢəklimi çəkdi. Hüsən yaxĢı oğlandı. Tərbiyəli və 

həyalıydı... 

Çənə Telmanın dünən futbola mülki paltar-da 

baxdığını sarı Bryusova xəbərləmiĢdilər. 

Bryusov əlinə pul keçirəcəyi təxmini ilə, itin baĢını 

ağzına alıb, rüĢvət ehtirasıylaca havalan-mıĢdı. Qəflətən 

qızıb, səsi tutulanacan qıĢqırdı:  

-БАЛБЕС! КАШКАЛДАК! ЕЕБИОО МАТЬ... ЕБИТ 

ТВОИ... ОДИНОЧКА-lıqdan çıxartmaq! Hauptvaxta salmaq! 

СНИМАТЬ ШТАНЫ! БЛЯТЬ ТЫ КА... 

SöyüĢün biri bir qəpik idi, buna deyərlər. 

Yəni... hər əlinə 1 manat. Cəmi 2 rubl. Day ikisinə 1 

rubl yox! 

Bu da Sovet zabitinin əməli tərbiyəsi... 

Telman iĢini bilir, o da bic idi. Pul tapmalıy-dı! Ġtmama 

yetmək üçün lap yerin deĢiyindən ol-sa da... Odur ki, gözə 

görünmürdü.  

Vətən qorumaq, vətənin vicdanları...  
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Bunlar içi boĢ fəlsəfəydi! 

Pul verməzdin hərbi trubunala belə gedib çıxardın. 

Müsəlmansan!  

Neft respublikasından gəlmisən!  

Heç nədən ömrün həbslərdə keçər. Hege-mon 

dövlətin hegemon da iĢləri olar.  

Zarafat gəlməsin kiməsə...  

Afrika harmatanı yaxĢıdı, ya gicavar... indi bu yox, 

Telmana gicalova düĢmək lazımıydı. 

Nəsə, Çənə bilirdi ki, pul tapmasa iĢi fırıx-dır. Onu 

satanı isə heç araĢdırıb axtarmırdı. 

Mənimsə sadəcə bəxtim gətirmiĢ, hansısa, KĠġĠ OĞLU 

KĠġĠ satmamıĢdı! 

“Bəlkə onu Abdul satıb?” -fikirləĢdim. 

Abdul Krımdan qayıdandan, Milanın qəhbə 

olmadığını öz-özünə təlqin edib inandırmıĢdı... 

Hansı əsgərin adı, pisə, harada çəkilsə də, ġamxor 

ermənisinin adı heç yanda hallanmırdı. 

Yolverilməz iĢlərin əksəriyyətində də, əcla-fın ya 

barmağı vardı, ya da iĢtirakı...  

AxĢam poçt gələndə, qardaĢım Vidadidən  bir 

məktub aldım. SifariĢli olduğundan üstündəki markaların, 

poçt möhrünün sayı da çoxalmıĢdı. Üzərində dahi Nizami 
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Gəncəvinin Kirovabadda ucaldılmlĢ möhtəĢəm 

məqbərəsinin Ģəkli vardı. 

Qalın, rəngli zərf sərvət vəd edirdi. 

Yeni xəbərlərlə dolu, içərisində göy beĢlik uyuyan, 

sərvətli, nəfəs alan canlı məktub! 

“Nigar ərə gedib!” -yazmıĢdı. 

QonĢuluqda yaĢayan və qardaĢım Rafiqin məĢuqəsi 

olmuĢ Nigar! 

Hüseyinin bacısı... 

Nigarın böyük qardaĢı qazamatda yatırdı... 

Uzunboylu bir anası vardı, əri rəhmətə getdiyin-dən cavan 

yaĢlarından o dul qalmıĢdı. Hüseyin, Nigardan da balaca 

olduğundan iĢləmirdi.  

Ailənin yükü bu uzunboy qadının çiyinlərin-dəydi. 

Həyətlərində tərəvəz becərir, inək saxla-yıb süd-qatığını 

qonum-qonĢuya satırdı.  

Çox ağır güzəran keçirirdilər.  

Stalin qurbanı, axıska türkləriydi... 

Vidadi yazırdı: “O qız Bakıya, mühəndis bir oğlana 

qoĢulub qaçıb...” 

Görəsən, qardaĢım Rafiq, bu qızı ürəkdən sevir? 

Nigarın qoĢulub qaçmasından heç xəbəri var? Ya, bəlkə 

özü məsləhət bilib, razılıq verir? 
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Necə olubsa, bu məktubun isti nəfəsiylə də yuxuya 

getmiĢəm...  

Ayılanda baxdım ki, göy beĢliyi ovucumda bərk-bərk 

sıxmıĢam. Pul Ģirin ĢeymiĢ. 

Özü də əsgər olasan! 

Pervomayski variantında özüməcə konkret bir 

РАСПОРЯДКА tutmuĢam: 

-Saat 05:30-da durmaq. 

-Yeri ЗАПРАВКА eləmək. 

-Tualet. 

-Yuyunmaq. 

-Səhər razvodundan zavtraka kimi lenkom-natada 

gündəlik yazmaq. 

-ĠĢ... 

Lenkomnatada yarıyuxulu əsgərlərə Boyko 

politinformasiya keçəndə, dizlərimin üstünə kita-bı qoyub 

acgözlüklə yazıçı Ġ. Əfəndiyevin qəhrə-manları olan ġahlar 

və Səlimənin həyatını oxu-yurdum. Boykonu, demək olar 

eĢidən yox idi...  

Kitab, ümumi götürəndə pis deyildi, amma çox sadə 

yazılıb və vaxtın darlığından da, birnə-fəsə oxumaq 

olmurdu. Belə oxumaq isə, kitabın ümumi ruhunu bir qədər 

sındırır... 
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Moskvada, dembl prikazımızın verilməsinə cəmi bircə 

həftə qaldı. 

ĠĢə getdik. Hiss eləyirdim ki, mənim iĢə be-lə soyuq, 

etinasız yanaĢmağım uĢaqları da çaĢ-baĢ salıb. Sanki 

aramızda ögeylik yaranıb. 

Çənə Telmanla oturub-durmağım da təpər-siz 

MürĢüdü, vaynösə Sahib Əkbərovu və kuy-bıĢevli Hüseyni 

birləĢdirib... 

Hiss edirdim ki, yerdə qalan uĢaqlar da gi-rinc qalıb, 

seçim eləmək ərəfəsindədirlər.  

Amma bu dəfə, Odessada baĢ verən, bia-bırçı 

vəziyyətə kimi gətirilməyə yol vermək, qəti olmazdı. 

ÖcəĢməyə dəyməzdi! 

Təpərsiz laçınlı MürĢüd kəlbəcərli vaynösə Sahib və 

ağcabədili Hüseyinə qoĢulub, mökəm cici-bacı olublar. Və 

hətta xəbər çatdı ki, arxam-ca dedi-qodu eleyib, nəsə 

xosunlaĢırlar.  

O biri uĢaqlar da məndən soyuyur.  

Üzümə heç biri heç nə deyə bilmir amma... fakt 

ortadadır. UĢaqlar iĢləmir. Bircə mən yanla-rında olanda 

iĢləyirlər, o da ki, çox zəif...  

Ürəksiz iĢləmələri artıq məni düĢündürmə-yə 

baĢlamıĢdı. Öc almağa isə hələlik nə hacət? 

Çənə Telmansa, baĢ leytenant Bryusovun 

puĢkasında olduğundan və Bryusov da öz növ-bəsində 

Telmanın pulsuzluğunu bildiyindən onu vurmaq üçün 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

83 

bəhanə gəzirdi. Odur ki, q.Klaragi-lə bu gün qorxumuzdan 

gedə bilmədik.  

Çənə artıq Rizvan, Abdul, Alik Oqanesyan, rota 

komandiri Bryusov və mənim 10 əsgərimlə dimdik-

dimdiyəcə qalmıĢdı... 

Yenə gün darıxdırıcı olur, aya-ilə dönürdü.  

Akkorda heç əlim yatmır, uĢaqlar narazılıq eləyirdi. 

AxĢamtərəfi təpərsiz MürĢüd mənə ya-naĢıb, çəkinə-

çəkinə kəkildədi: 

-Gəl, uĢaqlara kömək elə... Əlimiz boĢalıb, bu akkord 

məsələsidi. Onsuz da iĢləməliyik... 

MürĢüd bir dəfə mənə eĢitdirmiĢdi ki: Hamı iĢləməsə, 

o da əlini ağdan qaraya vurmayacaq. 

Kitabı kənara qoyaraq, təpərsizlə iĢ yerinə gəldim, 

amma heç kəsə kömək eləmədim. 

Ġçimdə heç bir qorxu hiss etmir, dava-dalaĢ salmağa 

da meylim yoxuydu və lazımı kələklər-dən istifadə etməyi 

də özümə sığıĢdırmırdım.  

Beləcə, sanki... ac canavarlarla ağız-ağıza 

dayanmıĢdım. Hər iki tərəf susurdu. 

UĢaqlar dinib-danıĢmadan sakitcə iĢləyirdi.  

Hərbi hissədə bu gün... kartof soymaq mə-sələsi də 

hələ qurd kimi gündəmdə dayanmıĢdı.  

Odur, akkordu bəhanə eləyib, uĢaqları ge-cə 

növbəsinə saxladım.  
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Heç kəs bir söz demədi...  

Rota gedəndən sonra ocağın kənarına gəl-dim. Xallı 

Arif orada yatırdı, bərk xəstə idi.  

Mən də, yerdəncə uzanıb, kürəyimi ocağın istisinə 

çevirdim.  

Zülmət qaranlıq idi.  

Sakitlik hökm sürürdü.  

ġirin çırta-çırtla, ocağın səsi yan-yörəni ya-manca 

əzizləyirdi. Ocağın səsi də musiqi əsəri kimi səslənərmiĢ!  

Əvvəllər buna heç fikir verməmiĢdim. 

Ocaq körün-körün çırtladıqca kürəyimi ləz-zətlə 

qızdırsa da, ocağın istisi tutmayan hissəm üĢüyürdü... 

Hava bərk soyuq və zülmət qaranlıq çökrüyündən ocağın 

istisi indi möhtəĢəm idi.  

Kürəyimin istisi yuxu gətirir, amma ocağın tutmayan 

hissələri üĢüdüyündən, tez-tez çevril-məli olurdum. Yuxu 

Ģahlıq edirdi... 

Arif güclə zarıyırdı, gözləri yumulu hərdən nəsə 

sayıqlayır, onun iniltisi və soyuqla müba-rizə yuxumu 

qaçırtdı. 

Xəyala dalmıĢdım...  

MürĢüdün dediklərinə, elə də ciddi əhəmiy-yət 

vermirdim. Elə iki ildir, tutmaları tutandan-tu-tana belə 

sözlər danıĢırdılar.  
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Hərçənd...  

Heç Odessada yaĢanan o məĢum günü də unutmaq 

olmazdı. Saqın! 

Elə bu vaxt... uzaqdan gələn Pervomaysk- Odessa 

sərniĢin qatarının uzun fiti eĢidildi...  

Və ardınca, takkatukla vaqonlar bir-bir fitil-dəyib 

keçməyə baĢladılar. 

Uzaqdan zəif iĢıltılı, pərdələri çəkilmiĢ, va-qonlar 

takkatukla keçdikcə... adama nəsə nisgil, köç hissləriylə 

yanaĢı, bir ümid və təsəlliqarıĢıq sevinc də verirdi. 

Zülmətdə... səs-küyü tədricən azalan qatarın arxasınca, 

yanan qırmızı iĢıqlara həsrətlə baxıb düĢünürdüm: 

“Ġndi o vaqonların sərniĢinləri isti yerdə ya-tır, 

dincəlirlər, bunu beĢ barmağım kimi bilirəm.”  

Sonra da, öz evimizi xatırladım:  

“Ġndi, mənim də qaraĢlarım isti otaqda din-cəlir. Hərə 

öz kefində-damağında, öz iĢ-gücün-dədir. Mən isə artıq 23-

cü aydır yurd-yuvamdan perik düĢmüĢəm. Komsomolumu, 

ali təhsil aldı-ğım institutu yarı yolda, yarımçıq qoyub, 

vətəni-  mi qorumağa gəlmiĢəm.  

Heyhat, hamısı xülya imiĢ! Eh...” 

Öz-özümlə, necə Ģirin həsb-hal eləyirdim:  

“Amma, elə bu hərbi xidmətin özü də, belə, 

götürəndə, gerçək bir həyat məktəbidir... desəm 

yanılmaram. Zira, hərbi xidmətdən yayınan, və-təni 
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müdafiə eləməyən və əsgər, serjant, ya za-bit mundiri 

əyninə geyinib Sovet ordusunda hər-bi qulluqda xidmət 

yaĢamayan bir vətəndaĢ, və-təndaĢ ola bilməz! Və o vətən 

torpağının qədrini heç vaxt bilə bilməz. Əlhəq danıĢıram, 

inanın! 

Mən əsgər olmamıĢdan əvvəl dərk edə bil-məzdim ki, 

xiristian, slavyan, protestant, yaxud,  müsəlman amili bu 

vətəndə bir ocaqdır. Üzərinə tez alıĢan nəsə səpmək 

olmaz!  

Rus və ukraynalılardan, Yitka və Danodan 

öyrənmiĢdim: Sən demə, ƏHDĠ-ƏTĠQ, Bibliyanın 

xristianlıqdan qabaqkı hissəsinin adıdır... Tövrat və 

təfərrüatıdır. ƏHDĠ-CƏDĠD isə Ġncilin və Bibli-yanın 

xristianlığa aid olan digər kitablarının adı-dır. Belə sözləri 

ölkəmizdə ağıza almaq omazdı. 

Hərgız! 

Bəlkə də bunları bizdən də gözəl anlayan, Çarı zorla 

devirib ölkə proletarlarının rəhbəri ol-muĢ Ġ.V.Stalin və 

V.Ġ.Lenin yoldaĢ, Allahı elə bu məqsədlə danmıĢ və sonra 

da, Ulyanov yoldaĢ, elə Allahın öz qəzəbinə tuĢ gələrək, 

gül kimicə vəzifəsindəcə güllə yeyib o dünyalıq olmuĢdu.”  

Nəyisə, birdən də çex Yitka yadıma düĢdü:  

“Ġlahi! O Ģıltaq qız görəsən indi Praqada nə iĢlə 

məĢğuldu? Heç məni düĢünür? Yəni doğru-danmı 

məktublarım hələ ona çatmayıb. Axı çat-saydı, o hökmən 

cavab yazardı...  
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Əhd-peyman bağladığım Komsomol... Bər-dədə 

onillik məktəbin onuncu sinfində oxuduğu halda, bu 

xristyan məzhəbli slovyan mənĢəli Ģıl-taq qızsa Praqada 

onikiillik orta məktəbin onun-cu sinfində oxuyurdu.” 

Elə bu vaxt...  

Ocağın gurtagurtla gələn, ĢipĢirin səsində, uyuduğum 

vaxt, çığırtı qopdu: Ujini gətirdilər! 

ġam yeməyini yeyəndən sonra, elə yeməyi gətirən 

maĢınla da kazarmaya qayıtdım. 

Əlövsətdən bir məktub gəlibmiĢ, çatan kimi də 

növbətçi onu fəxrlə mənə verdi.  

Əclaf elə bir yenilik yazmamıĢdı. Eləcə ölü məktub 

idi, cansız meyit kimi... 

Ürəyimdə çox götür-qoy edəndən... ölçüb-biçəndən 

sonra... axır qərara gəldim: “UĢaqların iĢdən əlini 

soyutmamaq naminə özüm də onlara qoĢulum. Vur-tut 20-

cə gündür.  

Ölməyəcəm ki?” 

Vodozabora çatan kimi uĢaqların iĢini tap-Ģırıb, özüm 

də bir kənardan xallı Ariflə yer götü-rüb iĢləməyə baĢladıq.  

Arifin xəstəliyi sağalmasa da:  

-ĠĢləyib özümü tərlətmək istəyirəm, -dedi. 

Akkord iĢində həqiqətən də... komandir, ya əsgər 

məsələsi, mövcud deyildi və hamı bir nə-fər kimi əl-ələ 

verib canıdildən iĢləməliydi. 
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Həm də... podpolkovnik Dyakiv bilsə ki, əs-gərlər 

yaxĢı iĢləmir və səbəbkar da mənəm, düz alınmazdı. Lap 

düzü, mənim üçün ölüm kimi bir Ģey olardı. MürĢüdün 

yerdə qalan səkkiz nəfərin əvəzindən əxlaqiyyata zidd, 

utanıb-qızarmadan açıq-aĢkar danıĢması: 

“Utanıb eləmirəm heç kimdən özüm Baba-yevə 

deyəcəyəm qoy o da iĢləsin,”-deməsi, heç yadımdan 

çıxmırdı.  

Bu səhər də, qurumsaq podyomda durmaq istəmir, 

hələ mən iĢə qarıĢandan sonra da, növ-bətçiylə əl-qolla 

danıĢır, bozalaĢırdı. 

Əclaf lap qudurub! 

Di gəl, əhvalımı bulandırsa da zamanı de-yildi, həm 

də üzdəniraq qudurğanı, dostluq, əxi-lik elədiyimə görə nə 

cəzalandıra, nə də koman-dirlərin ayağına verə  bilirdim.  

Odur, diligödəklik eləyib, psixoloji reflekslə, bir qədər 

də susmağa qərar verdim... 

ĠĢ yerində, ötən 22 ayda hər gün olduğu ki-mi, 

əhvalpürsanlıq edəndən sonra, əxəvizadələr və heç nə 

olmamıĢ kimi, akkorda yenidən əhya edərək, iĢ alətlərini 

paylaĢdıq.  

Xallı Ariflə, üzüsızanaqlı Vahid və yefreytor Ġlyas 

bir...qayıĢbaldır Turabxan, göydodaq Əda-lət və mayıf 

Mamed bir... kəlbəcərli küyçü Sahib Əkbərov, minkəndli 

MürĢüd və kuybıĢevli Hüse-yin də bir olub, üç yerə 

bölündük.  

Onuncu mən idim. 
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Mən özüm də, hamıya kömək eləməyə qə-rar verdim. 

Arada hər hansı bir inciklik qalmadı. 

Amma... iki ilin acılı-Ģirinli, əzablı-zillətli, ya xoĢ 

xatirəsinin belə bir kasad və nəzakətsiz yo-lasalmayla 

bitməsi məni heç açmadı. 

Yefreytor Ġlyas nə fikirləĢdisə, birdən, say-mazyana 

və sərraflıqla öz vəcdini insan və hey-vanları diri-diri udub, 

ağzından od püskürən qa-nadlı mövhum əjdahalar kimi 

qəfil bildirdi: 

-Xotux MürĢüdün cibinə pul basanda, xari-ci qızlarla 

tanıĢ eləyəndə, maĢının nə olduğunu bilməyən gədəni, 

dağlarda boz eĢĢək dəhləyəni taksilərdə gəzdirəndə, 

gicgicəylə dəmiryol vağ-zalında, slovyanlarla vida 

mərasiminə gedəndə bilmirdin boynumuza minəcək?  

Məgər, o gödəkboyun zırrama bilmir ki, bi-zim sizə 

heç olmazsa nəzakətli müraciət borcu-muz var? Sizin 

islam hümmətlərinə elədiklərinizi unutmaq, ya danmaq 

olar?  

Axı bu sizin halal-hümmət haqqınızdır!  

Stadion davasında göstərdiyiniz o tarixi Ģü-caəti 

məgər unutmaq olar?  

Kimin üstündə ölümə getmiĢdiniz?  

Hər gün pul verib o vampiri taksiylə Ģəhərə 

göndərirdiniz. Axı eĢĢək hardan bilsin ki yorğan-döĢək 

nədi? Bu da sənə boz Laçın eĢĢəyinin bu sayaq sədaqəti! 

Doğrudan da maraqlıydı...  
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Gethagetdə görəsən bu nə cəfəngiyat idi? Aciz, 

cəfakeĢ, yefretor Ġlyasın bu gürultulu nitqi, haradan 

qaynaqlanmıĢdı?  

Təpərsiz MürĢüdün bu davranıĢı, xoĢagəl-məz bir 

zərurət kimi indi niyə ortaya çıxdı?  

SSRĠ yox, ana vətən Azərbaycandan, ayrı 

düĢdüyümüz ötən bu 22 ayda və doğma yurda, 

duyduğumuz həsrət gücləndiyi bir vaxtda, bu nə çərən-

pərən, nə həngaməydi o çıxarırdı?  

Axı tezliklə hamımız vətənə dönəcəyik. Və vətəndə 

bu yaĢadığımız günlərin acısını-Ģirinini xatırlamaq üçün 

yığıĢıb bir-birimizi nə vaxtlarsa coĢğun ərk, hörmət-izzətlə  

ziyarətə gedəcəyik.  

O, dabbağxanada gönünə bələd olduğum, gönüqalın, 

göbələkbaĢ gədə nə üzlə bu ziyarətə gələcək? Nədən 

özünü qaranlığa gömür ki? 

Amma eybi yoxdur, borclu-borclunun sağlı-ğını istər. 

Son qərarısa deyəsən qüsursuz qəbul eləmiĢdim. Hər-

halda mənə belə gəlirdi.  

Ġndi məni duyğulandıran, kədərləndirən ye-ganə bir 

Ģey, təpərsizi əbədi itirməyim idi. 

Sonda, lap gethagetdəcə, özünü heçə-pu-ça 

çıxardıb, zavallı hesabını itirdi! Heç hənanın yeriydi? “Al 

yastıqlar” hələ çox xatırlanacaq. 

Onilliklər ötəcək, onunla əsgər xatirələrimi 

düĢünəndə, indi yanımda olmadığını və qəlbim-də 

yoxluğunu möhkəm hiss edəcəyəm. 
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Əfsuslar olsun... 

Nahara qədər tavanları ağartdıq. 

Çox narahat iĢ idi. Lap it zülmü çəkdim.  

Üst-baĢım bir yana... üz-gözüm də tamam əhəngə 

batmıĢdı. ĠĢin çətinliyi, məni lap duyğu-landırıb 

kövrəltmiĢdi. Bir qəmli musiqi səslənsə ürəkdən ağlamaq 

istərdim.  

Çətinə düĢən kimi, bacım Yeganəni, Kom-somolu və 

nədənsə praqalı Yitkanı düĢünürəm. 

Nahar etdikdən sonra, hava soyuq olsa da Arifgillə 

birlikdə, dördümüz də, saralmıĢ otluğun üstündəcə yıxılıb 

yatdıq.  

Hamımız da buĢlata bürünmüĢdük.  

Gün olsa da, hava bərk soyuq idi.  

Biz oyananda düz saat 17:05 idi.  

Üst-baĢımızı düzəldib qırıĢığımızı açandan sonra iĢ 

yerinə gəlib, küncləri ağartmağa davam elədik. Yaman 

pərtöv iĢləyirdim, lap yadırğamı-Ģam iĢləməyi. Üst-baĢımı 

dəhĢətli dərəcədə ağ əhəngə batırmıĢdım. 

Bu gün podpolkovnik Dyakiv də, məzuniy-yətdən 

qayıdıb gəlmiĢdi. Bəxtimdən iki dəfə özü də bərk iĢlədiyim 

yerdə məni gördü. ĠĢə elə hə-vəslə giriĢmiĢdim, gözlərim 

ətrafı görmürdü.  

Bu lap yerinə düĢdü. 
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Ġlk dəfəydi, bütün iĢ günü ərzində, baĢdan-ayağa 

özüm də uĢaqlarla birlikdə iĢləyirdim.  

Necə acımıĢdım! 

Tiblisidən-1, Odessadan-2 məktub aldım. 

Odessadan gələn konvertləri vəhĢi vampir kimi 

cırıqlayıb açdım. 

Yox idi! 

Zəhrimara qalasan! 

Görəsən, Yitka niyə bu qədər susur? 

Ağcabədili Nazim yazırdı ki, Silyan Əbülo-vun atası 

ölüb və onu məzuniyyətə buraxıblar.  

Yazığın atadan baĢqa heç kəsi yoxuydu, o da belə 

canını qurtardı...  

Yazıq kiĢini kəndlərində... çox pis döymüĢ-dülər. 

Silyan dayanmadan MarĢal Qreçkoya və Azərbaycan SSR 

Mərkəzi Komitəsinin BaĢ kati-bi Heydər Əliyevə Ģikayət 

məktubları yazırdı. 

Tənha atası ölümqabağı oğlunu görmədən öldü. Bu 

çox pis dərddir, həm ata, həm də yazıq elədiyi, 

amansızcasına bağrını yardığı qürbətdə olan əsgər balası 

üçün...  

Hərçənd neyləyəsən, Tanrıdan ona verilən qismət də 

beləymiĢ. Ġnanın o... faciəvi sonluğun belə 

sonunclanacağını, özü təxmin edə bilsəydi və ixtiyarı 
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çatsaydı, bu yalan dünyaya heç övlad gətirməz, özü də 

intihar edər, amma gəlməzdi... 

Belə də ölüm olar? 

Özünün dağlar ağırlığında qəbahəti olsay-dı belə, 

oğlunun nə günahı vardı bu iĢdə?  

Tahir Ağayev yazırdı ki... Məmmədhüseyin dayının 

qızı Məlahət Ġbrahimova Bakının Saray qəsəbəsində 

yaĢayan, yerli saraylı, Məcid adın- da savadlı, qız-gəlindən 

həyalı və çoox tərbiyəli bir oğlana ərə gedib. 

Bacım Yeganə, Musiqi məktəbindən çıxıb, zira, onillik 

məktəbdə də ikinci növbədə oxuyur. 

Məktubları oxuyub, zavallı Tahirin cavabını yazdım. 

Ağcabədili Nazıya isə sabah yazaram.  

Yorğun idim. 

Bu gecə, yeni xəbər müsəlmanlar arasında ildırım 

sürətiylə yayıldı: 

“Kəndə, hansı sovxozdansa, bir sürü, quy-ruqsuz 

qoyun gətiriblər.”  

Xəbəri eĢidən kimi, toyuq-cücə və qaramal oğurluğu, 

mentalitetdəngəlmə peĢəsi olan Laçın və Kəlbəcər kürdləri, 

dərhalca xosunlaĢıb bir-bir aradan çıxaraq, harasa 

tərpəndilər... 

Bu uĢaqların, dağlardan... qıĢlaq və ferma-lardan 

çıxdıqları düpbədüz 22 ayı ötsə də, onla-rın canından, 
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habelə nəfəsindən, hələ də davar, peyin, quĢ poxu iyi 

gəlirdi... 

Ġçinin babatı hələ kəlbəcərli Sahib Əkbərov idi, o da, 

tez-tez daranıb odekolonlansa da, ina-nın ki, məhz beləydi, 

tövlə, hin iyi verirdi... 

Əksəriyyəti də, mal-heyvan, toyuq-cücə, at 

oğrularıydı. Nadir hallarda ev yarardılar... 
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Kəlbəcər və Laçın 

   kürdlərinin metis 
qoyun oğurluğu 

                   həngaməsi... 
 

 

Pervomayski,  

        05, 06, 07, 08 və 09 oktyabr 1972-ci il.      

                                 ıv, v, şənbə, bazar günləri və ı gün. 

       Bu səhər dan söküləndə, gün kazarmada 

müsəlmanların ana-bacı söyüĢü ilə açıldı. 

        Rusların sözücə olmasın, aləmi qır-vır bü-rümüĢdü. 

Hərə öz qoçaqlığını söyüĢlə goplayır-dı. Sən demə uĢaqlar 

sovxozun qoyun sürüsün-dən gecə, düz 4 metis qoyun 

oğurlayıblarmıĢ.  

        Salyanlı Adil, qara quduz Vəli, boğuq danı-Ģan 

Qadmalıyev və simic Budaqov adama birini çırpıĢdırıb. 

Cəhalət bunların qanındaydı... 
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        Oğurluq qoyunları, üzü sızanaqla dolu, da-mağından 

tüstülənən siqaret əskik olmayan, bo-ğuq səsli Səbuhi 

Qadmalıyevin saxladığı məĢu-qəsinin həyətinə yığıbmıĢlar.  

        Hələ hünərlə danıĢırdılar ki, sovxosun mal-qarasınını 

sabah 10-15 manatdan döĢəyib sata-caqlar. Bu davar 

oğrularının heç birisi, təhsil al-mamıĢ, kitab üzü açmamıĢ, 

cəhalət zülmətində kor kimi, zillətlə yaĢayanlar idi.  

Hegemon, rus qardaĢlarımızın, qonĢu res-publikalara 

qarĢı apardığı, irticaçılığın və cəha-lətpərəstliyin bariz 

nümunəsiydi. Bu da nəticə! 

Oğurluq dağlarda peĢə idi. 

        Bircə məndə pul olduğundan qərara gəldik ki, birini də 

pul verib mən alım. Qoyunlar tutulsa and içməyə yerimiz 

olsun ki, pul verib almıĢıq... 

Əlqərəz, taytax Nadir Allahverdiyevlə ada-ma iki 

əsgər də götürüb, rotadan əvvəl iĢ yerinə gəldik. Guya, 

hazırlıq iĢləri gördürməliyik ki, bri-qadalarımız gələndə boĢ 

dayanmasınlar.  

Heç bu akkordun bəxti açılmır! 

Səbuhinin “arvadıgilə” gedib... oğurluq qo-yunlara 

baxdıq... Yunu qırxılmıĢ, qabırğaları sa-nanan, qarnı bir-

birinə dəyən quyruqsuz qoyun-lar idi. Ortaları bir-birinə 

dəyirdi. Ġt quyruğu kimi balaca quyruqlarına əl vuran kimicə 

dallarını qı-sırdılar. Hamısı da ac idi.  

Həyətdəki iri ağaca çatılamıĢdılar.  
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Nazik ayaqlarına da bərk bir çomaq dəysə, inanın 

ayaqları qırılardı. Cəld əlimizlə adama bir çəngə ot yığıb 

qabaqlarına atdıq.  

“Atdıq” ona görə yazıram ki, acından, bizə kəllə 

atırdılar. Ona görə deyiblər ey: “Ac qılınca çapar!” 

Yazığımız gəldiyindən xeyli ot yığdıq... 

        DanıĢmıĢdıq ki, beĢ gündən sonra çıxacaq MarĢal 

Qreçkonun prikazını dəbdəbəli məkanda  çox təmtaraqlı və 

yadda qalan bir tarixi formada keçirək. Zarafat deyil ki? Bu 

prikazla biz hərbçi-likdən çıxıb, mülki vətəndaĢlar 

olacaqdıq!   

Hürriyyət! Hürr! 

        Qoyunları həyətdə qoyub, vodozabora qa-yıtdıq. 

Yolboyu müxtəlif planlar cızırdıq. 

        Ocaq qalayıb, kənarına toplaĢdıq... 

        Xeyli, ordan-burdan danıĢıb, variantlar dü-Ģünürdük 

ki, birdən beynimə yeni bir ideya girdi: 

        “Prikaz” çıxan günün gecəsi... kazarmadan çölə 

çıxmaq çox çətin olacaq. Nə fərqi var? BeĢ gün tez, ya beĢ 

gün gec, bəlkə, elə bu gecə ke-çirək? Necə deyərlər: Dərə 

xəlvət tülkü bəykən. 

Qoyunlar da hazır!  

Hamı bu ideyanı dərhal bəyəndi və rotanın gəlməyini 

səbirsizliklə gözləməyə baĢladıq.  
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Rota gələn kimi də, məsələni eĢidib müsəl-man 

əsgərlərimiz arasına vəlvələ düĢdü.  

Əsgər, yeyib-içmək üçün sino getmirmi? 

Dərhal dəftər və qələm götürüb, siyahı tut-dum. 

Taytax Nadirin 11, mənim isə 8 əsgərim.  

Kəlbəcərli, küyçü Sahib Əkbərovla, göydo-daq Ədalət 

getmək istəmədi. 

        19 əsgər! 

        Yola çıxan, yolda qalmaz.  

        Oğurluq metis qoyunların, nisbətən, babat olanından 

2-si, 19 butulka içki, adambaĢına biri düĢəcəkdi, 10 

buxanka çörək, kartof-soğan, bi-bər-duz, xiyar-pamidor, 

yemiĢ-qarpız, göyərti və pendir alınmalıydı: Hələlik yada 

düĢənlər... 

        Deməli, bu gün iĢləməkdən vaz keçdi. 

        UĢaqlara, podvalda iĢ verdim və tapĢırdım ki, siz 

buradaca qurdalanın, mən taytax Nadirlə gedib bazarlıq 

eləyim.  

        Bu gecə qiyamət qopacaqdı! 

        Ötən 22 ayın acısını, məĢəqqətini canımız-dan 

çıxarmalıydıq! Rusların rəzalətinə onsuz da əsrlərlə 

dözmüĢdük. Barı bir gecə, vətən vicda-nı olduğumuzun 

dadını, Ģəhdini çıxaraq! 

        Nəyisə, araq və bazarlığa görə adama, iki  manatdan 

pul qoymalıydıq... Oğurluq, metis qo-yunların pulu isə, 
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baĢqan kimi mənlik idi. Cəmisi 25 manat pulum qalmıĢdı. 

UĢaqların heç birində  2 manat olmadı. Və... bədəbəddə, 

kiminsə nifri-nini qazanmaqdansa, elə o yük də mənim 

boy-numdaydı desəm razılaĢın.  

        “Sən qoy biz sonra qaytararıq, -dedilər.” 

        Sonra nə fikirləĢdisə, gözlənilmədən taytax Nadir əlini 

cibinə salaraq bir kom pul çıxartdı və öz 11 əsgərinin 

yerinə sayıb mənə düz 22 ma-nat əzik pul verdi. Deyəsən, 

torbada piĢik vardı, görünür oğurluq qoyunlardan satılanı 

olmuĢdu. 

        Saat 09:58-də iĢləri qaydaya salıb Nadirlə getdik. 

Çənə Telmandan da 10 manat aldım.  

        Babalı öz boynuna, o pulu q.Klaradan borc 

götürdüyünü, bədəməl dönə-dönə vurğuladı. 

Portda çənə Telman bizə gərəyimiz olacaq 2 ədəd 

boĢ meĢok verdi. Amma nə qədər elədik bizimlə getmədi 

və bədahətən etiraf elədi:  

-Qorxuram, qardaĢ, bu iĢdən qan iyi gəlir. 

Yanıb yaxılsam da nə edəydim? Kinayə və kəskin 

nifrətqarııĢıq bezginliklə: 

-Bəbəsən əə? KiĢi ol, bəd ayaqda ağdamlı adını 

qoru, zira, ağdamlılar bəbri-bəyan olur ha, oraların çörəyi-

suyu bəbəyindən gələr... 

BeyniboĢ, balü pər vermək əvəzində, arva-dı 

öləndən, bir sürü uĢağı yetim qalmıĢ yaĢlı kiĢi görəndə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

100 

qartımıĢ dul bakirələr yaĢınanda oldu-ğu kimi iriĢib, 

dodaqucu dodu gəldi: 

-Gedin, gələcəm...  

Taytax qəfil çığırdı: 

-Düdük! Düdüyü get, Rizvana ver əə, bizə yox, 

dümbəkçalan qatır düdəmə! 

Çənə, degenerat adamlar kimi sozaldı... 

Naəlac qalıb, kənd mağazasına Nadirlə iki-miz 

gedəsi olduq. Taytax, bu dəfə inamla axsa-yır, addımına 

haram qatıb cıvrıqlıqla irəliləyirdi.   

Mağazada çaxır olmadı,10 buxanka çörək götürüb 

meĢoka yığdım. Nadir dirənmiĢdi ki, içki alaq, sonra 

bunları. Duz və soğan da aldım.  

Elə bu vaxt, çənə Telmanla yevlaxlı Hüsən tövĢüyə-

tövĢüyə özünü yetirdi.  

Hüsəni görəndə mənə elə gəldi o, daylağa oxĢayır, 

özü də, nədənsə iki illik yox, məhz altı-aylığa. Sanki 

maçası alçı durmuĢdu. 

Patrul Hüsənlə qucaqlaĢıb görüĢdük.  

Nadir, ciddi dayanıb Hüsənə təmkinlə dedi: 

-Bu Telmandan aralı dur cıvıldızlığına bax-ma, 

deqazator tap, üst-baĢını zərərsizləĢdir.  

Çənə, əngi görünənədək iriĢib, onu qucaq-ladı və 

taytax enli köksünü ha arxaya çəksə də: 
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-AĢağı-yuxarı gəldim dəə, -deyib, taytağın hansısa 

xəstəlikdən çopurlanmıĢ boz, tüksüz si-fətinin, o üz-bu 

üzündən öpə bildi.  

        Ġçkini necə və hardan almaq məsələsinisə dördlükdə 

müzakirə eləyəsi olduq... 

        Necə oldusa Hüsən nagahan, üzünü mənə tutub və 

qətiyyətlə:  

        -Gəlin gedəyin САХАРНЫ-ya! Elə edərik ki, bizim 

komendatura patrullarının da, nahara ge-dən  vaxtına 

düĢər. Ancaq, ildırım sürətiylə hə-rəkət etmək lazımdır... 

        Hüsən komendaturada hərbi xidmət çəkdi-yindən 

buraların yol-yorağasını da yaxĢı bilirdi. 

Götürüldük. 

        Yolüstü... çörəkləri təpərsiz MürĢüdə təhvil verdim. 

Çənə Telman porta qayıtdı. 

        Taytax Nadir və daylax Hüsənlə... boĢ me-Ģokları 

götürüb, çayın kənarıyla güllə kimi götü-rüldük. Üz qoyduq 

САХАРНЫ-ya.  

        Qan-tər içindəydik. 

Birinci mağazada içki tapa bilmədik.      

Mağazada bizi görən, baĢıçalmalı, baĢları-na güllü 

Ģal bağlamıĢ... yaĢlı kənd arvadları qəl-bən sevinir, Ģəhvət 

və ehtirasla baxır... söz atır, sataĢır, zarafatlaĢırdılar.  

KiĢilər də onlara dəm tuturdu. 
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        Ġkinci mağazaya getdik. 

Kənd çamaatıyla dolu bu mağazada, çaxır, araq və 

pivə də vardı. 6 butulka qırmızı çaxır, 2 butulka da araq 

götürdüm. Sonra öz-özümə he-sablayıb 2 araq da aldım. 

Cəmi 10 butulka oldu. Sonra xatırladım ki, vaynösə Sahiblə 

göydodaq Ədalət olmayacaq. Amma, daha almıĢdım.  

Necə deyərlər, qalırdı bircə gərdək çadırı! 

Onsuz da, gecə uzun olacaqdı...  

Taytax Nadir çaxır almadı. Əclaf nə az, nə də çox, 

düz 11 butulka araq götürdü. 

Çıxmaq istəyəndə, mağazaya tələsik gələn bir mayor 

rütbəli zabit gördük. 

Patrul Hüsənlə taytax Nadir, araq dolu me-Ģoku 

mağazada qoyub qaçdılar... Mən də onlar kimi elədim. 

Düzgün seçim də elə bu idi. 

Mağazadakı müĢtərilər və satıcı qadın bizi satmadı. 

Ġçkilər meĢokdaca, mağazada qalmıĢ, özümüzsə aralanıb 

gendə dayanmıĢdıq.  

Mayor biz tərəfə gəlmək istəyəndə... qaçıb ondan 

aralanırdıq. Hər yan kənd həyətləri, bağ-ları və evləriylə 

doluydu. Lazım gəlsəydi, çox da asan qaçıb gizlənə 

bilərdik. 

Yevlaxlı Hüsən, qəfil xəbər verdi ki, mayor 

komendaturaya zəng vuracaq, uzağı 15 dəqiqə-yə kimi 

patrullar tökülüb gələcək. 
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Bəs nə edəydik?  

-Hərə öz baĢına bir çarə qılsın!-qıĢqırdım. 

Və cəld qaçıb, qonĢu məhəllədə hasardan atlanaraq 

bir həyətə yenicə düĢmüĢdüm ki, yaĢ-lı, gendədur tumanlı 

bir qadın, təsadüfən evdən çıxıb, dərhal da məni gördü.  

Əsgər formama baxan kimi əvvəl duruxdu, nəsə, bir 

yaxĢılıq, ya kömək məqsədiylə və xoĢ niyyət, heyrət, həm 

də mərhəmətlə: 

-Çay, su, yemək? -gülümsünüb soruĢdu. 

BaĢımıza gələni ona nağıl elədim. Və yaĢlı qadın tez, 

tumanını belə dəyiĢmədən, mağaza-ya qaçdı. O, necə 

səmimi, sadə kəndçi idi!  

Bizim qadınlar olsaydı evdə kiĢi xeylağı ol-masa, yad 

adam kim olur-olsun belə, dərhal sö-yüb qapıdanca 

qovalardı. 

Mağazada qadına araq, çaxır yığılmıĢ me-Ģokları 

verməmiĢdilər.  

Arvad nə qədər eləyib, mümkün olmayıb. 

Əsgər əmanəti ayrı Ģeydi! 

Arvadı təkrar göndərdim, yenə də mümkün olmadı. 

Axırda, satıcı qız özü mağazadan çıxıb arxamca gəldi. 

DanıĢıb plan cızdıq və satıcı qız mağazanın arxa 

qapısındanca meĢoku çıxarıb, sağ-salamat həyətə gətirdi.  

Nə olar, rus olanda! 
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Zabit də... əksər kənd camaatının qınağın-dan sonra, 

bezib gedibmiĢ. Amma hər ehtimala qarĢı, səbrlə bir qədər 

də gözlədim.  

Daylaq Hüsənlə taytax da gəlib çıxdı. 

Taytax da eyni qayda ilə, öz meĢokunu gə-tizdirdi və 

baĢladıq üzü çaya sarı qaçmağa. 

Artıq çox təhlükəli idi.  

BeĢ-on dəqiqəyə patrullar bizə çata bilərdi.  

Birdən, ağlıma yeni ideya gəldi və cəld iĢə baĢladım. 

Uzunboğaz əsgər çəkmələrimə kimi, hərbi formamı 

soyunub meĢoka yığdım.  

Çayın lap kənarında idik.  

Gözə dəyən əsgər forması qalmadı. Ġdman 

formasının finkası qalmıĢdı. Onun da ayaqlarını dizimə 

kimi çırmadım və arıq canımda, bircə id-man formasının 

mavi köynəyi qaldı.  

Hüsən qorxur, bərk həyəcan keçirir, əsirdi. 

Tutulsaydı, onu komendaturadan çıxara bilərdi-lər. Odur, 

yevlaxlı daylağa özümüz Ģərait yarat-dıq ki, aralanıb 

getsin, zira, qarĢıda uzun əsgəri həyat onu gözləyir 

bizimsə sanılı günlərimiz qa-lıb. Ona: “Qaç” deyən kimi, 

necə götürüldü! 

Taytax Nadir də araq və ərzaq doldurduğu kiçik 
meĢokunu dalına atıb, taytaya-taytaya, üz tutdu 
Vodozabora. 
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Araq, çaxır, ərzaq və əsgər formasıyla do-lu 
meĢoku qeyri-leqal olsa da, arıq çiynimə ata-raq, 
yapıĢqanlı zığ-palçığın içiylə, çay boyu sa-kitcə 
addımlamağa baĢladım.  

BaĢ açıq, qurĢağadək lüt, ayaqlar da yalın, hələ 
yaxĢı ki hava yaxĢıydı. Hər an, qarĢıma çı-xan patrul 
saxlayıb yoxlasa, məni tuta bilərdi.  

Xeyrulla kiĢinin cəddini çağırıb, ĢüĢə butul-
kalarla dolu yükün altındaca, dayanmadan irəli-
ləyirdim. Beləcə, növbəti əsgər tarixi yazılırdı... 

Gözlənilmədən, belində araq dolu meĢoku, 
taytax Nadir qayıdıb yanıma gəldi.  

O da mənə baxıb... qeyri-Ģüuri, idman for-
masında qalmaq istədiyini bildirəndə, qaqqanaq 
çəkib, baĢa saldım ki:  

-Onsuz da bu kənddə taytax yoxdu ay ma-
lakanabənzər, tanıyıb-biləcəklər ki, sənsən.  

GülüĢüb:“Daha nə olar olar,”deyərək Allah 
ümidinə yolumuza davam elədik.  

-MalakanaoxĢar nədi? -təəccüblə soruĢdu. 
Gülə-gülə, xoĢ ovqatla:  
-Malakanlıq təriqətdir, pravoslav mərasim-lərini 

və kilsə iyearxiyasını qəbul etməyən, xris-tian 
məzhəbinin nümayəndəsi... həmin məzhəb-dən olan 
bir Ģey.  

Onu da biləsən ki, gözəĢirin qadın, ya qara 
sevda demək də deyil və heç qarazurna çalmaq da 
deyil... Ġbrani, ya ibni-adəm nədi? -soruĢdum. 

Qəflətən bir qayıqçı ilə rastlaĢdıq.  
Ona yalvardıq ki, bizi o taya keçirsin. O bil-dirdi 

ki, tələsir, düzü iĢə gecikir. Hərçənd, taytax Nadir ona 
ilan dili çıxarıb, necə yalvardısa, kiĢi-nin qayığı çayın 
kənarına sürüb, bizi götürmək-dən savayı baĢqa 
çarəsi qalmadı. 
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MeĢokları qayığa yükləyən kimi... dərindən ah 
çəkib, nəfəs dərdik. Və sanki çiyinlərimizdən dünyanın 
ən ağır bir yükü götürülmüĢdü. 

Əlvida, patrullar! 
Əlvida, tutulmaq instinkti! 
Əlvida, mayor rütbəli həyasız zabit! 
Daha tutulmaq riski yoxuydu. Ġndi, artıq on-ların 

əli bizə çatmaz və iĢin çətini görülmüĢdü...  
Saat ikidən keçmiĢdi. Taxta qayıq əzəmətli 

çayda yırğalana-yırğalana bizə layla çalırdı... 
ЮЖНЫЙ БУГ çayını keçən kimi... meĢokları 

lehmədəcə, qayıqdan düĢürdük. Qayıqçı gedən kimi, 
meĢokları yenidən dalımıza tulladıq. Alma bağlarına 
gedən yola çıxdıq və xeyli irəlilədik.  

Taytax da, yorulub soyundu.  
Onun da əsgər forması meĢokda olduğun-dan, 

hər ikimiz mülki adamlar kimi sərbəst idik... hərçənd, 
qurĢaqdan yuxarı lüt və idman forma-sının ayaqları 
dizə qədər çırmanmıĢ vəziyyətdə.  

Bir xeyli irəliləmiĢdik, bir qadına rast gəldik. 
Qırmızıtuman lap göydəndüĢmə oldu. 

Qadın da qafqazlı görüb havalandı, at kimi ayaq 
döyüb kiĢnəyirdi... 

Araq-çaxırları, onlarda gizlətmək təklifimizi 
eĢidəndə əvvəl duruxub qorxdu:  

-Birdən partlayıcı maye, ya samaqon olar?  
BaĢa salanda ki mağazadan almıĢıq, sakit-ləĢib 

dərhal razılıq verdi.  
Onların həyətinə keçib, araq-çaxırlı köhnə cırıq 

meĢokları podvalda gizlətdik.  
Əsgər formamızı da əynimizə çərtdədəndə, 

qadının ehtiyat qorxusu iĢvəsiylə əvəzləndi.  
O necə əzilib-büzülür, qaĢ-göz oynadırdı!  
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Və... qafqazlılar haqqında çox eĢitdiyini ey-hamla 
baĢa salmağa baĢlayanda... taytax Nadir onun kirli 
qoluna girib, həyətdəki saman tayası-nın arxasına 
sarı apardı. 

Gecə qayıdıb içkiləri aparmalıydıq. 
Taytax rus dilində, özü də qadının yanında 

tayanın arxasındanca məni harayladı və utanıb 
eləmədən, həyasız-həyasız: 

-Əyyə, əyyə gəl sən də “elə,” sən öl, özüm ölüm, 
özünə demiĢəm, razıdı... yanır...  

Susduğumu görüb, fərəhlə davam elədi: 
-Sən öləsən, qəhbənin gözləri saxsağanın 

gözləri kimi bıldır-bıldır oynayır ... 
Ancaq, mən istəmədim. Arvad da tumanın salıb 

qalxdı və biz axĢama kimi qayıdacağımızı bildirib 
onlardan çıxdıq. 

Alma bağları tərəfdən, ЮЖНЫЙ БУГ çayının 
sahiliylə xeyli gedərək, düz vodozaborun tuĢuna 
çatdıq. Vodozabor o taydan aĢkar görünürdü.  

Ġndi əsas məsələ... Çayı keçmək məsələsi, 
qarĢımızda keçilməz çin səddi kimi dururdu. 

Hərbi forma məsələsi olmasaydı üzüb çayı keçə 
bilərdik. ЮЖНЫЙ БУГ nə qədər enli olsa da, nəhəng 
sututarda sürətlə axsa da, çay lal axırdı.  

Hərbi xebe formalarımız quru qallmalıydı.  
Taytax Nadir isə çox pis üzürdü.  
Naəlac qalsaq və çayı üzüb keçmək zəruri 

olsaydı, bu sonuncu variantımız olacaqdı... 
Xeyli var-gəl eləyəndən sonra, bircə qayıq-çıya 

rast gəldik, onu da nə qədər dilə tutduq, nə qədər 
yalvarıb-yaxardıq ha and-aman elədik, nə qədər hay-
küy saldıq və sonda siqaretpulu təklif elədiksə də, 
əclafın heç tükü belə tərpənmədi.  
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Əvəzində, hesabagəlməz sayğısızlıqla do-
daqlarını irəli uzadıb at kimi hərdən fınxırdı, zira, 
fikrindən dönməyəcəyində qəti idi. 

Əclaf balıq tuturdu. Əsgər və qonaqpərvər 
qafqazlı olduğumuzu da gözünə soxdum.  

Yenə, НУУ?-deyib durdu, donuzaoxĢar do-nuz 
oğlu donuz, bizəcə heç əhəmiyyət belə ver-mədi. 
Arxayın-arxayın ПРИМА fısqırdırdı...  

Belə insanlar, hansı məssəbə qulluq eləyir, baĢ 
açmırsan. Elə deyəsən düz deyiblər ki, Bö-yük Tanrı 
toxumları baĢqa planetlərdən götürüb buralara 
səpmiĢ, bizim yer kürəsindəki öz insan bağını 
salmıĢdır.  

Hər bir toxumun da gizli kodu var. O toxum gələn 
planetlərdə, gedən insani proseslərin tam mahiyyətini 
isə görünür biz qavraya və dərk edə bilmirik. Bu 
insanların niyə belə qəlizlik etdikləri-nin iç 
səbəblərindən bixəbərik. Kodlar açılmasa, bu kiĢinin 
çıxardığı pəstəhadan agah ola bilmə-yəcəyik. Köpək 
oğlu qəddar və hissiyyatsız idi.  

Düzdür, biz vətən vicdanı olsaq da, öz gü-
nahımız ucbatından o bunu qəsddən edə bilərdi. Axı 
bura qarnizon, kazarma, sərhəd, əsgər gül-ləsi 
vızıldayan poliqon yox... məhz, kolxozun al-ma 
bağlarıydı. Kommunizmin iqtisadi bazası!  

Məxləs, bədsizlik bizi basmıĢdı, hesabı çü-
rütmək vaxtısa deyildi.  

KiĢinin oğlu, kiĢi kimi bizi o taya keçirmədi. 
Hərgah, onca dəqiqəlik yol idi. 

Düz bir kilometrə qədər, çay uzunu gəzdik. BoĢ 
qayıqlar çox idi. Hamısı da sahilə zəncir və qıfıllarla 
bağlıydı. BoĢ köhnə taxta qayıqlar san-ki yatmıĢdı, elə 
sakit yırğalanırdılar... 
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Əlacsızlıqdan, kənd evlərinə gedib bizə bir yol 
göstərmələrini xahiĢ eləmək qərarına gəldik. 

Nə qədər, bir neçə gözəgəlimli həyətin tax-ta 
darvazalarını döydük, səsimizə səs verən ta- pılmadı. 
Sanki kənd əhalisi taundan qırılmıĢdı... 

Bir geniĢ bağda, çoxlu üzüm tənəkləri əkil-miĢdi. 
Evdə heç kəs yox idi. Oğurluq sayılsa da, qara üzüm 
salxımlarından xeyli dərib, tozlu-toz-luca da basıb 
yeyir, hərdən də üzərinə yapıĢmıĢ ağ hörümçək toru 
görüb, əlimizlə təmizləyirdik. 

Üzüm Ģirin və dadlı, özümüz də ac idik.  
Üstəlik də ki, tayanın arxasında taytax “iĢ” 

görmüĢdü axı, samanlıqda... 
Kəndarası yolda, təsadüfən bir kiĢiylə qar-

ĢılaĢdıq, o da and-aman elədi ki, qayığı yoxdu. 
Vaxtsa ötürdü.  
Bir neçə cəhd eləsəm də paslı, köhnə zən-cir, 

qayıqdan aralanmadı ki, aralanmadı. Nə də   dartıb 
kökündən çıxara bilmədim. 

Axırda təngə gəlib, taytax Nadirə dedim: 
-Sən o taya üzə bilməyəcəksən qayıq zəh-rimarı 

da bizə verən yoxdu, indi ki belədi, gəl bir qıfıllı qayıq 
oğurlayaq, qurana and olsun, qəbir-dən söz çıxar 
məndən yox. Yoxsa, adamın ətini quzu əti kimi 
qızarda bilərlər haa... 

Yol haramısı ol, yoldaĢ haramısı olma, de-yiblər. 
Nə olar-olar... 

Taytax, sən demə bir himəcə bəndmiĢ.  
Qüssəli-qüssəli, bir az da, yaĢlı peĢəkarlar kimi 

təkəbbürlə, cibindən bir mıx çıxartdı.  
Uzunboğaz əsgər çəkmələrində, lehməyə-cə 

girib, heç bir təĢviĢ keçirmədən əlindəki paslı mismarı 
kimsəsiz bir qayığın zəncirləndiyi qıfıla saldı. Mıxı o 
qədər paslı qıfılın içərisində o yana, bu yana fırlatdı ki, 
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qəflətən Ģaqq eləyib, əlindəki paslı qıfıl tapança kimi 
açıldı. 

Sevinclə taxta qayığı lehməli sahildən ara-layıb, 
vodozabora sarı yönəltdik və suya saldıq.  

Yenicə bissimillah eləmiĢdik ki, poxu çıxdı. 
Sən demə bu qayığın deĢiyi varmıĢ və dər-hal da 

su içərisinə qurthaqurtla dolmağa baĢladı.  
Tərslikdən, çayda yüngül dalğa da vardı.  
Qayığa oturmaq istəyəndə, baxdıq ki qayıq 

batmaq istəyir. Dalğalar onu yırğalayır, içi də ki, hey 
qaynayıb suyla dolurdu.  

Səki, qayığı qaçırmaq ərəfəsindəydik. 
Yenidən soyunmağa baĢladıq... 
Elə bu dəmdə də, yamacdan bizi görən bir kiĢi, 

qıĢqırıb, əl yelləyərək harayladı:  
-Gözləyin! Dalğa sizi batırar, nə edirsiniz?  
Sanki, bu kiĢi bizi çoxdan güdürmüĢ... 
Tozlu külək baĢlamıĢ, hava qəflətən soyu-

muĢdu. KiĢi təngnəfəs özünü yetirdi və taytağın küt 
sifətinə diqqətlə nəzər salib:  

-Dayanın, dayanın bu saat mən sizi apara-ram, -
köntey qayğıkeĢliklə hırıldayıb dedi.  

Mırıx diĢləri açıqda qalanda, gözləri qıyılıb 
görünməz olurdu. Mənə elə gəldi ki, samanlığın 
arxasında baĢ verənlərdən bu kiĢinin də, xəbəri var. 
BaxıĢlarından, davranıĢından və səsinin to-nundakı 
gizli arxayınlıqdan hiss edirdim.  

Bəlkə də mənə belə gəlirdi... 
Geri dönmək üçün tələsirdik. Ələlxüsus da, indiki 

məqamda. KiĢi xidmət göstərib dadımıza çatmıĢdı və 
biz də xeyirxah iradəsinə tabe olub onu, qayığa 
mindirdik.  

DüĢündüm ki, bizi batırmaq istəsə, özü də 
batacaq və həm də qadın onun həqiqətən arva-dı 
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olmuĢ olsaydı, elə samanlıqdaykən, niyyətini həyata 
keçirə bilərdi. 

ÇağırılmamıĢ qonaq... az qala çığıra-çığıra 
danıĢır, amma, səsi dərindən gəlirmiĢ kimi güc-lə və 
boğuq çıxırdı.  

-Üzmək bacarırsınızmı? -soruĢdu.  
Hər ikimizin əvəzinə taytax cavab verdi: 
-Üzə bilsəydik, qayıq oğurlamazdıq ki! 
KiĢi, əvvəl cib dəsmalıyla deĢiyi tutdu. Hər 

ehtimala qarĢı da, soyunub qayıqda lüt oturduq.  
Su çox soyuq idi. Dalğalar da küləklə birgə 

qayığa sıçrayırdı. KiĢi onca dəqiqəlik yolu yarım 
saatdan çox dalğalarla çarpıĢa-çarpıĢa birtəhər, bizi o 
biri taya sağ-salamat keçirə bildi.  

Taytağın kiĢini çox sorğu-sual etməsindən sonra 
belə məlum oldu ki, kiĢi elə “o” samanlıq-dakı evin 
sahibidir və bizə köməyə də elə arva-dı yollayıb. 
Araq-çaxır meĢoxlarından da xəbəri varmıĢ. Kül 
baĢına sənin haa! KiĢiyə bax! 

Qayığı lehmədən zorla çəkib sahilə çıxart-dıq və 
aĢırıb, içinin suyunu boĢaltdıq. 

KiĢi qayığı suya salıb, geri döndü. Zalımın oğlu, 
avar çəkmək dəlisiydi. ġalvarını dizinəcən 
çırmaladığından, görünürdü ki, sarı seyrək tüklü arıq 
qılçaları və dizləri... harasa sürtüldüyü üçün,  sıyrıq-
sıyrıqdır. Bəziləri qaysaq bağlamıĢ, bəzi-ləri də, kəsik-
kəsik, köhnə yara yerləriydi. Elə bil, zavallı asqol 
yarası almıĢdı.  

Uzunboğaz əsgər çəkmələrimin içinə, pal-çıqlı su 
dolmuĢdu. Ağ partyankalarım, eləcə lilli, cılxa su idi... 
Onları açıb, möhkəm-möhkəm bu-ra-bura, sıxdım və 
suyunu tam süzəndən sonra, bərk-bərk çırparaq, 
nəm-nəm də ayağıma sarı-yıb, üstündən soyuq 
sapoqları geyindim. 
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Amma bir iĢdə bəxtimiz gətirdi ki, patrullar-la 
qarĢılaĢıb, komendaturaya aparılmadıq. 

Vodozabora baĢısalamat, ələkeçməzlər ki-mi 
çatanda sevincimizdən çırtma vurub oynayır-dıq. Belə 
yerdə süzərlər də!  

Nadir, araq alanda baĢ verənləri... ЮЖНЫЙ БУГ 
çayını, dalğalarla güləĢə-güləĢə, necə keç-məyimizi 
və “samanlıqdakı hünərindən” fərəhlə danıĢıb, öz-
özünə qəĢĢ edir, uğunub gedirdi. 

Xəbər verdilər ki, sakitlikdir. 
Nahar çoxdan qurtarmıĢdı. Ac idik. 
Əsgərlərim pis-yaxĢı iĢləyirdi... 
Ġndi əsas məsələ, oğurluq qoyunları o taya 

keçirmək qalmıĢdı... Metis qoyunlar КПП-nin ya-
xınlığından keçməli idi və bu çox qorxuluydu.  

Heç kəs ürək eləmirdi.  
Bərk ac olsam da, 4 əsgər seçib götürdüm: 

KuybıĢevli Hüseyinlə minkəndli təpərsiz MürĢüd, 
laçınlı ġahmar Hətəmov və Hacı Ġbrahimov. 

Taytax Nadirlə də özüm...  
Hüseyinlə qayıq dalınca getdim.  
Yerdə qalanlar da Nadirə qoĢulub arıq me-tis 

qoyunların ardınca getdi. Taxta qayığı almaq 
istəyəndə çənə Telman da gəlib çıxdı.  

Portda xeyli cəhli çəkib, çənə-boğaz elədik və 
axır ki, birtəhər deĢiksiz taxta lodkanı ala bil-dik. Çənə 
də qızıĢıb, yaman hapa-gopa basırdı. 

Öz yun idman formamı, kuybıĢevli Hüseyi-nə 
verdim və onu qayığa kimi ötürüb, bərk-bərk də 
tapĢırdım ki, sahildən uzaqlaĢmadan və çay axarı 
boyunca yavaĢ-yavaĢ qayığı qamıĢlığa ki-mi 
sürütləyib, bizi orada gözləsin...  

Onun xebe formasını da sahildə gizlətdim.  
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UĢaqlar, üçyaĢar, oğurluq iki metis qoyunu  
gətirməliydi, amma, nəsə qoyunlar ləngiyirdi.  

Yenidən geri qayıdası oldum...  
Elə yaxĢı ki... özüm gəlmiĢəm, baĢqa vaxt 

üdüləyib töksələr də, indi qorxularından heç kim 
qoyunları qabağına qatıb apara bilmirmiĢ.  

Təpərsiz MürĢüdü zorla həyətə saldım... O 
fıĢqıraraq qoyunun birini qabağına qatıb çıxartdı.  

Mən çöldə gözləyirdim. Taxta boĢaldan əs-gərlər 
kənardan bizi açıq-aydın görürdü.  

ġahmar Hətəmovla Hacı Ġbrahimov çəkin-sələr 
də, bizi görüb cəsarətləndilər və qətiyyətlə ikinci 
qoyunu qabaqlarına qataraq bayıra çıxart-dılar. Ağıllı 
yüz fikirləĢincə, dəli vurub çayı keçdi, bax buna 
deyirlər.   

Kənd evlərinin arasıyla qoyunları dəhləyib 
birtəhər çayın kənarına endirdik. 

KuybıĢevli Hüseyin, АСТРА siqaretinin gö-
yümtül, qatı tüstüsünü çay axarına sarı, üfləyə-üfləyə 
lodkada gözləyirdi.  

Taytax cırdaxanlı qorxusundan bu dəfə nə-sə 
bəhanə eləyib, aradan çıxmıĢdı.  

ġahmar Hətəmovla təpərsiz MürĢüd, çevik, iki 
quyruqsuz metis qoyunu... kuybıĢevli Hüseyi-nin hazır 
tutduğu qayığa mindirib, sürdülər.  

Hüseyin ha eləyib, avar çəkincə, MürĢüdlə 
ġahmar qoyunları xıxırdıb ayaqlarını bağladı. 

Hacıyla mən bu tayda qaldıq... Çünki qayı-ğın 
yükü kifayət qədər çox idi və qayıq uĢaqları o tayda 
düĢürüb, geri qayıtmalıydı. 

Təpəliyə çıxıb, o taya üzən qayığı maraqla 
izləyirdim. Ağcabədili Hüseynin güclü qolları ol-
duğundan yaxĢı avar çəkirdi. 
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Lehməlikdə qayıqdan düĢən kimi, qoyunlar əl 
boyda olan kiçik quyruqlarını ata-ata qaçdılar. UĢaqlar 
hərəsi bir tərəfdən cumub, bu mələĢən quyruqsuz 
qoyunları qovmağa baĢladı.  

Hara qaçasıydı allahın dilsiz heyvanları, bu gecə 
vaxtları tamamdı, kəsiləcəklər! Hələ yaxĢı ki, insan 
kimi bunu hiss eləmirlər.  

Zira, zəhrləri çatlayar, bağrıları yarılardı! 
Alatoranda qayıq bizə tərəf yan almıĢdı.  
Yerdə qalan ayn-oyunları da, o taya keçir-məli 

idik. Qonaqlıq təĢkil etmək nə çətin iĢmiĢ... 
AxĢam oldu.  
Rota düzlənib kazarmaya getməliydi. Gecə 

növbəsi bəhanəsiylə, hiylə iĢlədib, iĢ yerinə iĢıq 
çəkdirmiĢdim ki, malaaltı iĢləri tamamlayacağıq.  

Akkord da, yaxĢıca bəhanə idi. 
Birdən... rota komandiri Bryusov komanda verdi 

ki, siz də sıraya düzülün, hamı kazarmaya getməlidir. 
Fikir vermədim. 

Doğrusu, özümü eĢitməməzliyə qoydum. 
Bryusovun dayandığı yerdəncə, taxta yığıb 

ayaqaltı düzəldirdik. Komandir ürəklə iĢlədiyimi-zi 
görüb tez də sıyıldı...  

Rotanın yorğun əsgərləri əsgəri addımlarla boz 
toranlıqda... kazarmaya doğru istiqamət gö-türdü. 
Taqətsiz təpik səsləri, getdikcə, eĢidilməz olurdu. Sui-
istifadəylə, bu iĢ də belə düzəldi... 

Qaranlıq düĢür... sonsuz intizarla o taydan xəbər 
gözləyirdik. Bu gecə, iki illik, əsgər həyatı tarixinin 
təkərini döndərməliydik.  

Təkələnmək vaxtıydı!  
Axır ki laçınlı, yezidi qırmızı ġahmar Hətə-mov 

qayıqla suaĢırı keçərək forsluqla gəlib çıx-dı. 
Üzəçıxdıyla xəbər gətirdi ki, uĢaqlar meĢədə qaldı, -o 
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meĢə deyəndə alma bağlarını nəzərdə tuturdu. 
Təkəmmüllə, tələsik: 

-Gözləyirlər... Cüllütlü suqamıĢlıqda zəhər-siz 
suilanı, suqaranquĢları da vardı... meĢə indi-dən zil 
qaranlıqdır, çayda sufbalığı da gördüm.  

Heyrətlə ona baxıb: 
-Təsəvvüflə məĢğul olan nənən öyrədib bu adları 

sənə? Qırmızı ağcalı, qızıl pullu balıqları... qırmızı 
lələkli quĢları görmədin oralarda? Qara-ğac, 
Ģamağacları, zirəçiçəyi kolları da vardımı? Sən baĢın, 
sən Yezdan alma bağları sükuta bə-lənmiĢdilərmi? 
Zirəfkənd oxuyurdumu uĢaqlar? Kənddəki, daha 
doğrusu, samanlıqdakı gendə-dur tumanlı arvadın 
zirdəst kiĢisini görmədin? 

Məxləs... 
Benzin, balta, bel, kibrit, taxta-tuxta, miski... və 

kruĢkaları toplayıb qayığa yığdıq.  
Qayıq doldu.  
BeĢ əsgər də tıxnaĢıb oturanda, qayıq lən-gər 

vurdu və az qaldı ki, bataq.  
Qayığın içinə çoxlu su da yığıldı. Yenə hər 

ehtimala qarĢı soyunduq. Düzdü, soyunurduq ki 
batsaq, üzüb birtəhər çıxarıq. Allah göstərməsin, 
qayıq batası olsa, bilmək olmazdı, kim sağ çıxa 
biləcək, kimi də əbədiyyətə qovuĢacaq... 

Hava bərk soyumuĢdu.  
Külək əsir, lüt titrəyirdik. Nəhəng çay, bərk 

dalğalanır, soyuq su üst-baĢımıza sıçrayırdı. 
Avarları zorla çəkir qayıq ağır-ağır, can ve-rə-

verə, yırğalana-yırğalana nəhəng çayda güc-lə 
hərəkət eləyirdi.  

Bir it zülmüylə, o taya yetiĢə bildik.  
Əsgərlərin dördüylə də, köməkləĢib qayığı 

çevirdik və içərisinin suyunu tamam boĢaltdıq.  
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Qayığın yükünü əsgərlər... ġahmarın sözü 
olmasın “meĢəyə” daĢımalıydı. Mən isə, tək qa-yığa 
oturub geri qayıtdım.  

Zülmət qaranlıqda, partyankalarımı və co-
rabımın bir tayını itirmiĢdim... və ayağım sapoq-larda 
yalın qalmıĢdı.  

Avarları sərbəst çəkir qayığı da çox yüngül 
sürürdüm. Daha 7 əsgər o tayda məni gözləyir-di. Yük 
az olanda, qayıq rahat sürülürdü.  

Dörd əsgərimiz də, alma bağlarında qaldı.  
Geriyə döndüm.  
Yeddi əsgəri qayığa zorla tıxnaĢdırıb... geri yola 

saldım və özüm bu tayda qaldım.  
Çənə Telmanı tapıb, çörəkləri gətirtməli və 

souncu 6 əsgəri də, o taya keçirməliydim. 
Hər iĢ axarında gedirdi... 
Keçi qılından əyrilmiĢ sicimi əskik olan, çə-nə 

Telmanı tez tapdım.  
Qaraxəbər tərəssüdlə baxıb, yezidliklə bil-dirdi ki, 

praporĢik Bandısik burdadı və leytenant QreĢnoy da 
hərbi hissə üzrə növbətçidir.  

Rotadan əmr gəlib:  
“PraporĢik Bandısikin Ģəxsən özü, vodoza-borda 

qalıb, gecə saat 22:30-da Babayevin bri-qadasını 
kazarmaya gətirsin.” 

Bəli, indi iĢ çətinə düĢdü. 
Nə etməli? 
Bu qədər çəkilən əziyyət...  
Çayın o biri sahilindəki alma bağlarına, əs-

gərlərimiz necə əzab-əziyyətlə keçib, orada mə-ni 
gözləyirdilər...  

Bu qədər zillətdən sonra bu nə xəbəriydi? 
Qayığa oturub o taya keçdim. 
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Zil qaranlıqda, alma bağının tən ortasında, gur 
bir tonqal alovlanırdı. Bütün ətraf, onun qıp-qırmızı 
Ģöləsində iĢığa qərq olmuĢ, bizim bütün əsgərlər 
tonqalın ətrafında... dan yeri söküləndə, yenicə doğan 
günəĢ Ģəfəqlərinə bənzəyən rən-gində qaynaĢırdı.  

Ocağın iĢığı istiqamətində irəliləyib, özümü, bu 
gecə taleyi üzlərinə gülmüĢlərə yetirdim. 

Bəh-bəh!  
Metis üçyaĢar qoyunlar kəsilib, iri alma bu-

daqlarından asılmıĢdı.  
Quyruqsuz qoyunları, kuybıĢevli Hüseyinlə 

təpərsiz MürĢüd kəsib-soyanda... onların üz-gö-zünə, 
üst-baĢına, əl-ayağına qan çilənmiĢdi.   

QayıĢbaldır Turabxan, ağacın budaqların-dan 
manqal ĢiĢi düzəldir... taytax Nadir gəvziyə-gəvziyə əti 
doğrayıb bu çubuq ĢiĢlərə çəkirdi. 

Hər Ģey öz qaydasınca gedir, tonqalın istisi 
xüsusi ləzzət verirdi. Hərbi xidmət çəkdiyimiz iki ilə 
yaxın bir vaxtda, ilk dəfəydi ki belə geniĢmiq-yaslı, 
Ģükuhlu məclis qurmuĢduq.  

Ətraf alma ağaclarıyla doluydu.  
Barları, nazik budaqları, əməlli-baĢlıca əy-miĢdi. 

KaĢ gündüz olaydı, bütün bu məclisi foto-aparatla 
çəkib, əbədi xatirəyə çevirə biləydim.  

Bu günkü mənzərə, əsgər həyatımızın Ģah 
dövrünü əks etdirirdi: Metis, quyruqsuz qoyunla-rı 
kənddən qaçırdaraq, dalğalı ləpələrə sinəmizi sipər 
edib, taxta qayıqla o taya keçirməyimiz... Nəhəng və 
enli ЮЖНЫЙ БУГ çayını, Ģiri-nər kimi üzünün suyu 
tökülmüĢ taytaxla, sərsər küləkdə, deĢik qayıqla 
keçməyimiz... Araqla, çaxırla dolu meĢoklar, çılpaq 
kürəklərimizdə, sual iĢarəsi ki-mi əyilib, çay kənarıyla 
irəliləməyimiz...  

Alma bağları bu gecə ĢükufələnmiĢdi! 
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Qəflətən... çənə Telmanla tağım komandiri 
Kuruskanov peyda oldu.  

KoppuĢsifət Kuruskanov... hündür tonqalın gur 
iĢığında rəsmi görkəm alıb, üzünü bozarda-raq hərbi 
əmrlə komanda verdi:  

-РОТАА СТРОИТЬСЯ!  
Elə bil, qurbağa gölünə daĢ atdın.  
Hamı heyrət və təəccüblə ona baxırdı.  
Deyəsən “rus məxrəci ilə” özümüzü bəxtə-

vərləndirməyin vaxtı gəlmiĢdi... 
Qəflətən, üzünü mürdəĢir yumyĢ çənə Tel-man... 

ayı kimi, yerdə bir-neçə dəfə yumbalana-raq, boğuq 
səslə bağırdı:  

-ВОЛЬНАА, ВОЛЬНАА!  
Hamının qırıĢığı birdən açıldı...  
Sən demə, tərneftli Telman tədbirin keçiri-ləcək 

yeri satmıĢ, Kuruskanov da məxfi agent ki -mi içimizə 
soxulmuĢdur. 

Dərhal dərk etdim: “Vəziyyət çox gərgin və son 
dərəcə pis sonluqlu qurtaracaq.”  

Bu dəhĢətli fikir, ciddi inamla beynimdən il-dırım 
kimi çaxıb, keçdi. 

Saat 22:10 idi.  
Ġyirmi dəqiqədən sonra, praporĢik Bandısik bizim 

əsgərləri cərgəyə düzüb, yoxlamalıydı.  
UĢaqların pak və günahsız sifətinə diqqət-lə 

baxıb, çox böyük səmimiyyətlə təkid etmələri-nə 
rəğmən, öz-özümlə çarpıĢaraq məğrurluq və kədərli 
qətiyyətlə, bildirdim:  

-Allah xatirinə... siz gedib oturun, yeyib-için, 
Ģənlənin, halal xoĢunuz olsun, ПРИКАЗ-ı yumaq 
lazımdır və əsgəri borcumuzdur... Mən gedib iĢi 
qaydaya salmasam, ağır nəticəsi ola bilər, necə 
deyərlər gülləni öz beynimə sıxmalıyam...  
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Kabab və içki payımı da götürdüm.  
Yefreytor Ġlyas da qorxusundan dayana bil-mədi 

və “Əssəlamnəleyküm, müĢkül məsələdir” -deyib, öz 
payını da götürərək mənə qoĢuldu.  

Ətrafda, alma ağaclrının arasında, həmiĢə-yaĢıl, 
Ģümərək ĢümĢad ağacları da gözə dəyirdi. 

Kəlbəcərli, vaynösə Sahib Əkbərovla göy-dodaq 
Ədalət iĢ yerindəydi və demək cərgədə 4 nəfər artıq 
vardı. Bicliklə, birtəhər bu iĢin üstünü ört-basdır 
eləmək olardı.  

Ġnamsızlıqla düĢünürdüm... 
Qayıqdaca avar çəkə-çəkə alma bağlarına 

həsrət və sinsiməklə baxırdıq: Alma bağları gur 
tonqalın iĢığında əsrarəngiz görünürdü. 

Bizim əsgərlər bu gecə əsl cənnət keyfi çə-
kəcək, Süleyman süfrəsində yeyib Ģənlənəcək-dilər. 
Azərbaycanlıların qabarlı əllərinə məhz bu yaraĢırdı. 
Ġki illik məĢəqqətin əvəzi! 

Onların keyfi naminə mən geri dönürdüm... 
Zülfüqarla özbək ToĢenov bizi sahildən yo-la 

salmıĢdı. MeĢoku yefreytor Ġlyas götürmüĢdü, 
içərisində kabablıq ət və içki payımız idi... 

Ürəyi soğan kimi soyulmuĢ halda, ЮЖНЫЙ БУГ 
çayını keçərək cəngəllikdəki lehməlikdən çı-xıb, 
yenicə diki qalxırdıq ki... praporĢik Bandısik üzümüzə 
batareya iĢığı saldı. 

Qaçmağın heç bir mənası yoxuydu.  
Bizi açıq-aĢkar görüb tanımıĢ, suç üstə ya-

xalamıĢ və indi üstümüzdə sonsuz hökmdar üs-
tünlüyü qazanmıĢdı.  

Boynumuz qıldan da nazik... 
Yefreytor Ġlyasın qarĢısına keçib, qulağına, öz 

dilimizdə pıçıltıyla bildirdim: 
-Amanatı yerə qoy, əliboĢ gəl... 
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Pul üçün sinov gedən, Bandısik çığırdı: 
-Burada nə gəzirsiniz? Hanı spinninqlər? 
Cəld özümü ələ alıb, irəli yeriyərək: 
-Sahib Əkpərovla göydodaq Ədalətı axtarı-rıq, 

axmaqlar iĢ yerində yoxuydular, qaranlıqda da heç 
balıq tutarlar, bizə baxma onların hamısı indi yatıĢıb, 
itqırdı salmaq nəyə lazımdır yoldaĢ praporĢik? YaxĢı 
snayperçi olmaq ümidiylə, əs-gər gəlmiĢdim, əla 
malaçı oldum... 

Yüz faiz bilirdim ki, praporĢik, vaynösə Sa-hibi iĢ 
yerində görüb.  

Yumurtadan yun qırxan, Ģərqi slovyanlı əc-laf, 
onunla məzə qıldığımı görüb, yalandan: 

-Hardadırlar? -qıĢqırdı. 
SərzəniĢlə mızıldadım: 
-Bilmirəm... 
Bandısik nədənsə Ģübhələnib əlində tutdu- ğu 

fənərlə, biz çıxdığımız istiqamətə yönəldi.  
Tez, söz soruĢmaq bəhanəsiylə qarĢı tərə-fə 

keçdim. MeĢoku görməməliydi.  
Batareyanın ağ gur iĢıq zolağı, meĢok olan 

səmtə səpələnəndə, spektrin qarĢısını kəsdim.  
Kölgəm meĢoku qaranlıqda görünməz elə-di. Biz 

meĢokun tuĢundan ötən kimi, Ġlyasın qu-lağına öz 
dilimizdə pıçıldadım: 

-Amanatı cəld aradan çıxart. 
Yefreytor Ġlyas ilk dəfə olaraq qeyrətə gəldi və 

meĢoku boğazlayıb, qaranlıqda aradan çıxdı.  
PraporĢik Bandısik heç kəsi və heç nə tap-

mayanda, köksü dolu halda, Ģappadan qıĢqırdı:  
-Hanı briqadanın əsgərləri?  
Özümü tox tutub, nikbinliklə dedim: 
-Podvalda iĢləyirlər... 
O, ciddi görkəm alıb, amiranə tərzdə: 
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-Get briqadanı stroya düz! Mən kazarmaya zəng 
vurub, Akperovu soruĢum, tez də gəlirəm. 

Ayaqlarımı cütləyərək bərk Ģappıldadıb: 
-ЕСТЬ ТОВАРИШ ПРОПОРШИК,-hərbi qayda- da 

təzim etdim.  
O... üzümə düĢən ağ spektr Ģüaları altında 

sərbəst dayanıb, sakit danıĢığımdan, məlul ba-
xıĢlarımdan və həm də nikbin səsimdən aldandı. 

Bandısiki ötürüb, yefreytor Ġlyasın arxasın-ca 
götürüldüm... 

Ramiz Babayev hauptvaxtda yatırmıĢ.  
Yevlaxlı patrul Hüsən onu gətirəndə, yolda 

yefreytor Ġlyasla qarĢılaĢıb və onun əlindəki me-Ģoku 
açıb yoxlayıb.  

Ətdən götürüb və deyib: “Mənə lazımdı.” 
Vəziyyəti öyrənən kimi hirsimdən bilmədim nə 

edəm. Bu qədər qudurğanlığı Hüsən nə ağıl-la, hansı 
cəsarətlə eləmiĢdi? Hirsimdən, az qa-lırdı çatlayam. 
Bircə bu qalmıĢdı...  

Amma, patrul Hüsən özü gəlib çıxanda və o 
bunu mənə ərk elədiyini etiraf eləyəndə, dost-luq 
duyğusuyla yumĢaldım, üstəlik bir ĢüĢə araq  da 
götürüb, təvəqqeylə ona peĢkəĢ elədim:  

-Dembl payıdır, sənə də qismət olsun! 
Hüsən gedəndən sonra, bütün hirsimi yef-reytor 

Ġlyasın üstünə tökdüm, adama bir söz de-yəndə, 
qızıĢdırmazlar, yerli-yataqlı deyərlər. 

Yefreytor Ġlyasla elə yenicə КПП-yə çatmıĢ-dım 
ki, praporĢik Bandısik qarĢımıza çıxdı: 

-Hanı sənin briqadanın əsgərləri? 
-Ġndicə kazarmaya yola saldım, nədi ki? Bu gecə 

vaxtı sizdən çıxmaz iĢ, xeyir ola? -təəccüb dolu 
kinayəylə soruĢdum. 
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Onu yamanca aldatmıĢdım. Söz demədən, 
qaĢlarını düyünləyib susdu. Bərk fikirliydi. 

-Qalan ikimizik, yefreytor Ġlyas Mamedovla mən 
özüm... Nəsə, kömək lazımdı? ... 

Deyəsən inandı, amma heç nə demədi. 
Bandısik, taytax Nadiri və briqadasını, tam 

heyətlə tapa bilmirdi. BaĢı bu iĢə bərk qarıĢmıĢ-dı. 
Görünür Kuruskanov ona bir söz deməyib... 

Yefreytor Ġlyasla aradan çıxdıq. 
Hərçənd əsas bir məsələ də qalırdı, indi də gənc 

leytenant QreĢnoyun gözünə görünmədən kazarmaya 
girməliydk. 

Bu məsələdə bəxtimiz gətirmədi.  
Qorodokda QreĢnoyla qarĢılaĢdıq və qaça 

bilmədik, artıq gecikmiĢdik. 
-Hardan gəlirsiniz? -soruĢdu. 
-ĠĢdən, -yorunuq və inamla dilləndim. 
ġəkkaklıqla: 
-Bəs briqadanın əsgərləri hanı?  
Çox inandırıcı və qorxub çəkinmədən: 
-PraporĢik Bandısik gətirir, -dedim.  
O, baxıĢlarını küçə fənəri iĢığında, gözləri-mə 

zillədi və diqqətlə məni süzdü. 
-Biz qaça-qaça gəlirdik, yefreytor Ġlyas Ma-

medov da mənə yoldaĢlıq elədi. Soyuqdur, ona görə 
qaçırdıq, -dedim. 

Bunu da sözsüz, əla uydurdum.  
Daha bir söz demədi. Bu dəfə inandı.  
Kazarmaya girib rotaya qatıldıq.  
Artıq, “Ы” əməliyyatı baĢa çatmıĢdı.  
YaxĢı qurtarmıĢdıq hərçənd ki cəfəngiyyat-dan 

hələ xəbərləri yoxuydu. Prikaz qonaqlığının uzun 
çəkəcək sonluğu isə qarĢıdaydı... 
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Yenicə soyunub yerimə girmiĢdim, prapor-Ģik 
Bandısik gəldi. Kazarmaya girən kimi yefrey-tor Ġlyası 
yanlayıb, Ģirindilliklə soruĢdu: 

-Hanı sizin briqadanın əsgərləri? 
Keysala Ġlyas, bu gecə eləbil dilotu yemiĢdi. 
-Hamısı yatır, -əminlik dolu qətiyyətlə dedi. 
Bandısik necə inandı! 
Bu əsl möcüzə idi. 
Bəlkə də, məndən soruĢsaydı inanmazdı... 
Lilipud Çingizi təpərsiz, Ģəkil-Ģəmayil Mür-Ģüdün 

yerinə salmıĢ və üç-beĢ əsgərin yerini də yalandan 
açıb, dağıtmıĢdım.  

Bütün bunlar QreĢnoyu aldatmaq üçün əs-gəri 
fənd idi. O gecəyarı yoxlayıb, bunu bilsəydi:  

“Sonradan qaçıblar... mən yatanda, hamısı 
burada olub,” -deyə bilərdim.  

Həyəcanım keçsə də, yorulub əldən düĢ-düm. 
Çox çətinliklə yuxulayırdım.  

Hələ günortadan, idman formam kuybıĢevli, Ģir-
Ģəkil Hüseyində qalmıĢdı, partyankamın hər iki tayını 
və corabımın da bir tayını itirmiĢdim.  

Laçının Alxaslı kənd sovetliyindən hərbiyə  
çağırılmıĢ Qənbər Alxasovdan bir ədəd partyan-ka 
alıb, özümün də qalan bir tay corabımı aya-ğıma 
geyinmiĢdim. Ġndi onları çıxaranda baxdım ki, 
ayaqlarım hələ də nəm və soyuqdu.  

Yuxuya da üĢüyə-üĢüyə keçmiĢəm. 
Gecə saat 03:15 -də əsgərlərimiz gəlib çı-xar. 

Bəxtimiz hələ onda gətirib ki, onlar gələndə QreĢnoy 
kazarmada olmayıb, yoxsa hər Ģey ye-nidən alt-üst 
olardı.  

Rota dnevalnıları və növbətçisi isə adətən 
starikləri ayağa vermir. 

Qır-vıra oyandım.  
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“Məclis yaxĢı keçməyib,” -danıĢırdılar.  
Deyəsən, məclisdə nəsə çaxnaĢma da ya-

Ģanıb... Bu da bizim 22 ay həsrətlə gözlədiyimiz 
bayram: ПРИКАЗ ДМБ-1972!  

Sabah hər Ģeyi ətraflı öyrənib yazaram.  
ÜĢüdüyümdən ayaqlarımıca qarnıma yığıb,  

gözlərimi zorla qapayaraq, yenidən yatdım.  
 
Sonsuz əzab-əziyyətimin müqabilində, dili-mə 

tikə də olsun qoyun əti dəymədi. 
Gərək ПРИКАЗ günü, özüm təkcə oturub bu 

əlamətdar bayramı qeyd eləyəm... 
Bu gün baĢqa bir əlamətdar gün də vardı:  
Bakıdan, Biləcəri stansiyasından çıxdığım, düz 

22 ay idi. Artıq bu gündən 23-cü ay baĢlayır və demək 
olar hərbi xidməti baĢa vurmaq ərəfə-sindəyik. Bütün 
sovet əsgərlərinin son ümid yeri olan, dembl ayı... 
Hürr! 

Əlçatmaz, ünyetməz və nağıl dolu əfsanə-vi 
sonuncu ay... Hürriyyət! 

Ġndi düĢünəndəsə, görür və dərk edirəm ki, hərbi 
xidmət çəkməyimin mənə çox xeyri dəydi. Ən 
baĢlıcası, vətənə borcumu halallıqla verdim. Ondan 
ümdəsi də, əziyyət çəkdim, əziyyətə qat-laĢdım. 
Komandir kimi formalaĢdım.  

Və ən əsası da, kiĢiləĢdim.  
Azadlığın qədrini indi bilərəm, yalnız indi.  
Bu çətinliyi, bu əzablı, iztirablı, məĢəqqətli 

günləri heç ölsəm belə, unutmaram.  
Fəqət indi ürəkdən deyə də bilərəm:  
“Mən xoĢbəxtəm!” 
Tərtəmiz ailəmiz var, vətənə borcumu ödə-dim. 

Üçüncüsü məni ürəkdən sevən Komsomo-lum var. 
Hələ qarĢıda, bir çox firavan günlər də məni gözləyir. 
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Bəxtəvərliklə dolu, tozlu ġərq kü-çəsi xatirələri... 
Xosulu, Savalanlı, Arazlı...  

Bakıda ali məktəb, tələbə həyatı... 
Bərdədə yolumu gözləyən Komsomol, Pra-qada 

qərbi slovyanlı Yitkam və bir də, ağ mirva-ri sırğalı 
cilvəli Məhbubə xalayla nakam sevdam. Nə gözəl 
arzular var... 

KaĢ, bu zülmkeĢ Pervomayskidən çıxaca-ğım 
son gün olaydı, məhz, o gün yaĢanaydı... 

Sübhdən rotayla birlikdə iĢə getdik.  
Yolboyu yeni xəbərlər eĢitdim:  
“Dünən gecəki dembl məclisində adamba-Ģına 

bir butulka araq, ya çaxır düĢürdü.  
Ağıldan kasıb çənə Telmanla Ģitəngi tağım 

komandiri Kuruskanovsa məclisdə çağırılmamıĢ 
qonaqlar olub.  

Təpərsiz, xırdadiĢli, cod tüklü MürĢüd yenə də 
baĢ apararaq, çənə Telmanın acığına deyib:  

“HərkəĢ öz ĢüĢə butulkasını içəcək...” 
Taytax Nadir də, züy tutaraq ona qoĢulub:  
“Belə də özbaĢınalıq olar? Düz deyirlər də, 

kənddəki seyvanınızda oturmamısınız ey iki nə-fər 
məclisdə artıqdır, içki çatmayacaq!”  

Əlqərəz, mübahisə çox uzanıb, elə bu vaxt 
samanlıqdakı arvadla, deĢiyini öz cib dəsmalıy-la 
tutub, oğurluq qayıqla bizi o biri sahiləcə keçi-rən kiĢi, 
dar ayaqda həyətlərinə qoyduğumuz iç-kilərlə dolu 
meĢoklarla birlikdə, çırtaçırtla yanan tonqalın gur 
Ģöləsində peyda olublar.  

Qadın, uĢaqların fiti, çığırtısı və ağızlarıyla 
çaldıqları mahnıya... çiyinlərini əsdirə-əsdirə oy-
namağa baĢlayıb. Gendədur tumanlı, iĢini bilən, 
samanlıqda min oyundan çıxan qəhbə!  

Bu vaxt ara qarıĢıb, məssəb itib.  
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Gurultulu çəpik sədaları altındaca seytnota 
düĢən kiĢini də, ortaya çəkiblər. Gözlənilmədən, tağım 
komandiri Kuruskanovla sözünün ağırlığı olmayan 
çənə Telman, xaki əsgər pilotkalarının arxasını 
qaldıraraq, qol götürüb süzüblər. 

Ġçkidən sonra Kuruskanov seyrəngahda bir 
balaca yüngüllük də eləyib. Bu tağım komandiri-nin ilk 
yüngül hərəkəti olub. Əlaməti fariqə görə, o təbiətən 
çox ağır oğlan idi.  

ОСЕЧКА verib!  
Amma, gendədur tumanlıyla qol-qola girib, əldə 

dəsmal tutaraq, növbəylə ayaqlarını qaldı-ra-qaldıra 
ЧАСТУШКА gedəndə, yenə təntənə ya-Ģanıb! Yenə fit, 
fıĢtırıq, səmada süzən pilotkalar və taytax Nadirin 
sezarizmi! 

Təpərsiz MürĢüdlə kuybıĢevli Hüseyin yeni fənd 
iĢlədəsi olublar. Hamısı da çənə Telmanın acığına. Di 
gəl ki, ilk badələr süzülüb içilən kimi hər Ģey yaddan 
çıxıb...”  

Kəlbəcər, Laçın zonasının uĢaqları, elə bil 
vəhĢidirlər, birdən ikiyə məclis, filan görməyiblər.  

Kuruskanovun yanında bir çox biabrçılıqlar da 
yaĢanıb, sondasa lap Ģitini-Ģorunu çıxarıblar. Çörək 
və kabab üstündə bozalaĢanlar... çox içib, qusaraq 
üst baĢlarını batıranlar, ağacların dibini 
murdarlayanlar, bir-birinin sifətinə tüpürənlər, çı-ğıra-
çığıra söyüĢlə danıĢanlar, bir-birinin üstünə xəlvəti su 
calayanlar, papaq, remen, cib dəsma-lı oğurlayanlar, 
qeybət qıranlar...   

Sırf azərbaycanlılardan ibarət, iki briqada-dan 
olan 20 starik əsgər, öz vəhĢiliklərini, səviy-
yəsizliklərini və nə qədər bəsit, dayaz, savadsız 
olduqlarını ortaya qoyublar.  
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Dembl təntənəsində Ģənlənmək əvəzinəsə, xırda 
hisslərə qapanıb kol-kos artdalayırmıĢlar. 

Ancaq, bu təntənə yolunda dünən nələr et-
mədim? Heç bunu yada salan da olmayıb... 

Elə yaxĢı ki, dünən gecə onlarla oturmamı-Ģam. 
Zira, məclis mübahisə meydanına çevrilə-cəkdi, necə 
deyərlər, zinhar, qoyma gəldi! 

Nəyisə... savadsız, səbatsız və mütərəddid 
uĢaqların məclisi, beləcə də sonunclanmalıydı.  

UĢaqların iĢini böldüm və porta... çənə Tel-
manın yanına getdim. 

Ġstifadə edilməyən yük kranının kabinasın-da 
oturub, dünənki məclis haqqında baĢ verən-lərdən 
söhbət eləməyə baĢladıq. Mən öz uĢaq-larımla çox da 
dərinə getmək istəmirdim, zira iĢ-ləmirəm və hər an 
da, hərbi qanunları pozuram.  

Bütöv Odessa günlərini vərəqləsək...  
Çox günahkaram.  
Mən doğrudan da, son bir ili... hərbi xidmət 

cəkməkdən çox, mülki adamlar kimi yaĢamıĢam. 
Onları çox tərpətsəm, hər Ģeyi açıb ortaya qoya 
bilərlər, düzdü, səbr kasamı da doldurmurlar...  

Di gəl ki, kəlbəcərli Sahib Əkbərovla laçınlı 
MürĢüd Mamedova, iĢverən Ələkbər və göydo-daq 
Ədalət kimi kürdlərə... elə də, bel bağlamaq olmazdı. 
Gözləmək lazımdır.  

Onsuz da ki, bir Ģey qalmayıb. Bir aya kimi hərbi 
xidməti baĢa vururuq. Ah! Bircə qıpqirmizi o Hərbi 
bileti əlimə alsaydım, daha nə dərdim!  

Hamı, tezliklə, ata-ana ocağına qayıdacaq. Ġndi 
finiĢdir. Hər an, ayağımı öpməyə hazır olan kuybıĢevli 
Hüseyinlə... kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərov və... 
çətirimin altını özünə sipər eləmiĢ, mənimlə söhbət 
eləməyi özünə Ģan-Ģöhrət say-mıĢ, o təpərsiz 
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MürĢüd, qoy bildiklərini eləsinlər.  Son bir ayı artıq 
hamı stariklik eləmək istəyir və bu istəyi də, onların 
əlindən almaq günahdır...  

Zira, bu onların stariklik haqqıdır!  
Müəyyən məqamlarda, səbir-aramla, mən də 

onlara dillənmirdim. Hərçənd ki, hər Ģeyin bir 
əndazəsi də olmalıdır, hələ ki, səba yeli əsir, bil-
diklərini qoy eləsinlər.  

Kranın kabinası nisbətən havalı idi. Söhbət 
elədiyimiz yerdə, bir də baxdım, çənə Telmanın baĢı 
çul getdi və o elə Ģirin xoruldadı...  

Yorğunluqda və həm də səhərin xəfif əsən 
mehində bir buğum mürgü vurmağın ləzzəti ayrı 
Ģeydi. Kranın kabinasında səs-küy yox idi... am-ma bu 
yuxu gətirməzdi, təbir caizsə içərisinin is-ti olması hər 
Ģeyi həll elədi.  

Çənə Telman yatan kimi, Ġlyas Əfəndiyevin 
Dağlar arxasında üç dost romanını oxuyub, təs-viblə 
baĢa çatdırdım.  

Pis yazmayıb.  
Qürbət eldə həmyerlilərin həyatı onsuz da 

maraqlıdır. Bu kitabda ilk dəfəydi, yenilik olaraq 
oxuyurdum ki, qız oğlanı elə sevir, oğlan özünü belə 
aparır. Mənə bu qəribə gəldi və yenilik kimi göründü. 
Demək olar kitab xoĢuma gəldi.  

ġahlarla Səlimənin evlənməsisə, lap yaxĢı  
yerinə düĢdü, yoxsa yazıçıya nifrin tökərdim.  

Nahar vaxtı, Çənəni oyatdım və kabinadan çıxıb 
geri qayıtdıq. Heç bilmirdim, bu gün uĢaq-lar nə iĢlə 
məĢğul olub. 

Nahardan sonra isə, çənə Telman, Muxtar 
Nəbiyev, sıravi Müslümov və Eyvazovla birlikdə xeyli 
Ģəkil çəkdirdik... ЧАЙКА-3-lə, müxtəlif poza-larda 
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fotoĢəkil çəkdirəndən sonra, çaya enib qa-yıqda da, 
cürbəcür fasonda Ģəkillər çəkdirdik.  

Çox maraqlı alındı.  
Fotolent yanmazsa, ЮЖНЫЙ БУГ çayında... kiçik, 

köhnə taxta qayıqla avar çəkdiyim kadrlar, əbədi 
xatirəyə çevriləcək.  

Qayıqla çayı keçərək, çəmənli təpədə xeyli 
uzanıb dincəldik. Hətta, bir qədər mürgü də vur-
muĢam. Oyananda saata baxdım. Əqrəblər düz  
18:06 -nı göstərirdi.  

Planyorkaya getməliydim.  
Odur ki, uĢaqlarla yenidən qayığa tıxnaĢıb, iddia 

satmaqla, vodozabora sarı qayıtdıq. 
AxĢam kazarmaya gedəndə hərbi hissənin 

bərbərxanasında, üzümü təraĢ elətdirib, saçımı 
vurdurdum. Özümü səliqəyə salıb... kazarmada da 
yuyunandan sonra, soyunub yerimə girdim.  

Səlimə və ġahlar məni duyğulandırmıĢdı... 
Onların təsirindən, heç cür çıxa bilmirdim.  

Avropada yaĢayan, qərbi slovyanlı Yitkam-dan 
və Komsomolumdan hələ də, bir xəbər-ətər çıxmırdı. 
Çox maraqlıydı. Amma, ürəyim buz ki-mi sərin idi. 
Zira, onların hər ikisi məni sevir!  

Hər düĢünəndə, məni qorxudan səbəb isə, Ģərqi 
slovyanlı, bənövĢəgözlü Katerina idi.  

O niyə susurdu?  
Bu barədə düĢünməyə belə qorxurdum... 
Bu gün oktyabr ayının yeddisi idi.  
Klubda yığıncaq keçirildi.  
Odessalı bir yazıçı, çox pafoslu çıxıĢ elədi. 

Yazdığı bir yığın kitabların, yaranma tarixindən... gopa 
basıb, ərinib-eləmədən xeyli xırdaçılıq etdi.  

O əl-qolla danıĢdıqca ortadan ayrılan uzun, ara-
sıra dən düĢmüĢ saçları dalğalanır, ona cid-di görkəm 
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verir və azad bəxtəvəri, bizim Səməd Vurğuna 
oxĢadırdı.  

Maraqlı, ehtiraslı insan idi.  
Yazıçıdan dərhal sonra... ПОЛИТЗАНИЯТИЯ 

baĢladı. Podpolkovnik Dyakiv də, qalın, sulu do-
daqlarını marçıldada-marçıldada, xeyli zəvzədi... Ġri, 
yaĢıl gözləri hədəqəsində hey oynayırdı.  

Yığıncaq, düz 3 saat çəkdi. 
Rotalar cərgəyə düzülüb iĢə yola düĢəndə, 

yefreytor Ġlyas Mamedovla kazarmada qaldım.  
Kraskapult tapmaq lazım idi.  
Çox axtarandan sonra, üçüncü rotadan bi-rini 

tapa bildim, fəqət onun da baĢı yoxuydu.  
Kraskapultu yefreytor Ġlyasdan vodozabora 

göndərdim və kazarmadan Lopatnikovu götürüb, 
bütün rotalara baĢ çəkə-çəkə axtarmağa baĢla-dım. 
Çox soraqlayandan sonra, axır ki, yeddinci rotadan bir 
köhnəsini tapa bildim.   

Artıq, saat 11:30 idi. 
Voyentorqdan peçenye aldım.  
ġtabın poçtundan, gələn məktubları yoxla-daraq, 

ayaqüstü СОВЕТСКИЙ СПОРТ qəzetini də alıb, oxuya-
oxuya və peçenyedən də yeyə-yeyə gedib 
vodozabora çıxdım. 

Birinci liqada, ЧЕРНОМОРЕСТ Odessa, axır ki, 
DaĢkəndin ПАХТАКОР komandasını keçib 1-ci yerə 
yüksələ bilmiĢdi. 

Bizim Bakının NEFTÇĠ  komandası isə, bu il 
yüksək liqada, yenə ən axırıncı pillədədir. Adam 
baxanda, nəüzünbillah ürəyi pörĢələnir.  

Görəsən bizimkilər, niyə xəcalət çəkmir? 
Söz yox ki, bu il bizim neftçilər yüksək liqa-nı tərk 

edəcək. Moskvanın ЛОКОМОТИВ koman-dası da, 
bizimlə geridədir. Axırıncı pillədə, qon-Ģuyuq. Onların 
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yerini ЧЕРНОМОРЕТС Odessa ilə ПАХТАКОР DaĢkənd 
tutacaq. 

Deyəsən SSRĠ Futbol Federasiyasında ye-ni 
qaydalar tətbiq eləmək istəyirlər. Heç-heçələ-rin 
qarĢısınıca nisbətən almaq niyyəti ilə, xalları baĢqa 
cür hesablamağı və ya, oyuna əlavə vaxt verməyi 
düĢünürlər. Belə olsa, çox maraqlı olar.  

Futbol nədi, heç-heçə nədi?  
Qələbə çalmaq, qol vurmaq futbolun bəzə-yidir. 

Bu qədər azarkeĢ qoĢunu, pul verib, yaĢıl 
meydançalara bəs nəyə gəlir? 

Vodozabora çatanda artıq nahar idi.  
Kraskapultun baĢıni Ġlyasa təhvil verdim. 
Xəbər verdilər ki, adımda çoxlu instrument var. 

Hərbi xidməti baĢa vurub, ОБХОДНОЙ alan-da, bütün 
bunları məndən tələb edəcəklər.  

Qarnizonun rotaları, yeməkxanaya yığıldı-ğından 
özümü tikintiyə verib... 9 ədəd lopatka, 4 mala, 1 
balta, 1 çəkic və 2 ədəd də vedrə oğur-layıb budkada 
ġamxor ermənisinə təhvil verdim. Alik bunları 
adımdan sildirəndə çox sevindim.  

Ġnstitutdan teleqram gəlsə və dembl prika-zımız 
çıxsa, qəfil mənə ОБХОДНОЙ verib burax-maq 
istəyəndə, bəhanə yeri olmamalıydı. 

Nahardan sonra, kraskapultu düzəldib, əs-
gərlərim ağartma iĢinə baĢlayandan sonra gəlib, 
traktorun içərisində yatdım.  

Oyananda, saat 17:11 idi.  
Cəld düĢüb gəldim ki, rotalar artıq СТРОЙ-a  

düzülür. YaxĢı ki, məni axtarıb-bilən olmayıb. 
Kazarmaya çatan kimi də, mənim briqada-mı 

kartof soymağa göndərdilər. 
Çənə Telmanı da götürüb hamama getdim. 

Hamamda, siqlətinin sanbalı olmayan çənə Tel-man 
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72 faizli paltar sabunuyla xebe formamı və pilotkamı 
sabunlayıb yudu... sonra da, kürəyimi canı-dildən 
maçalkalayıb sürtdü.  

Gecə kartofundan sonra, briqadamın starik 
əsgərləri yığıĢıb hamama gedəndə, artıq, soyu-nub 
tərtəmiz halda yerimə girdim.  

Nədənsə, özümü son günlər, çox yorunuq hiss 
edirəm və nə qədər yatsam da yuxusuzluq- dan 
əziyyət çəkən xəstələr kimi halsızam. 

Bu gün Tbilisidən, fırtına Tahirdən məktub aldım. 
Ġçərisində bir kəlmə də olsun, söz yoxuy-du. Bir ədəd 
fotoĢəkil göndərmiĢdi. Xasavyurdlu Ruslan və 
Muradla çəkdirdiyi bu Ģəkildə, çox id-dialı, tətəbböylə 
məĢğul olan alimlər kimi dalğın və ağzında tüstüləyən 
siqaretlə düĢmüĢdü. 

DaĢ düĢsün baĢına, elə sənə yaraĢır!  
Cavab yazmadım, sabah iĢ günü deyil otu-rub 

tutarlı bir namə yazaram.  
Çex Yitka və Katerina bu gün də susdu.  
Komsomolsa düz səkkizinci ay idi yazmırdı. Heç 

olmasa sonuncunu yazardı... 
Ağ mirvari sırğalı, Məhbubə xalanı xatırla-dım. 

Görəsən o indi neyləyir? Bilirmi ki, hərbidə artıq son 
günlərimi yaĢayıram? Görəsən, Arifini həbsxanadan 
buraxıblar? Yəqin indi, bu ilki göy almaları dərəndə, 
elə hey məni xatırlayıb.  

Bu gecəni də belə baĢa vurdum... 
Bu gün istirahət günüydü.  
Cəmisi iki gündən sonra tarixi dembl prika-zımız 

çıxacaq, hürrə aparan yol! 
Xebe formalarımı qurudub ütülədim.  
Əynimdə çox Ģux dayandı.  
Özümü tam səliqəyə salmıĢam. Doğrudan 

cavanlıq ayrı ĢeymiĢ! Özümü quĢ kimi hiss edir, 
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aynada özümə baxdıqca, özümün-özümdən xo-Ģum 
gəlirdi. Hamamlanıb, tərtəmiz, ütülü forma-mı əynimə 
geyinəndə... gənclik təravətiylə dolu ehtiras, adamı 
yerindəcə ding-ding dingildədir... 

BənövĢəgözlü Katerinanı bu gün yamanca 
kövrək hisslərlə duyğulanıb xatırladım. Görəsən nahar 
fasiləsində, yenə Arkadiya mehmanxana-sının 
həyətinə düĢüb, müxtəlif rəngli xrizantem-lərə 
dalğınlıqla tamaĢa edirmi? Bərdədəki həyə-timizdə 
də, indi bu payızgülləri açmıĢ olar... Da-raĢa qalmıĢ 
qarnında vəziyyət necədir? Yezdan bilən məsləhətdir, 
düzdür, hərçənd əgər, Odes-sada olsaydım, indi 
nahar vaxtı görüĢməliydik...  

O necə Ģirin idi.  
Necə təĢnəli qucaqlaĢardıq! 
Payızsiyənəyi balığının gözləri kimi iri göz-

lərindən, iri yaĢ damcıları necə dığırlanardı... 
Güzgüdə bir xeyli öz-özümə baxıb düĢünür, 

daĢınırdım. Gənclik illərinin iki ilini vətənə xərc-lədim. 
Heyf bu illərə! Pervomayski gənclik illəri-min ən gözəl 
çağlarından iki ilini div kimi yedi... 

Komsomol iclasından sonra hərbi hissənin 
kitabxanasına getdim. СОВЕТСКИЙ СПОРТ qəze-tinin, 
bütün nömrələrinin, ardıcıllıqla ПОДШИВКА edildiyi 
yerdə qəzetləri xeyli vərəqləyib oxudum.  

Qayıdanda, saat 14:05 idi. 
Naharı yeməkxanada elədim. Qurtarandan 

sonra, Akif ġirinovgilin rotası КОТОВСКИ-yə ge-dirdi, 
gedib onunla da vidalaĢdım Bərdə və Bakı 
ünvanlarımı yazıb ona verdim:  

-Noyabr ayının 10-dan sonra bu ünvanlara 
məktub yaz, -dedim.  

O mənə elə həsrətlə baxırdı!  
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Sanki artıq mülki adam idim. Dünyanın ən azad, 
ən bəxtəvəri! Akifin gözü dolmuĢdu. O, nə fikirləĢdisə, 
qəflətən qolundkı saatı sepli-zadlıca açıb, mənə 
uzatdı, dalğınlıqla:  

-Əsgər həyatımızdan əbədi xatirəmiz olsun, -
doluxsuna-doluxsuna dedi.  

Nə qədər elədisə götürmədim. Heyrətlə: 
-Nə danıĢırsan, saat, sənə daha çox lazım 

olacaq, elə bil ki vermisən. Çox sağ ol, bu faktın özü 
elə əbədi xatirəmiz olacaq. Sən ürəklə açıb verdin və 
mən də, könül xoĢluğuyla qaytarıb sə-nə verdim. Elə 
bu özücə oldu Ģirin, kövrək, əbə-di bir xatirə... -dedim. 

Beləcə... 
Akif ġirinovgilin rotası bu gün КОТОВСКИ-yə getdi. 

Nisgil qoxulu köç havası, canımı bürüdü... 
Çaqqal Telman, mənimlə 22-ci ГОРОДОК-a 

getmədi. Yenə poqon, emblem almaq istəyirdim. 
Qayıdıb bir də kitabxanaya getdim.  
F.M.Dostoyevskinin, Cinayət və cəza kita-bını 

rus dilində adıma yazdırıb götürdüm... 
Kitabdan düĢünə-düĢünə xeyli oxuyub, sa-at 

16:00-dan 18:00-a kimi də yıxılıb yatdım. 
Oyanandan sonrasa, lenkomnatada oturub 

məktublar yazmağa baĢladım. Komsomola, Yit-kaya, 
Katerinaya sonuncu məktublarımı yazdım. Kədər, 
duyğu, giley, daxili həyəcan dolu sətirlər.  

Bərdəyə qardaĢlarım Vidadi və Vaqifə, dəl-lək 
Nüsrətin oğlu Əlövsətə, buratino Tariyel Mu-radova, 
DaĢkəndə axıska türkü Süleyman Zahi-dova, 
Tbilisiyə, motosiklet növü, lakin daha kiçik üç çarxı 
olan motorelleri sürən Zöhrab və bacısı Zöhrə 
müəllimə əfsanəsiyləcə gözümdən düĢən, dostum 
pazaq Tahir Ağayevə, Odessaya ağca-bədili pəltək 
Nazıya və ən nəhayət, pulu oğurla-nanda, ümidsizliklə 
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acı göz yaĢları axıdan, om-sklu Allaya da məktublar 
yazdım.  

Artıq saat 19:30-u vursa da, bu günün poç-tu  
hələ gəlməmiĢdi. Məktub əsgər həyatının Ģi-rin canı, 
əsgərin aldığı quru nəfəsdir...  

Yitkaya yazdığım məktubun da üzünü, rus dilinə 
tərcümə eləyib hazırladım: 

“Здравствуй, Итка Захалкова!  
Я чувствую себя хорошо... Дни проходят 

неплохо. Почему не пишешь письмо? 
Ето уже четвѐртое письмо на которое, я ответ 

не получаю. Фотографии получила?  
Жду ответа.  
Напиши о себе побольше... Передай от меня 

большой привет Дану. Пока! 
г.Первомайск, 09.10.1972” 
Məktublar baĢımı necə qatmıĢdısa, rotayla 

axĢam kinoya getmədim. Məktubları qurtaran-dan 
sonra Cinayət və сəzadan xeyli oxudum: 

Raskolnikov üzükdən sonra, indi də manat 
yarıma zənciri poladdan olan gümüĢ saatı kinli və dul 
qoca Alyona Ġvanovnaya verib, faizi tutu-landan 
sonra, 1 manat 15 qəpik almasını, necə  gözəl təsvir 
eləmiĢdi... Dostoyevski, Drayzerdən də güclüdür. 
Ġlyas Əfəndiyev isə bunların kölgə-sində itib-
batanlardandır... 

Küllü hərbi məxluqatla, növbəti bir istirahət 
gününün əsgər həyatı da, bax beləcə yaĢandı. 

Azərbaycandan gələn əsgər bağlamaların-dan 
çıxan KOMMУНИСТ qəzeti əlimə keçmiĢdi.  

Doğma dildə qəzet oxumaq, məni lap duy-
ğulandırdı. Qəzeti su kimi, birnəfəsə oxuyurdum. 
Pambıq yığımı mövsümünün qızğın dövrü oldu-
ğundan, yenə qəzetdə rayonların yığım cədvəli birinci 
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səhifədə verilmiĢ, sonra da zəhmətkeĢlə-rin pambıq 
sahələrindəki Ģəkilləri gedirdi. 

Doğma Bərdəmiz, 86 faizlə siyahıda birinci yeri 
tutmuĢdu. Deməli hələ də pambıq yığılır və görünür 
Komsomolum da, məktəblə bu yığımda iĢtirak eləyir, 
bəlkə də atası direktorla anlaĢıb... 

KOMMУНИСТ qəzetini qucaqladığım yerdə, elə o 
vəziyyətdə də, yuxuya keçmiĢəm... 

Yuxudan oyanıb geyinəndə, ciblərimi yox-layan 
kimi tüklərim qabardı. Sonuncu yüzlükdən qalan 
cəmisi 4 manat pulu gecə kimsə cibimdən çıxarıb. 
Ərəsatdı bu millət! 

Növbətçinin üstünə cumdum. Amma yazıq 
neyləsin, kim boynuna alardı? Kimə səlbə tolaz-
layasan? Hansı it oğlu götürübsə, heç olmasa 1 
manat da saxlamayıb. Yamanca pis oldum. Pul-suz 
olanda qürbət el daha qorxunc olur.  

Bir qara qəpiyim də yoxuydu... 
Vodozaborda kuybıĢevli Hüseyinlə çapoul-çu 

MürĢüdün yanına getdik. Son günlərdə onun etdiyi 
hərəkətləri və eĢĢəkliyini ona xırdaladım.  

Necə deyərlər, həsb-hal elədik. 
Məxləs, akkord məsələsi, ortaya çıxandan, 

MürĢüd tamam dəyiĢilmiĢdi. Bu fironluq eləmək 
havasına düĢmüĢ Sovet əsgəri, halbuki, cəmisi  bir-iki 
aydan sonra hamballıq eləyəcək, ona-bu-na dalında 
çırpı daĢıyacaq və belinə motal Ģəl-ləyib qapı-qapı 
düĢəcək...  

Kürd ki, kürd.  
Və boz eĢĢəkdə isə, ĢeĢələnib gəzəcək! 
Laçın kürdü, metis, quyruqsuz qoyunu çır-

pıĢdırandan, özünü buraların da, halal-nemətcə sahibi 
hesab eləyir, gözləri yamanca parlayırdı.  
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Qanmaz hərəkətlərini ona baĢa saldıqca, o 
baĢını aĢağı dikib susdu. Qapqara Ģəvə kimi sıx, cod 
tüklərinin arxasından, qırmızı sifəti, yüngül-cə titrəyir, 
ürəyi səksəkədəydi və günahlarını da canından 
tərrəmə ilə çıxarırdı...  

Ürək təmizliyinə dəlalət edən göz yĢları isə 
görünmədi və görünür göylərdən yerə enmədi... 

ĠĢ yox idi.  
Kraskapultu 3-cü rota almıĢdı.  
Məəttəl qalmıĢdım heç akkord iĢinə maraq 

göstərən yox idi, gözlənilmədən də MaĢa gəldi.  
O da gələn kimicə, qəflətən dartıb, akkord 

naryadlarını əlimdən aldı və sonra, məlum oldu ki, heç 
demə bu akkord naryadları da saxtaymıĢ.  

Bizi aldadıbmıĢlar!  
Onsuz da iĢləmirdik. Onlar bizə, biz də on-lara 

kələk gəlirdik, necə deyərlər, doqquzluq... 
Akkord məsələsi faĢ oldu.  
Ġflasa uğrayan akkord iĢi, daha, tarixə çev-rildi. 

Ġndi evə tez getmək üçün, yeni yol aramaq lazım 
gəlirdi. Bütün variantları, götür-qoy eləyib, institut 
məsələsinin üstündə qaldım.  

Gərçi, institutdan teleqram gəlsə... onu bə-hanə 
eləyib, üstündə rüĢvət pul da, verərəm və prikaz çıxan 
gündən sonra hansı gün tərxis elə-sələr, elə o gün də, 
evə çıxıb gedə bilərəm. 

Teleqram gəlsə, dəə... 
Bakıya zəng vurub, qardaĢım Rafiqlə danı-Ģaraq 

bir iĢ görməliyəm.  
Ümid yenə özümüzə qalırdı.  
Sabah yox birisi gün isə, bizim tarixi dembl 

prikazımız çıxmalıdır...  
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Artıq özümü hərbi hissədə qonaq hiss edir-dim 
və sanki vətənə borcumu verib halallaĢmıĢ-dım, fəqət, 
ümid yenə də teleqrama qalırdı... 

Rotamızın komandiri Bryusov bu gün hərbi hissə 
üzrə növbətçiydi. 

QreĢnoy isə hospitala düĢüb.  
Bu gün lap bayram oldu! 
Çənə Telman və kuybıĢevli Hüseyinlə evə 

getdik. Mənim pulum oğurlandığından, Hüseyin 
yeməyə kolbasa, baton çörək, soğan aldı. Arağı da 
Telman almıĢdı... Prikaz bayramından qalan bir neçə 
butulka da çaxırımız vardı.  

Yeyib içdikcə, söhbət çox Ģirin alınırdı.  
Ġki ildə təpərsiz MürĢüdə elədiyim yaxĢılıq-ların 

əvəzində, akkord məsələsi ortaya çıxan ki-mi, onun 
mənə qarĢı kobud davranıĢı, hamımı-zın giley 
mövzusu olmuĢdu.  

O, özünü mazataca qoymuĢ, əsl dönük nü-
munəsi və löyünsüzün biri idi...  

Məclisi baĢa vuranda, artıq saat 15:04 idi.  
YığıĢıb vodozabora qayıtdıq və köhnə trak -torun 

içinə girib, orada xeyli yatdım.  
Oyananda, saat 18:15 idi.  
Alatoran ətrafı bürümüĢ, bir yığın rus əsgə-ri 

dairəvi toplaĢıb, mazurka çalıb-oynayırdılar. 
Hərə öz dəmindəydi... 
Kazarmaya gəlib, lenkomnatada gündəliyi 

yazmağa baĢladım... Bu günü də, beləcə, baĢa 
vururduq. Fikrim vardı ki, gecə ЧАЙКА-3-ün foto-
lentlərindən Ģəkilləri də çıxaram. 

Hərbi hissəmizin həyətinə toplanmıĢ bizim 
əsgərlərin yanına çatmağımla, növbətçi arxam-ca 
davanqırma gəlib, xoĢ bir xəbər verdi: 
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-Hərbi hissə komandiri, podpolkovnik Dya-kiv 
tapĢırdı ki, Babayevə xəbər verin, beĢ əsgər ayırsın, 
kraskapultu da götürüb, gecəni vodoza-borda 
tavanları ağartsınlar.  

Lap yerinə düĢdü elə fotoĢəkilləri də orada  
çıxara bilərəm. Bəxtim gətirdi. 

Ötən gecə... yuxuda, yenə lümlüt soyunub, 
xanimanlı evimdə çimirdim. Bircə, ötən dəfəkini 
çıxmaqla, adətən belə yuxudan sonra, xeyirli iĢ-lər 
olurdu. Bu gün də belə oldu. 

AxĢam rotayla Ģam yeməyindən sonra beĢ əsgər 
də özümlə götürüb, vodozabora getdim. Bütün gecəni 
iĢləyib, sabah bütün gündüzü ka-zarmada yatıb 
dincələcəyik. 

Vodozaborda sakitlik idi.  
Bütün iĢləyən rotalar çıxıb getmiĢdi.  
Nə fırıldağı vardısa, hansı it-qurdla razılaĢ-

mıĢdısa xunxar, taytax Nadirin də briqadası ka-
zarmadan qayıdıb gəldi.  

Mayıf Mamed... kuybıĢevli Hüseyin və itoy-
nadan, lilupud, ağdamlı Çingizlə xosunlaĢıb, al-ma 
bağlarına getməyi qərara aldıq.  

Qayığı ПОРТ-dan götürdük. 
Hava mülayim, hər yan sakitlik idi.  
Və gecənin qatı zülmətindəcə, yüngül avar çəkə-

çəkə ЮЖНЫЙ БУГ çayını rahatca keçdik.  
Bağ zülmət qaranlıqda qorxunc idi.  
Hərdən haradansa iĢıq düĢüb, tez də, ara-

lanırdı. Almaları göy-göy necə dərmiĢdilərsə, bir dənə 
də olsun, dərmana, alma tapa bilmədik.  

Əvvəl, bağa girməyə belə qorxurduq.  
Fənərlə hərdən iĢıq spektri salanlar patrul-lar da 

ola bilərdi. Birdən ağlıma gəldi ki patrullar bizi tutsa, 
deyərik ki bir əsgərimiz yoxa çıxıb, in-di onu axtarırıq 
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və bərk-bərk də tapĢırdım, mən  patrullarla danıĢanda 
heç kim dillənməsin. Hərə bir söz iĢlətsə, yalanımız 
çıxa bilərdi...  

Və beləcə, ürəklənib bağa girmiĢdik. 
Bəxtimizdən yenə sakitçilik oldu.  
Patrul-zad gözə dəymirdi.  
Ağacların dibindən, saralmıĢ çəmənlikdən, kol-

kosun arasından tapıb bir xeyli alma toplaya  bildik. 
Vodozabora qayıtdıq ki, göydodaq Ədalət hərbi 
hissədən bizə xeyli yemək gətirib.  

Yeməyə necə darıĢdıqsa, bir göz qırpımın-daca, 
inciĢməksiz hamısı yoxa çıxdı.  

UĢaqlar iĢə baĢlayanda, mən ФОТОУВЕЛИ-

ЧИТЕЛЬ almağa getdim. Hər Ģey hazır olandasa, 
tərneftli Telman, tanıĢı olan Klaranın evində fo-toĢəkil 
çıxartmağa razılıq vermədi. Qızın üstünə yıxdı ki: 
Xəstədir, hərarəti var.  

Qayıdıb vodozabordakı ПРОРАБКА-da çıxa-rası 
oldum və hər Ģeyi hazırlayıb, düz gecə saat ikiyə kimi 
Ģəkil çıxartdım.  

ġamxor ermənisi Alik Oqanesyan da mənə xeyli 
kömək elədi. Özümə, 60-dan çox Ģəkil se-çib 
götürdüm. Çənə Telman da, yerdə qalanlar-dan 30 
ədəd seçdi. 13 ədəd də, çıxaranda yan-mıĢdı. 
Fotolent köhnə olduğundan, Ģəkillərin ək-səriyyəti pis 
çıxmıĢdı. Qara rəng həddindən çox idi. Gecə saat ikini 
ətəkləyəndə çənə Telman öz payına düĢən Ģəkilləri 
götürüb tanıĢı olan q.Kla-ranın evinə getdi. Mənisə 
dəvət eləmədi. Çünki Rizvan qızın yanında yatırdı və 
o bunu məndən, xirtdəyi əlimə keçməmək üçün, daim 
gizlədirdi.  

UĢaqlar kraskapultla tavanları ağardırdı... 
ġamxor ermənisi Alik Oqanesyan da qana-

caqsızlıq elədi. Mənə təklif eləmədən, nə qədər artıq 
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buĢlat vardı, hamısını, altına-üstünə döĢə-yib uzandı. 
Naəlac qalıb Ģirin cana qəsd edərək, yerdə qalan iki 
nazik kombinzonu, döĢəmənincə  üstünə sərib, 
özümə yataq düzəltdim.  

Yerim çox narahat idi... 
UĢaqlar tez-tez gəlirdi ki, kraskapultun gö-zü tez-

tez tutulur, iĢləmir, nə bilim cuna yoxdur, axırı bezib 
dedim ki, cəhənnəm olsun belə kras-kapultu, əl ilə 
ağardın getsin.  

Əhəngi Ģotkuya batırıb, ağartmaq olurdu.  
UĢaqlar səhər saat 04:47 -yə kimi iĢləyib... 

Sonra, yıxılıb hərəsi bir tərəfdə yatıĢıblar. Sonra da 
soyuq olduğundan yığıĢıb taxta-tuxtadan bö-yük bir 
tonqal qalayaraq qızıĢıb və axırda da elə ətrafında, 
yerdəncə sərələnib küt yatıĢmıĢdılar...                     

Prikaz çıxmadı, Marşal 
Qreçko Polşadadır! 

Suşalılar: Hoffel,  
                 qara Bayram, bir 

də, qara Qəzənfər                           

  çSSR-ə  ilk teleqram 
 
Pervomayski,  
      10, 11 və 12 oktyabr 1972-ci il. 

                     ıı, ııı və ıv günlər. 
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BeĢ əsgərim gəlib məni oyadanda... saat 06:47 

idi. DöĢəmədə, nazik kombinzonların üs-tündə necə 
daĢ kimi yatmıĢdımsa, bütün bədə-nim quruyub 
qartımıĢdı.  

Qartımı zorla aça bildim və özümü birtəhər 
düzəldib uĢaqları kazarmaya apardım.  

Pulsuzluğun üzünü, Allah qara eləsin, hər-çənd 
ki, bu dəfə bəxtim yamanca gətirdi.  

Kazarmada aylıq əmək haqqıları payladılar. 3 
manat 80 qəpikdən hamı zəhmət haqqını alıb mənə 
verdi. Demək olar, bütün islam hümməti-nin 
ucdantutma mənə borcu vardı. 

Tüküm duruldu.  
Ġndi quĢ iliyi də satsalar, ala bilərdim.  
Metis, quyruqsuz qoyuna olan borcumu da 

aparıb verdim. Bu gün düĢərli gün oldu.  
Bir ədəd məktubla, bir teleqram da aldım... 

Tələsik teleqramı oxudum. Bu gecə, saat 23:00-a 
məni, Bərdədəki evimizlə, telefon bağlantısına dəvət 
edirdilər. Ġndilikdə bu necə yerinə düĢdü.  

Ġlahi!  
Bu lap göydəndüĢmə olmuĢdu.  
Ġki ilin son pereqovor məsələsi olacaqdı bu. 

Ürəyim yamanca istəyirdi ki, evlə danıĢam. Lap 
gözündən vurdu teleqram. Bu teleqramla, məni həm 
də Ģəhərə, uvolneniyaya buraxacaqdılar. 

Kazarmada xeyli vurnuxdum...  
Yuxum tamam qaçmıĢdı, daha yatmaq be-lə 

istəmirdim. Oxumaq həvəsim də olmadı. 
Rota düzlənib iĢə getdi.  
Sançastdan bir qayçı aldım. Dünən çıxart-dığım, 

60 ədəd fotoĢəklin, kənarlarını kəsib dü-zəltdim və 
içərisindən 10 ədəd pisini seçib pay-ladım. Zəyəm 
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stansiyasından olan üzüsızanaqlı, Ģamxorlu Vahidə... 
minkəndli təpərsiz MürĢüdə, laçınlı xallı Arifə və 
ağdamlı, yefreytor Ġlyas Ma-medova da... yadigar 
saxlamaq üçün köhnə Ģə-killərdən xeyli seçib, verdim. 

Hərbi xidmətin son ayların da baĢa vurmaq 
ərəfəsindəyik... Kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbə-rov, 
laçınlı təpərsiz MürĢüd və Çənə Telman ye-rə-göyə 
sığmır, illa da korazehin MürĢüd... 

Bryusovla kazarmada qarĢılaĢdıq. Rotamı-zın 
komandirinin də kefi nədənsə ala buludlarda dolaĢırdı. 
Vicdan əzabı çəkən görkəmdə: 

-Bir xahiĢim var... -utancaqlıqla dedim. 
Mundirinin cibini sığallayıb, qaĢ tulladı: 
-Nu aksakkal? -özündən müĢtəbehliklə so-ruĢdu 

və ağ barmaqlarını bir-birinə sürtdü.  
Təki, içində pul olsun, demək istəyirdi. 
Teleqramı, cavanlıq təbiylə, cibimdən çıxa-rıb, öz 

əlçatmazlığını göstərmək istəyən koman-dirə uzatdım. 
Gözucu baxıb, saymazyana, oxu-du və yaĢıl, girdə 
gözlərini qıyıb, kiĢmiĢi gülüm-sündü. Qaytan 
dodaqlarını diliylə sulayıb: 

-A-ha! A-ha... Nu, nu... AxĢam buraxaram! -gözəl 
geyimiylə dartınıb, ədalətlə zəfər çalanlar kimi, qəfil 
ucadan səsləndi. 

Ancaq əclaf barmaqlarını dübarə bir-birinə, bu 
dəfə nümayiĢkaranə sürtməyi də unutmadı. 

Hər halda iĢim düzəldi. 
Odessadan gələn ağcabədili Nazının mək-tubu 

isə, kefimə soğan doğradı. Əclaf doğru-dü-rüst bir 
cümlə də yaza bilməmiĢdi. 

Ġstədim, bir qədər yıxılıb yatam, amma, nə qədər 
elədim bacarmadım. Yuxum ərĢə çəkildi. 

Qalxıb lenkomnataya keçdim və köhnədən qalan 
günləri gündəliyə yazmağa baĢladım.  
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Avqustun 13-nü də, qaralamalardakı qeyd-lərin 
əsasında yazıb qurtardım. 

Yeməkxanada nahar eləyəndən sonra, av-
qustun 14-nü də yazdım. 

Odessaya Nazıya, Tbilisiyə Tahirə və Bər-dəyə 
evimizə məktublar hazırlayıb yola saldım.  

Qara Sabir və bibim qızı Gülxara da, mək-tublar 
hazırladım. Hamısının da içərisinə fotoĢə-kil 
qoyurdum ki, dərd əlindən gecə-gündüz filtir-siz 
ПРИМА siqaretini bir-birinin odunaca calayan 
naxçıvanlı Pəri arvadın oğlu, orta məktəb yolda-Ģım, 
itqılıq Fətəliyev Məmmədin sözü olmasın:  

“Dəjdi” görünsün. 
ЮЖНЫЙ БУГ çayında, qayıqla avar çəkdiyi-miz, 

metis quyruqsuz qoyunlarla, meĢoklardakı çaxır, araq 
daĢıdığıma qədər çəkilən Ģəkillərdən göndərir, hər 
ikisinə də atalar sözü, gülməli ləti-fələrdən istifadə 
eləyib, ətraflı namələr yazdım.  

Saat 15:07 -də, kazarmada, rota komandiri 
Bryusovla yenidən qarĢılaĢdıq. Cəld onun yadı-na 
saldım ki, uvolnitelni məsələsini, bəlkə, artıq əziyyət 
olmasın deyə... telefonla Kuzmiçenkoya tapĢırsın, 
hərçənd sözümüz-sözdür.  

Daqqa-daqqa, gərnəĢib, özünü göstərmək 
ədasıyla, dodaqucu və saymazyana:  

-Get, mənim adımdan al gətir, özüm yaza-ram, -
hiyləgərlikqarıĢıq canıyananlıqla dedi. 

Kuzmiçenko Ģtabda, möhürlü ağ uvolnitel-nini 
dərhal mənə uzatdı və Bryusov kazarmada üstünü 
gecə saat 00:00-a kimi yazıb, qolladı.  

Çənə Telman da mənimlə getməliydi.  
Son anda, bəhanə tapıb, həlledici danıĢıq-dan 

imtina elədi və əlavə olaraq, açıq çatdırdı ki, mülki 
paltarda getsə onu tutacaqlar. Bununla da ondan əlimi 
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üzdüm. O, etibarsız, arsız və satqın idi. Əlindən də, 
hər bir pis əməl gəlirdi.  

Yollarımızı onunla tamam ayırmalıyam.  
Kuruskanovun, xaki lavsan paradnısını da 

almıĢdım, əynimə kip olmasa belə, yaxĢı durdu.  
Saat 16:02 -də hərbi hissədən çıxdım.  
Vaxtım həddindən çox idi.  
Avtobusdan Mərkəzi univermağın qarĢısın-da 

əsgərlərə məxsus cəldliklə düĢdüm.  
Hava sərin idi.  
Univermaqdan yeni fotolent almaq istəyən-də, 

baxdım ki, o Ģöbədə reviziya aparırlar.  
Bunlar da, yoxlamağa vaxt tapdı! 
Kor-peĢiman kino-teatrın qarĢısına gəldim.  
AfiĢada italiya filminin adı yazılmıĢdı. Danı-

Ģırdılar ki, yaxĢı filmdir, açıq səhnələri var.  
ССРИ vətəndaĢlarını ən çox maraqlandıran 

məsələlərdən biri də, elə, açıq erotik səhnələrə 
baxmaq idi, axı bu sahədə qadağaya nə hacət?  

Xəsislik eləməyib filmə cəld bilet götürdüm. 
AfiĢada iri, zirehdeĢən hərflərlə yazmıĢdılar:  

“Filmə, 18-dən aĢağı yaĢı olan vətəndaĢla-ra 
baxmaq, qəti qadağandır!” 

Elə bu elana, küllü məxluqat tökülmüĢdü. 
Saat 21:00 seansına bilet tapa bildim. Fərq 

eləməzdi. DanıĢıq məntəqəsinə, saat 23:00 -da 
getməliydim. Filmin baĢlanmasına hələ çox vaxt 
qaldığından ПЕТЛИЦА almaq qərarına gəldim.  

ГОТЕЛЬ ПЕРВОМАЙСК -ın qarĢısından, tələ-sik 
getdiyim yerdə, mehmanxananın daxilindəki 
restoranın açıq pəncərəsindən, bir oğlanın təəc-cüb 
və heyrətlə mənə baxdığını gördüm.  

Oğlan, gözünü məndən çəkmirdi.  
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Aramız uzaq idi. Əhəmiyyət verməyib, ke-çib 
getdim və bir də eĢitdim, arxadan fit səsi gə-lir. 
Çevrilib gördüm ki, oğlan cib dəsmalı yeləyə-yelləyə, 
əl eləyib məni çağırır. 

Geri qayıdıb tərəddüt etmədən, alicənablıq hissi 
ilə ona tərəf getdim.  

Sən demə AzərbaycanlıymıĢ!  
Bir-birimizi tanımasaq da bərk-bərk qucaq-laĢıb, 

kor öküz kimi görüĢdük.   
Qalın, qara bığları vardı...1949-cu ildə do-

ğulmuĢdu. Hal-əhval tutan kimi, məni restorana dəvət 
elədi. Məəttəl qaldım. TanıĢ olduq. ġuĢa-lıymıĢ. Adı 
da çox maraqlıydı:  

Hoffel!  
ġuĢalı, fizika müəllimi Keymanın oğlu. 
Aristotel, Zoffelin qardaĢı və birini də dedi,  düzü, 

indi unutduğum bir fizik adıydı... 
Ġnanılmaz idi. Həmyerlim, Komsomolumun 

doğulduğu qaladan, mülki geyimli, ərgən oğlan!  
Onun əynində dümağ kostyumu vardı. Sən 

demə, dopdoğma qardaĢı, bizim hərbi hissənin, 
qonĢuluğundakı, Osipov hərbi hissəsində qulluq 
edirmiĢ. Uzun, arıq oğlan idi. QardaĢını görmək üçün 
gəlib buralara çıxıbmıĢ Hoffel Keymanoğlu.  

Dümağ, təptəzə kostyumunun cibləri, qara 
rəngdəydi. Bizim millətin, adını ucaldacaq, dəb-də 
geyinmiĢdi. Qoy baĢqa millətlər də görsün ki, 
azərbaycanlılar, təkcə qvozdika, Ģmotka satmır.  

Restoranda yeyib-içənlərimiz, ağ kostyum 
geyinənlərimiz də var, zira, balonlarda uçmasaq da, 
kəhriz suvarma sistemindən istifadə eləsək də, dünya 
Ģöhrətli beynəlxalq adlarımız, qafqaz kiĢiliyimiz, 
kimisə qonaq etmək halımız ki, var...  

ġuĢalı Hoffel! 
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O, çox yaraĢıqlı oğlan idi.  
Saçlarını bərbərxanada yenicə vurdurmuĢ, üz-

gözünə kiĢi parfümü də çiləmiĢdi.  
QəĢəng jaketi, yun corabı, barmağında da firuzə 

qaĢlı üzüyü və bir də qara tufliləri vardı.  
Məni qucaqlayıb, zorla restorana apardı.  
Bu inanılmaz idi.  
Qara Bayramı tanıdı və dərhal üstən aĢağı 

baxırmıĢ kimi, ironiyayla:  
-Bazarda semiçkasatan Əsədin oğlunu de-

mirsən? Qara pazaq oğlanı...  
Komsomolun babasını, çustçu Bəylər kiĢini də 

yaxĢı tanıdı. Hətta... ağ optik ĢüĢəli eynəkdə gəzən, 
tələbəlik dostum, ĢuĢalı, Elxan Əlizadəni də yaxĢıca 
tanıdı.  

Qara Qəzənfərin adını çəkəndə isə, arala-rında 
nə olmuĢdusa bilmirəm, ağzını büzüb:  

-O bekara Ģeydi, etibarsızdı! -inamla dedi. 
Bir neçə dəqiqənin içərisindəcə dostlaĢdıq. Onun 

bir dostu da içəridəymiĢ. Dostuyla da mə-ni tanıĢ 
elədi: Adı Rafiq idi.  

Gülümsünüb tələsik və xoĢ bir təbəssümlə: 
-QardaĢımın da adı Rafiqdir, -dedim.  
O oğlan... heyrət və məmnunluq qarıĢıq bir 

əminliklə soruĢdu:  
-Bərdəlisən, ya kirovabadlı? 
Mat qaldım. Sən demə, yanağımın “il yara-sı” -

ndan baĢa düĢübmüĢ. 1948-1953-cü illərdə, o, iki 
Ģəhərdə doğulan körpələrin hamısında və hərənin də 
bir yerində... bu mənfur yaranın yeri, uzun illər ötsə 
də, bu günədək durur.  

Hoffelin dostu... АЗИ-də, axĢam Ģöbəsində, 4-cü 
kursda oxuyurmuĢ. Gələn ay, onu da Bakı-dan əsgər 
aparacaqlar. 
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Məxləs, bir masada bizi yerləĢdirdilər. 
Ġlk olaraq ЧЁРНОЕ КОФЕ sifariĢ elədilər. 
Onlar yemək sifariĢ verəndə, nə qədər elə-

dilərsə içki və yeməkdən boyun qaçırdım.  
Çox minnətdarlıq elədim.  
Onlar iĢtah, səbr və ləzzətlə... kofeinli qəh-vəni 

içib qalxanda, məni öz otaqlarına apardılar.  
Ġki nəfərlik xüdmani isti bir otaq idi.  
Hoffelin qolunda bahalı qızıl sepli saat var-dı və 

onun dümağ kostyumunun fonunda, bu qı-zıl dəsti, 
çox gözəl və əsrarəngiz görünürdü.  

Hoffel son dərəcə dəblə geyinmiĢ, pullu bir oğlan 
idi. Dolabında, bir dəst də, tünd göy rəngli təptəzə 
kostyumu asılqandan asılmıĢdı. Sarı və qırmızı rəngli 
iki ədəd qalstuku da kostyumunun üstündən 
sallanırdı. 

Ġki bəxtəvər, yeniyetmə, cavan oğlan idilər. Azad, 
mülki və imkanlı. Hər bir əsgər onlara ba-xıb həsəd 
apara bilərdi. Vaxt vardı, mən də, Ba-kıda bunlar kimi 
ömür sürürdüm.  

Ünyetməz, əlçatmaz tələbəlik dövrü...  
Hər Ģey yarıda qalmıĢdı. Hərçənd, bu hələ son, 

deyildi. Bir aya kimi hərbi xidməti bitirib, iki il donmuĢ 
mülki həyatımı... bir göz qırpımındaca bərpa edib, 
yenidən zövqlə yaĢayacağam... 

Kiyevdə tələbə dostum, DaĢ Salahlı Mahir 
Eminovla keçirdiyim o bəxtəvər gənclik illəri, ne-cə 
qayğısız günlərdən idi, xudaya!  

ЗОЛОТОЙ КОЛОС mehmanxanası, ukrayna dilində 
ГОТЕЛЬ yazılmıĢdı, biz də o vaxtlar kofta-tumanlılarla 
cavanlıq eləyirdik. Fəqət, indi əsgər idim. Ya Rəbb! 
Necə bəxtəvər olmuĢuq...  

Həsrətlə, dümağ kostyumunun qara cibləri olan 
ĢuĢalı Hoffelə tamaĢa edir, həm də onunla fəxr 
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eləyirdim. Zira... o Komsomolumun həmĢə-hərlisi, 
yerli qalalı və ailəlikcə, təqdirəlayiq, fizik adları 
daĢıyırdılar. Səbatlı görünürdülər...  

TanıĢlığımızın hər halda, hər ikimizə, xeyri 
dəyəcək. Bu təsadüf, sanki zərurətdən doğmuĢ-du, 
zira, yumru yer kürəsində biz necə oldu qar-ĢılaĢdıq? 
ġuĢalı və Bərdəli gəlib necə uzaq Per-vomayskidə 
dostlaĢdı? Ġncə məsələlərdi... 

Hoffelin 82-01 nömrə niĢanlı özünün Ģəxsi 
МОСКВИЧ markalı avtomobili də varmıĢ... O bun-ları 
mənə danıĢanda hiss elədim ki, Hoffeldə bir balaca 
ədabazlıq var.  

Bu ədabazlıq... əksər ĢuĢalılarda olduğun-dan, 
daha qabarıq idi. Bu heç yaxĢı iĢ olmadı. 

DanıĢığında, hər kəlməsində bu ədabazlıq hiss 
edilirdi... Onun hər Ģeydən çox, quru adına heyran 
qalmıĢdım. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu addan 
daha kimdəsə, söz yox, ola bilməzdi. 

Müxtəsəri onların bahalı əĢyalarına və ger-
geyimlərinə tamaĢa eləyəndən, əxlaqi çatıĢma-
mazlığına bələd olandan sonra... dərin hörmət-izzətlə 
otaqdan çıxdıq. 

ЮЖНЫЙ БУГ çayının kənarına endik.  
Hoffelin qəĢəng səsi də varmıĢ. O ürəkdən və 

təblə, bir neçə ağız, zildən Simayi-Ģəms oxu-du. Onun 
bu sərbəstliyi və bacarığı çox xoĢuma gəldi. Sonra 
keçib... bir neçə bənd də, meyxana dedi. Dostu da 
çırtıq vurub, onu cuĢa gətirirdi.  

Hoffelin bu sərbəstliyi məni valeh eləmiĢdi. 
Gəzə-gəzə çayın kənarındakı parkdan çıxdıq.  

Bu iki cavan həmyerlilərimin yaxĢı hərəkət-ləri, 
məni həsədlə düĢündürürdü...  

Mən də onlar kimi cavan və gənc idim.  
Amma, qəfəsdəydim. Onlarsa azad idilər.  
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Yeniyetməlik, cavanlıq elədir ki, insan quĢ kimi 
qanad çalıb uçmaq istəyir. Mən isə qəfəsə 
salındığımdan, bunlardan məhrumam.  

Hmm, nəyisə...   
Qara Bayramı, qara Qəzənfəri, Komsomo-lun 

ata babası çustçu Bəylər kiĢini və politexnik-də bir 
qrupda oxuduğumuz tələbə yoldaĢım, ey-nəkli Elxan 
Əlizadəni yaxından tanımaları onları mənə bir az da 
doğma eləmiĢdi. 

Di gəl, növbəti bir müĢkül hadisə, təsəvvü-rümü 
tamam korladı.  

Hoffel və dostuyla biz parkdan çıxanda, yol 
kənarında dayanan, yanı uĢaqlı, dalı Ģəlləkli, or-ta 
yaĢlı, çirkli, nimdaĢ tumanlı, bir qaraçı qadını, bizi 
görən kimi əl açaraq, dil tökə-tökə, yalvara-yalvara 
üstümüzə Ģığıdı.  

Fizik adı daĢıyan Hoffelin dümağ və əynin-də 
Ģax dayanan, qara cibli kostyumu... qədimül-
əyyamdan dilənçilik peĢəsilə ömür sürən, illərlə 
yuyunmayan, pırpızlı cod saçları natəmiz qaraçı 
qadını əlbəəl ümidləndirmiĢdi.  

Karmenin sülaləsindən olan bu oğru, yolçu, 
talançı, dilənçi qadınları sıravi milis iĢçiləri vaxt-aĢırı 
həbs edir, dilənib qazandıqlarını əllərindən alan kimi 
də, tez buraxırdılar. Ġltica keçməzdi. 

ġuĢalı Hoffel, ağ kostyumunun qara cibin-dən, 
qəhvəyi rəngli pul kisəsini təĢəxxüslə cıxa-rıb, içindən 
bir xıĢma, mis və gümüĢü rəngli, qə-pik pul götürərək, 
sərzəniĢlə ovucunda silkələdi.  

Qəpiklərin coxluğu, dərhal, tamarzı qaraçı-nın 
nəzərini hərisliklə cəlb elədi.   

Hoffel ovucundakı qəpik-quruĢları... baĢına 
fırlayıb, çox böyük ədayla, körpəsini dalına Ģəl-ləmiĢ 
dilənçi arvaddan xeyli aralı tolazladı.  
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Xırda qəpik pullar üzüaĢağı dığırlanıb get-dikcə, 
kürəyində körpə balası olan qaraçı arvad, müxtəlif 
yaĢlı, kirli və pinti tifilləriylə birlikdə, cin-gildəyib 
dığırlanan pulların arxasınca götürüldü. 

Bu azmıĢ kimi, ġuĢada fizikanı tədris edən  
Neyman müəllimin tərbiyəsini götürmüĢ, nümu-nəvi 
oğlu Hoffel qəhvəyi rəngli portmanatının di-bində 
qalan bir-neçə qəpiyi də götürüb... çırtma-sıyla əks 
istiqamətə tulladı. Və ona baxıb, dostu Rafiq də, 
barmaqlarının ucunda, gümüĢü 20 qə-pikliyi, üçüncü 
tərəfə vıyıldatdı. 

Onlar qəpiyi dilənçiyə verə də, verməyə də 
bilərdilər və hər iki halda da haqlı idilər.  

Amma, cüzi məbləğli qəpik pulları... özü də 
kobud ədabazlıqla havada fırladıb, ovucda uza-ğa 
tullamaq, onun Hoffel adına heç yaraĢmadı.  

Mən belə düĢünürdüm...  
Və özüm də, əl-ayağı yerində, gözləri sağ-

salamat, huĢu baĢında olan dilənçilərə heç vaxt pul 
verməzdim. Pulu qazanmaq üçün dilənmək yox, 
zəhmət çəkmək, tər tökmək lazımdır.  

Müftə verilən pula öyrəncəli bir millətin so-nu, elə 
dilənçilik də olmalıdır. Məhz, elə ona gö-rə də, 
vətənsiz, torpaqsız qalıblar!  

Dilənən müsəlmana pul verib, onun gene-fonunu 
korlamaq, əxlaqsızlıq və cinayətdir... 

Hoffel, diyirləndikcə xəfif səs çıxaran qəpik 
pulların və dikdirdən üzüaĢağı yıxılıb dığırlanan körpə 
tifillərin heç arxasınca da baxmadı!  

Bu sinsitmə, məni heç açmadı.  
Orta yaĢlı, dalındakı Ģəlləkdə körpəsi olan bu 

miskin, tanrıdan qismətinə düĢən tale payıy-la barıĢan 
qadın... ayağıyalın balalarıyla dığırla-nan qəpiklərin 
arxasıyla qaçanda, Hoffel kapita-list milyonçuları 
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ədasıyla dimdik irəliləyir və heç gözünün ucuyla da, 
onlara sarı baxmırdı.  

Eyy, Ulu yaradan! Eyy, bəĢər övladı!  
Eyy, əhli-müsəlman!  
Eyy ərasati-məhĢər! Eyy küllü məxluqat! 
Biz nədən beləyik? 
Bu da, ĢuĢalı Hoffel düĢüncəsi, ədəbazlığı, 

səviyyəsi, əqli, Ģüuru, ədası, qanacağı, sədaqəti və 
filosof müdriklərindən aldığı elmi və helmi!  

Qaraçı dilənçi qadın xırda 1, 3, 5, 10 və 20 
qəpikliklərə hövlnak çatanda, tifilləri dizlərini ye-rə 
qoyub, qancıq it küçükləri, südə sinov gedən, andakı 
kimi, necə iməkləyirdilər... 

Bu əsl həyat gerçəkliyi, həyat fəlsəfəsiydi. 
Dümağ kostyumda... barmağı üzüklü, qolu qızıl 

saatlı, qara cibləri pullarla dolu olan, ĢuĢalı Hoffel 
çırtmasıyla bir ovuc gümüĢü qəpikləri ha-vaya 
tullamıĢ, dilənçi qadının körpələri bu pul-ları 
qamarlamaq üçün dizin-dizin iməkləyir, özü isə 
amerikalı zənginlər kimi ĢapĢax yeriyirdi...  

Nə bir, qeyrətli qaraçı ərəni, qeybdən çıxib, cib 
bıçağıyla bunun böyrünü yortaydı! 

Əlqərəz, Ģəhərdə onlarla xeyli hərləndik.  
Amma, bu təzad məni çox düĢündürür, ha-lımı 

pozurdu. KaĢ Komsomolumun yerlisi, təĢər uĢaq kimi, 
bu hərəkəti heç etməyəydi! 

Qəlbimdə belə təĢəkkül tapmayaydı... 
UĢaqlıq dostum qara Bayram, ya qrup yol-daĢım, 

pensne taxan ĢuĢalı Elxan Əlizadə kasıb olsalar da, 
belə sərzəniĢli hərəkət etməzdilər.  

Apparıq, bir dəri-bir sümük olan, pazaq qa-ra 
Bayramın atası ġuĢa bazarında semiçka sat-sa da, 
qürurlu idi. Həm də kasıba, dilənçiyə hə-qarətlə 
baxmazdı. Bütün uĢaqlarını oxutmuĢdu. 
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Hoffel, qara Qəzənfər kimi gözümdən düĢ-dü... 
Və bir az sonra da düzü özümü onların ya-nında çox 
pis hiss eləməyə baĢladım. Sanki al-çaldılan və təhqir 
edilən mən özüm idim.  

Cibi pulsuz sovet əsgəri dümağ kostyumlu, ətri 
aləmə yayılan, pullu, azad Hoffelin yanında necə 
olmalıydı bəs? 

Onlar bu anda, məndən üstün idilər... 
Kino-teatrın qabağında 3 gürcü oğlan pey-da 

oldu və onlar Hoffellə qucaqlaĢıb öpüĢdülər. 
Sondasa birlikdə ПЕРВОМАЙСК restoranına 

getməyi qərara aldılar.  
Zorla məni də dəvət etdilər, hərçənd ayaq-larım 

getmək istəmirdi. Heç ürəyimdən deyildi.  
Qəlbim düzü bir az sınmıĢ, ayaqlarımı zor-la 

çəkirdim. Restoranda, içəri girən kimi, Hoffeli əsgəri 
ərklə saxlayıb, lap dirəĢdim: 

-Mən otura bilməyəcəm, üzürlü hesab elə, həm, 
italyan filminə baxmalıyam, həm də, danı-Ģıq 
məntəqəsində olmalıyam perigeyimdən mə-ni, 
uzaqlaĢdırma, rica edirəm, bağıĢla...  

Allah qoysa, doğma yurdda görüĢərik.  
Dünyanın quyruğu uzundur. Və biləsən ki, 

mənim gələcək ömür-gün yoldaĢım da, elə sizin 
ĢuĢalıdır. Yerli qalalı... 

O, dərhal kimin qızı olduğunu maraqla so-ruĢdu 
və Komsomolun babasını tanıyıb, dedi: 

-Hə, dedim axı tanıyıram onu, qızıllı Bəylər kiĢini 
yaxĢı tanıyıram, Cıdır düzündən enən yol onların 
qədimi, dəmir qurĢaqlı taxta darvazalı, 2 mərtəbəli 
evlərinin qarĢısında iki yerə haçalanır, Cənubi 
Afrikada yaĢayan, pedilər kimi qapqara, pazaq 
Bayramın dəmir budkasıyla üzbəüz...  

Onun bu vəsfindən fərəhlənib, dedim: 
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-Cəmisi bir ay, uzağı 40 günlük hərbi həya-tım 
qalıb. GörüĢəcəyik! Siz oturun, nuĢ olsun! 

-Əlbəttə, əlbəttə... Pervomayskidə ömürlük  
lövbər salası deyilsən ki? 

Hoffellə dostu Rafiqin təkidinə baxmayaraq  
oturmadım. Onlarla gələcək dostluğun təməli bir 
tükdən asıla qalmıĢdı...  

Hay-küylü restoranı tələsik də tərk elədim.  
Özüm də ac idim.  
Restoranın, alkoqol, tütün və yemək qoxu-yan 

havası ciyərlərimə dolsa da, aclıq özünü bi- ruzə 
versə də, dözdüm və elə ac-susuz da, ba-yıra çıxdım. 
Mədəm aĢkarca sıyrılırdı... 

Ġnsan tamahının əsiri olmamalıdır!  
Oxuduğum romanlardan, baxdığım filmlər-dən, 

aldığım tərbiyədən, ġərq küçəsinin verdiyi əxlaqdan 
formalaĢan dünyagörüĢüm mənə belə olmağı təlqin 
eləmiĢdi.  

Bərdədən görünən dünya, məhz beləydi! 
Restorandan çıxan kimi, sərin hava üzümə vurub 

məni, dözülməz dərəcədə acdırdı.  
Qastronoma girib, quru silotka balıqla, qa-ra 

çörək aldım və yaxınlıqdakı, zülmət qaranlıq, bağa 
girdim... Quru torpağın üstünə qəzet sərib, 
bardaĢqurma yerdəncə oturdum. Qara çörəklə, quru 
silotka duzlu balıq, bu an mənim üçün res-toranda 
verilən ən bahalı, ləziz yeməkdən üstün idi. Mən bu 
əxlaqla böyümüĢdüm.  

Minnətsiz... Halal çörək... 
Həyatın təzadına bir bax! 
Hoffel, indi Ukraynanın Pervomaysk Ģəhə-rinin 

ən bahalı, yaraĢıqlı, ПЕРВОМАЙСК restora-nında büllur 
çılçıraqların gur iĢığında, zəngin ta-nıĢlarıyla birlikdə, 
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səsli-küylü musiqi sədaları al-tında xüsusi nəĢəylə 
yeyib-içirdi.  

Onun dəbə uyğun bahalı dümağ, qara cibli kübar 
kostyumu, barmağındakı büllur qaĢlı qızıl üzüyü, 
boynundakı yoğun, qızıl tros sepi, qalın, qara bığları 
qızıl sepli qızıl qol saatı, havaya so-vurduğu, dingiĢ-
dingiĢ oynayanların baĢına səp-diyi müftə pullar, söz 
yox ki indi yan-yörədəkiləri maqnit kimi özünə cəzb 
edirdi.  

Mən isə zülmət qaranlıqda, əsgər geyimin-də, 
Vətən vicdanı ola-ola, yerdən oturub, qəzet 
parçasının üstündə yemək yeyirdim.  

Hər ikimiz cavan idik.  
Mən nə halda, onlar nə haydaydı.  
Vəziyyətim, kövrək qəlbimi titrətdi. Yaman 

duyğulanmıĢdım. Bu həyat belə davam etməyə-cəkdi! 
Beynimdən ani bu fikir keçdi... 

Mən də mülki azad adam olanda, Hoffel ki-mi 
yaxĢı geyinib, bahalı restoranlarda yeyib-içə-cək, 
dünyanı gəzəcəyəm.  

Amma, qadın, qaraçı dilənçiyə pul tolazla-maq 
məsələsini heç vaxt özümə sığıĢdırmaram. Bu mənim 
üçün, gücçatmaz bir iĢ də deyildi.  

Mənim atam Hoffelin fizik atasından bir ne-çə 
dəfə varlıdır. Allah qoysa, zamana ehtiyacım  var. Hər 
Ģey də qıpqırmızı Sovet Hərbi biletinin əlindədir! Buna 
da, elə bir vaxt qalmayıb...   

ġuĢalı Hoffel əsgər getməyib.  
Bu faktın özü və hələ mənim bildiyim dilən-çiyə 

saymazyana atılan bu qəpik pul məsələsi, onun 
ayağına yazılan tutarlı qəbahət idi. Və öm-rü boyu, o 
bu damğayla yaĢamağa məhkumdur. 

Mənim də, bir çox eyibim, qüsurum, çatıĢ-
mamazlıqlarım vardı. Rəqs etməyi bacarmama-ğım... 
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rus dilini qrammatik danıĢa bilməməyim... natiqlik 
qabiliyyətimin olmaması... bədəncə cılız olmağım... 
institutda beĢlə oxumamağım və hər hansı bir musiqi 
alətində çala bilməməyim. Bax, bütün bunlar mənim 
danılmaz nöqsanlarım idi.  

Hərçənd, bütün ömrüm də, hələ irəlidədir.  
Bakıya qayıdan kimi də ali təhsilimi davam 

elətdirib çalıĢaraq, gecə-gündüz öz üzərimdə iĢ-
ləyəcəyəm. Ġndidən pessimizmə qapılmağın nə 
mənası var axı? Perspektivim göz önündədir... 

Hoffel indi kef cəkir. Onun bütün məziyyət-lərini, 
özümünküylə müqayisə eləsəm, bəlkə də, mən ondan 
üstünəm. Axı, onun içini, səviyyəsi-ni tam bilmirəm. O, 
ġuĢada texnikumda oxuyur.  

Heç, bunu mən özümə sığıĢdırmaram. 
Onun qıpqırmızı bir МОСКВИЧ-i var. Mənsə 

özümə sığıĢdırıb. heç МОСКВИЧ-ə minmərəm.  
Eh, nə isə, kaĢ vətənə borcumu verib, qur-tara 

biləydım. Cavanlıq, subaylıq sultanlıqdır zi-ra, gərək 
azad olasan!  

Bu, su kimi aydın idi!  
Nədənsə, bu anda, məhz bu kəlmələr mə-nə 

dərin göründü. ġərq döngəsinin fəlsəfəsiydi. 
ġuĢali Hoffelə baxanda isə, düĢünürdüm ki hələ 

evlənməyə tələsməyim və Komsomolla ni-Ģanlanım, 
iki-üç il də niĢanlı qalaq.  

Həm də, Komsomolun kəbin yaĢı çatsın...  
Azadlıqda olanda, mən də, Hoffel kimi bə-zənib-

düzənib, ucsuz-bucaqsız, sonu görünmə-yən, 
tükənməz sərvətli vətənimizdə, xüsusən də 
Pribaltikada tarixi yerləri, abidələri gəzib dolaĢa biləm, 
Moskvada, Kreml meydanındakı movzo-leydə 
saxlanılan Leninin, mumiyalanmıĢ nəĢinə tamaĢa 
edəm, muzeyləri, Leninqradda Ermitajı, QıĢ sarayını, 
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Alma-atada kosmodromu görəm... Özümə yeni 
dostlar tapam. Sverdlovskda Nata-Ģayla, Omskda 
Allayla görüĢə biləm.  

Praqaya, qərbi slovyanlılara qonaq gedəm. 
Gənclik dovrü insana bir dəfə verilir. Bunu yaĢa-maq 
lazımdır. Yitkasız nə həyat?  

Ġkinci dünya müharibəsi dövrü deyil ki, beli-mizə 
bir-neçə qranat bağlayıb, özümüzü alman-italyan 
birləĢmələrinin zirehli tankları altına ataq ki ad-san 
qazanaq, sonra ġərq küçəsinə heykə-limizi qoysunlar 
və Xuraman da, baxıb, bilməsin sevinsin, ya xəcalət 
çəksin? 

ġuĢalı Hoffel Ġndoneziya rəssamlarına, na-
turadan poza verə bilərdi... amma özünü tankın altına 
ömründə ata bilməzdı!  

O, vətən vicdanı olmaq Ģərəfini daĢımayib. 
CanıyanmıĢ Bahar arvadın oglu, nitq irad etmək 
ölüsü, sərpayı Hüseynov Vaqif kimi...  

Çilli, sarı Sərxanın qızbibi oğlanları, yeyib-
yatmaqdan böyrək problemi yaĢayan, xəbis, xa-in Arif 
və kütbeyin, savadsız, vecsiz, dünyadan, ətrafından 
bixəbər Həsənov Vaqif kimi...  

Və bir də... HitlerəoxĢar, qurbağagöz Qan-
boyun, təbir caiz görülsə, donbalangöz Ģərəfsiz əliəyri 
nadan oğlu, ərəzən Ələsgər kimi, vətənə qulluq 
etməkdən, müxtəlif çirkli yollarla yayınıb-lar. Ləyaqətə 
xələl gətirən əməl deyildimi? 

KiĢinin əriĢtəplov yeyən uĢaqları, yalandan НЕ 

ГОДНЫ çıxıb! Külücə qoyum, o sənədləri sizə verən 
məmurların daz baĢına! 

Xərcləyin vətən pullarını, amma qorumayın 
vətəni! Ġsti yorğan-döĢəkdən bayıra çıxmayın! 

Dalınızı soyuq aparar... 
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Onlar qürbət qubarını, vətən sevgisini dad-
mayanlardır. Nə yaxĢı, vətəndə, belə əbləhlərə, 
ehtiyac yoxdur. Sovet hərbi sistemini V.Ġ. Lenin-lə Ġ.V. 
Stalin yoldaĢ elə formalaĢdırıb ki, kürreyi-ərz yığıĢsa 
belə, bizə yaxın düĢə bilməz. Bu, fi-ravanlıq üçün, 
Sovet Ġttifaqının hərbi qüdrətinə, sosializm sisteminə 
borcluyuq.  

Zira ingilis, alman, fransız, amerikanlar bizi 
yedəkləyib sürərdi... Necə ki, ərəblər, farslar... 

Ehh nə isə, mətləbdən cox uzaqlaĢdım de-
yəsən. Evlənməyə tələsmək lazım deyil. Bu ge-cə, 
bunu gerçək həqiqət kimi qəbul etmiĢdim və 
inamımda da israrlıydım.  

Ġyirmi beĢ yaĢında evlənərəm.  
Komsomol da böyüyər, dəyər, formalaĢar, daha 

qəĢəngləĢər və ən əsası ərə getmək vaxtı yetiĢər, olar 
ərgənlik növcavan! 

Praqalı Yitka da bu vaxt ərzində götür-qoy,  
ələlxüsus, qürbət seçimi eləyə bilər.  

Bakıda yaĢaya bilərmi?  
Praqa kimi, keçmiĢ qərbi Avropanın demo-kratik 

azad paytaxtı olmuĢ Ģəhəri... heç, Bakıyla bölüĢə 
bilərmi? Bütün dünya və avropa Praqanı dəstəkləyir, 
bəs bizim paytaxt Bakını necə?  

Tənhalıqdan bezdim... 
Saat 21:00 -da kinoda italiya filminə baxır-dım. 

Məni yuxu basırdı. Hərçənd film əla idi. Nə doğru-
dürüst filmə diqqətimi yönəldə bilir, nə də biryolluq 
gözlərimi yumub yata bilirdim. 

Filmdə bir cavan qızı qəfil qayadan atdılar.  
Onun qıĢqırtısı kinoda oturanların saçlarını 

qabartdı! Tanrım, elə mən özüm də necə diksin-dim, 
necə qorxdum! Canım meyid kimi soyudu, tüklərim 
biz-biz durdu və soyuq tər basdı məni... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

159 

Necə gözəl inandırıcı cəkmiĢdilər! Hələ də bu 
çığırtı, qulaqlarımda əks-səda verir, tüklərimi 
ürpədirdi. Bax bu an dərk elədim: Məndən ömür boyu 
qatil ola bilməz!  

BaĢqa bir qəĢəng qızı da, evində boğdular. Onun 
hələ boğulmamıĢdan, fəryad dolu qıĢqırtı-sı, inamsız 
çığırtısı, bərəlmiĢ gözləri...  

Nə yaxĢı ki, sovet vətəndaĢlarıyıq!  
Belə anda, hərbi xidmət çəkməyimlə qürur 

duyurdum. Allaha çox Ģükürlər olsun, sosializm 
cəmiyyətində belə quldurluq, hərkihərkilik özba-
Ģınalıq, nə bilim, killer, terror, tapanca filan yox-dur. 
Əvəzində, Çapayevin odsaçan pulemyotu... 

Qızın cəsədini, taxta apalovkayaca qoyub, 
betonladılar. Bu dəhĢət... film isə, əla idi.  

Amma, filmdən sonra o meyidlər, cəsədlər, 
qıĢqırtılar gözlərimin önündən çəkilmir, qulaqla-rımda 
hey səslənir, məni qorxudur, saçlarımı ür-pədirdi. 
Ürəyim quĢ ürəyi kimi səksəkədəydi. 

ПЕРВОМАЙСК, Mərkəzi danıĢıq məntəqəsi-nə 
girəndə, gendən, ГОТЕЛЬ ПЕРВОМАЙСК meh-
manxanasının giriĢində, ĢuĢalı Hoffeli gördüm.  

Qızıl sepli, qızıl saatlı, brilyant qaĢlı iri qızıl 
üzuklü əli, dümağ kostyumunun qara ciblərinə, 
nədənsə, tez-tez girib-çıxırdı.  

Gecənin bu qaranlığında mehmanxanadan 
düĢən zəif iĢıgın fonunda dümağ kostyumu par-par 
parıldayırdı. Amma qalın qara bığı düzü ona cox 
yaraĢırdı. Bu mübağiləsiz idi. 

Tez üzümü ondan çevirib, DanıĢıq məntə-qəsinə 
girdim. Nəyə görəsə cox pəriĢan idim. 

DanıĢıq məntəqəsindəsə gözümə heç kəs 
dəymədi. Sanki rabitəçılər bu gün iĢləmirdi.  

Demək olar, müĢtəri təkcə mən idim.  
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Bir cavan qız idi növbədə. 
Hardan ağlıma gəldisə, Praqaya məhz bu-radan 

teleqram vurmağın mümkün olub-olmadı-ğını bu 
çəlimsiz, iĢgüzar qızdan soruĢdum.  

Və qəflətən qızın yorğun sifətinə baxanda, 
səksəndim. Qızın bənizi solğun idi. Sanki indicə onu 
taxta apalovkaya salıb betonlayacaqdılar.  

Qulaqlarımı qapadım. Mənə elə gəldi ki, o bu 
saat dəhĢətlə bağıracaq. 

Qız gülümsəyərək, baĢını bulayıb nəsə de-di və 
cəld qulaqlarımı açdım. 

Praqaya teleqramın məzmununu istəyirdi o və 
cox ürəklə mənə kömək eləyib rus dilində la-tın 
hərfləriylə yazmağa baĢladıq: 

«Сообщи что, получила ли фотографии и 
письмо? Почему, письмо не пишешь? Жду ответа. 
Пишу адресу: Николаевская обл. Гор. Первомайск-
2, п/о довостребования.» 

Yitka Zahalkova qərbi slovyan mənĢəli çex 
xanım, görək teleqramı alıb, cavab yazacaqmı? 

Yazıq növbətçi qız...  
Tanrı, özücə ona kömək eləsin, teleqramın 

məzmununu Nikolayevə verə bilmirdi. Çox əllə-Ģib-
vuruĢandan sonra isə, birtəhər Kiyevə ötürə bildi. 
UĢaq kimi sevinirdim.  

Qız mənə ürəkdən necə kömək elədi! 
Dönə-dönə, mürəkkəb görünən, darıxdırıcı bir 

inamsızlıq dolu üzüntüylə soruĢdum: 
-Yəni Praqaya çatacaq? 
Yorğun, iĢgüzar qız, səmimiyyətlə: 
-Hə! Hə! Əlbəttə, sabah alacaqlar, arxayın ol, 

bizim rabitə iĢlərində zarafat olmur... -dedi. 
-Görək... 
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Birdən yadıma düĢdü ki, adımı teleqramda 
göstərməmiĢəm. Görəsən, Yitka baĢa düĢəcək-mi ki, 
teleqramı mən vurmuĢam?  

Axı o mənim, Odessada olduğumu bilir... 
Məncə baĢa düĢəcək!  
Zira, o Rusiyada, Ukraynada, ya bütövlük-də 

SSRĠ-də, məndən baĢqa kimi tanıyırdı ki?  
Teleqramı vurandan sonra elə sakitləĢdim, 

ruhən, elə dincəlib rahatlaĢdım...  
Sabah Yitka teleqramımı alacaq!  
Bəxtəvərliyin, bundan o yanası, yoxdu da-ha, 

bəlkə düz demirəm? 
Az keçmiĢ Bərdəni verdilər...  
Bərdədə, gecə saat bir idi. Atam, yuxudan kal 

oyanmıĢdı. Sonra anamı da oyatdı. Ġlahi, on-ların 
səsini eĢidəndə necə təpərli oluram!  

Atam dərhal xəbər verdi ki, oktyabrın 6-da 
Bakının, Oktyabr rayon Hərbi komissarlığından 
teleqram vurublar ki... institutda, təhsilini davam 
elətdirmək üçün səni buraxsınlar. 

Çox maraqli idi.  
Atam baĢa salırdı ki, Hərbi hissə komandi-rinin 

adina raport yaz... Zaçot, imtahanlar baĢla-yana kimi 
səni tərxis eləməlidirlər. 

Hərçənd, Oktyabr rayon Hərbi komisarlığı, dörd 
gun əvvəl teleqram göndəribsə, artıq, Per-
vomayskiyə, Ģtaba çatmıĢ olar.  

Bəs niyə məndən gizlədirlər? 
Anam dedi ki, bu gün göndərdiyin son bağ-

lamanı da aldıq. Heç açmamıĢıq, özün gələndə 
açarsan. Ürəyini buz kimi sərin saxla. 

Nə yaxĢı!  
O bağlamada, gündəliklərimlə yanaĢı, çex 

Yitkayla çəkdirdiyim yüzlərlə fotoĢəkil də vardı.  
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Deməli, hər Ģey qayadasindadir. 
Yüzə yüz! 
-QardaĢların...Rafiq, Vaqif, Vidadi, Xəqani, 

Firdovsi, bacın Yeganə xeyli böyüyüblər, -anam 
fəxarətlə sadaladı. 

Yenicə ata-anamla danıĢmıĢdım ki, dayım qara 
Sabirlə xanımı Rəna dəstəyi alıb, danıĢdı-lar. Gec 
məktub yazmağımla bağlı, bir neçə zə-hərli ifadə 
iĢlədib, qara Sabir dərhal da soruĢdu: 

-Bacıoğlu nə lazımdı, göndərim?! 
Pul üçün sinov getsəm də, dedim: 
-Çox sağ ol, hər Ģey qaydasındadır...  
Dayım qara Sabir, iranlı Çopuroğlu xanımı 

Rənayla, bizim evdən paralel çəkilmiĢ telefonla, öz 
yeni tikdirdikləri evlərindən danıĢırdılar.  

Hərəsi bir tərəfdən soruĢurdular: 
-Nə vaxta gələrsən?  
Nikbin və nəzərəçarpacaq iltifatla dedim: 
-Lap uzağı bir aya buraxacaqlar...  
Anam az qalırdı telefondaca ağlasın. 
-Can bala, gecənin bu vaxtı tək-tənha 4 ki-lometr 

yolu necə qayıdacaqsan? -soruĢurdu. 
Ana ürəyi belədir!  
Evimizin təmiri də daha qurtarmaq üzrədir. Yeni 

evimiz dediklərinə görə həddən artiq gözəl və 
rahatdır. Hər mərtəbədə, ayrıca, bir hamamı və 
tualeti... geniĢ qonaq otağı, ĢüĢəbəndli zalı...  Həyət 
tikililəri və fligeli ilə birlikdə təmtəraqlı, iki-mərtəbəli bir 
mülk. 

ġərq küçəsinin göz muncuğu...                  
Xeyli danıĢdıq. Utandım pul istəməyə...  
Rəna əvvəl eyham vursa da, sonra açıqca: 
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-Komsomoldan tamam arxayın ola bilərsən 
bütün vücudu, qəlbi ilə, halallıqla oturub, yolunu 
gözləyir, ər seçimini edib o, -əminliklə bildirdi. 

-Bacın Yeganə orta məktəbə gedir, amma 
musiqidən zəhləsi qaçir, sluxu yoxdur, -bunu da qara 
Sabir, ögey dayım xəbərlədi.  

Düzü, bu xəbər məni heç açmadı... 
Necə oldusa, axıra yaxın, Bərdə poçtunda 

iĢləyən rabitəçi arvad da söhbətə qatılıb, halımı 
soruĢdu, kefimi xəbər aldı. 

Atam, ATS-də iĢləyən qadından inciyibmiĢ ki, 
niyə gündüzlər Pervomayskini calaĢdırıb, bizi vətən 
qoruyan oğlumla danıĢdıra bilmirsən.  

Sən demə, baĢ operator olan telefonçu ax-saq, 
qara, quru, pazaq itə oxĢayan qadın, yaĢlı uzundraz 
erməni Zabella xala danıĢdığımız yer-dəcə, poçtdan 
araya girib, xətdən halımı soruĢ-maqla üzrxahlıq 
edirmiĢ. Görünür, yeni tikdirdik-ləri evlərinə... 
hambala, döĢəmə-tavan taxtaları, reyka, tir və bu kimi 
taxta materialların atamdan almaq istəyində 
bulunurmuĢ. 

Bunları da mənə Bərdə rayon DiĢ Poliklini-
kasının baĢ həkimi iĢləyən ögey dayım qara Sa-bir, 
incə eyhamla baĢa saldı. 

Erməni Zabella Sosializm cəmiyyətinin qü-
surunu, öz peĢə qəbahəti kimi yuyurdu.  

Amma, o yazığın da, göründüyü kimi gücü 
çatmır, SSRĠ rabitə sistemində, zəiflik olduğun-dan 
Moskva bütün respublikaları sıxırdı.  

Bərdədən Bakını, Bakıdan Moskvanı, Mos-
kvadan Odessanı, Odessadan Nikolayevi, Niko-
layevdən də Pervomayskini almalıydı.  

Hərçənd, telefonçu baĢ operator, bizim əs-gər, 
taytax Nadirdən betər axsayan erməni Za-bella, 
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vətənsiz zavallı... heç Azərbaycan dilində, sifariĢləri 
düzəməlli götürə bilmirdi. 

Əlqərəz, danıĢığı bitirib, yuxulayan yorğun qıza, 
uzun-uzadı, təĢəkkürümü bildirərək, danı-Ģıq 
məntəqəsindən çıxandasa, artıq gecə yarını keçmiĢ, 
uvolnitelnimin vaxtı da qurtarmıĢdı. Ġndi 4 km. yol qət 
edib, hərbi hissəyə getməliydim.  

MarĢrut avtobusları artıq iĢləmirdi. 
Poçtda iĢləyən o yorğun, mərhəmətli qızcı-ğaz... 

uvolnitelnimin arxasını yazıb, qol çəkərək, möhür də 
vurmuĢdu ki, üzürlü səbəbdən, Danı-Ģıq 
məntəqəsində ləngiyib.  

Gecə 2 -yə 16 dəqiqə iĢləyirdi. 
Gec olsa da, əməlli-baĢlı yüngülləĢmiĢdim.  
Bu günüm, çox uğurlu alınmıĢdı: Çexoslo-

vakiyanın paytaxtı Praqaya, vurduğum ilk teleq-ram, 
ġuĢalı Hoffellə ilk tanıĢlıq, Bərdəylə telefon bağlantısı. 
Və ən baĢlıcası da ki, atamın dediyi, Azvoyenkomatın 
Bakıdan vurdurduğu teleqram məsələsi! Ən zəruri, 
incə məqam... 

Nə marĢrut avtobusu, nə də ki, taksi ВОЛГА gözə 
görünürdü. Tələsik yeriyən, tək-tük adam-lar hərdən 
gözə çarpırdı... Gənc qız-oglanlarsa, ara-sıra, hava 
soyuq olsa belə, qucaqlaĢıb taxta oturacaqlarda, 
bəxtəvərliklə öpüĢürdülər. Sanki cənnətin qapıları 
üzlərinə yenicə açılmıĢdı. Bir-birlərinə qırraĢmıĢ bu, 
Allahın azad səfilləri heç üĢüyərdilərmi? KaĢ bu 
nəfəsləĢməyin sonu, ailə qurmaqla sonuclana, zira, 
bütün qızlar ana ola. 

Piyada çəyirtkələr kimi piyadalanıb üz qoy-dum 
hərbi hissəmiz səmtinə. Xeyli getmiĢdim ki, birdən, 
bəxtim gətirdi. Uzaqdan, bir ВОЛГА mar-kalı maĢınının 
mühərrik səsi gəldi, sonra da gur iĢıqları üstümə 
səpələndi.  
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Cəld dayanıb, əsgər papağımla ona müm-künsə 
saxlamasını iĢarə elədim.  

ВОЛГА düz yanımda əyləci basıb saxlayan-da, 
gördüm içərisi adamla doludur.  

Əsgər olduğumu nəzərə alıb, hamısı sürü-cüdən 
xahiĢ elədi ki... yerləri darısqal olsa belə,  birtəhər 
məni də içəri tıxnaĢdırsın... 

KПП-də  ВОЛГА-dan düĢüb, sürücüyə 1 ma-natlığı 
uzadanda, lazım deyil mızıldasa da, cın-dırından cin 
ürkən xalturaçı pulu əlimdən qapdı.  

KaĢ götürməyəydi... 
Kazarmaya sakitcə girəndə, dnevalnı ayaq üstdə 

yatdığından, molodoy, belorus əsgər, heç  gəliĢimi 
hiss eləmədi də.  

Onun qulağından bərk yapıĢıb, tərsinə bu-randa, 
diksinib, səksəkəylə oyandı və dərhal iki-qat diqqətlə 
fərəğət formasını aldı.  

Zarafatca üstünə çığırdım: 
-Elə eləmə, səni yavan çörəklə, suya otur-dum 

ha, qurumsağın bir yatmağına bax ey sən! GövĢək ev 
heyvanı! PiĢiyimiz oğlan doğub də... 

Ağzıayrıq səydərəĢ, sanki piĢiklə baĢ-baĢa 
gəlmiĢ oğurluq omac yeyən siçan kimi, karıxdı-ğından 
təbaĢirtək ağardı və qəflətən baĢını dim-dik tutub 
bağırdı: 

-ТАК ТОЧНО, ТОВАРИШ СЕРЖАНТ! 

-ВО ПЕРВЫХ МЛАДШИ СЕРЖАНТ! -qıĢqırdım. 
Mənhus, qorxusundan güclə ayaq üstündə 

dayanaraq, yalvarıb qozqurtdu: 
-Ürəkgetməm var, məni bağıĢlayın, bir də 

yatmaram, navaxta düĢmək istəmirəm... 
-ВО ВТОРЫХ, ГДЕ ПИШТО? Vaxtı da gələndə 

qoyunu, qoyun, keçini də keçi ayağından asa-caqlar, 
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çuxur qazıb fındıqla mərə-mərə, ya mə-rəköçdüm 
oynamırıq ey, vətən qoruyursan! 

O bir Ģey anlamayaraq, döyüküb duyuxdu. 
Duruxub natürmort, qrafika əsərləri kimi, cansız 
dayanmıĢdı. Qovğanı davam elədim: 

-Minamyotun, pulemyotun, pistoletin, pisto-nun, 
bir sözlə: PiĢtoyun hanı bəs? Bəlkə nazba-lınc gətirim 
əə sənə?  

Heykəl kimi qurumuĢdu. 
Növbətçi isə gözə görünmürdü. Birdən, gü-lüb 

bərk-bərk onu qucaqladım... Bu gözlənilməz 
Ģuxluqdan heyrətə gəlib, o da mənə sarıldı... 

Xəlvətcə və sakitcə soyunub, yerimə girən-də, 
gecə yarını çoxdan adlamıĢdı. 

Bir gecə də belə keçdi... 
Səhər, dan yeri yenicə sökülhasöküldə, ro-tanın 

starik əsgərləri, QALXIN! -əmrinə... vəhməli oyandı. 
Dərhal da pıçhapıç düĢdü ki, bu gün, bi-zim dembl 
ПРИКАЗ-ımız çıxacaq!  

Hamımız, intizar və qürurla bu əmrin veril-məsi 
anını intizarla gözləyirdik. 

Həftənin üçüncü günü idi... 
Ġki il, günə-gün həsrətini çəkdiyim gün gəl-miĢdi: 

11 oktyabr 1972-ci il... 
Fəqət, milyonla sayı olan əsgərlər həsrətlə bu 

prikazı gözləsə də...   
Gecə saat 23:00... 
00:00...  
01:00...  
ПРИКАЗ verilmədi!  
Vaxseyy! Görəsən nə baĢ vermiĢdi?  
Hamı, intizarla ocaq istisində, kösöv tüstü-sündə, 

künc-bucaqda gözləməkdən bezmiĢdi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

167 

Hamı ev-eĢiyinə, doğma yurd-yuvasına, is-ti 
ocağına, yumĢaq yatağına qayıtmaq ümidiylə yaĢadı, 
bu sonsuz uzanan düĢərsiz günü... 

Heyhat!  
DaĢdan səs çıxdı... MarĢal Qreçkonun əm-rindən 

çıxmadı. ÇaxnaĢma yaĢanmağa baĢladı. 
Komandir və yüksək çinli, mərdimgiriz, za-

bitlərimizdən də bir Ģey öyrənə bilmədik.  
Görəsən nə olmuĢdu? Ġraq olsun, Üçüncü dünya 

müharibəsi-zadı deyildi ki?  
Əə QavroĢ! Barrikada-filan qazaqmı?  
Odessada olanda, rota komandirinin siyasi iĢlər 

üzrə müavini, baĢ leytenant Boyko... keflə-nib, 
yanlarında olduğumu, unudaraq, tağım ko-mandiri 
KaĢĢeyevə xəlvəti pıçıldayırdı ki:  

“Stalin yoldaĢ, ölməzdən az əvvəl, 1953-cü ildə 
Qazaxıstan çöllərindəki poliqonlardan birin-də, SSRĠ-
nin, ilk HĠDROGEN BOMBASI-nın sınağı-nı keçirib və 
olduqca da uğurlu olub...  

Nəinki SSRĠ, dünyanın ilkinə imza atılıb! 
Bu bombaların gücü, ABġ-ın Yaponiyadakı 

Xirosima və Naqasaki Ģəhərlərinə atdığı... ATOM 
BOMBASI-ndan, nə az, nə də çox, düz 2500 dəfə çox 
gücə malik imiĢ! ATOM BOMBASI hara...  

HĠDROGEN BOMBASI hara?!” 
Bəlkə bu yox, digər məxfi nəsə var? 
Olmaya baĢlayırıq?  
Bəlkə, L.Ġ.Brejnev yoldaĢ qocalır, ya ağlını itirib? 

Yoxsa... Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiya-sının Siyasi 
Büro Üzvləri belə yekdil qərar qəbul ediblər? Ya, 
MarĢal Qreçko yoldaĢ Sosialist öl-kələrini bizə 
birləĢdirir? Onsuz da zavallılar zor-la dolanır, elə 
bizim özümüz kimi... 
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Məxləs... çox sürməz və bu məxfilik də, faĢ olar! 
Dünya üzü, bu “üçüncünü” belə tezliklə gö-rə bilməz. 
Heç bir ölkə bu məsuliyyətın altına gi-rib, yeni Dünya 
müharibəsini baĢlamaz.  

Belə düĢünürəm... 
Bu gun, Praqada slovyan Yitka, Odessada 

bənövĢəgözlü Katerina, Bərdədə Komsomol və ağ 
mirvari sırğalı Məhbubə xala, OMSK-da, Alla, 
Sverdovskda NataĢa, görəsən bilirdilərmi ki, bu gün, 
bizim tərxis olunmaq üçün ПРИКАЗ-ımız cı-xacaq?! 
Onlar da, bu anı həsrətlə gözləyirdimi? 

Amma yox, çox sentimentalam, mən, niyə belə 
düĢünürəm, niyə hamı bilməlidir ki, bu gün Moskvada 
MarĢal Qreçko əmr imzalayacaq?  

Heç bəlkə də, yüz milyonlarla insanların bu 
əmrdən, elmi-güman xəbəri yoxdur.  

Hamı öz iĢində, öz dəmində, öz əməlində-dir. 
Hərə öz ömrünü yaĢayır. Kimə nə qalib, mə-nə görə, 
bu əmrin intizarında qala. Olsa-olsa bir Komsomol, bir 
bənövĢəgözlü Katerina... ailəmiz və bir də, ağ mirvari 
sırğalı Məhbubə xala üçün maraqlıydı, vəssalam... 

Qəlbləri, ürəkləri doğma yurd-yuva həsrəti ilə 
döyünən müsəlman əsgərlər, gün sona çatsa da, 
ümidlərini itirmirdilər.  

Ümid heç vaxt üzülmür ki! 
Ġçi mən özüm qarıĢıq... Yazıq əsgərlər! 
Bu gün bitdi, görəsən sabah da, gecə ikiyə kimi 

gözləyəsi olacağiq? 
22 ayı arxada buraxıb, Allahdan ümidimizi 

üzməmiĢik! Görəsən nə baĢ vermiĢdi? 
Gecə saat 02:00-ı vurdu. Radiodan verilən 

növbəti xəbərlərdə də, prikazdan bir xəbər-ətər 
çıxmadı. Heç olmasa, ip ucu verən də yox idi.  

Məxəzi nəydi görəsən? 
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Göy gur-gur guruldayıb, selləmə yağıĢ tök-məyə 
baĢladı. Elə səpirdi, elə səpirdi ki! 

Səhər oyanandasa, yagıĢ səngisə də, hələ də 
çiskin yağırdı. Hava soyuq və nəmiĢli idi. 

Razvod olmadı, əvəzində rotaya isti buĢlat 
payladılar. Növbə mənim briqadamın əsgərləri-nə 
çatanda, kladovĢik dedi:  

-Sizinkilər Odessada qalıb...  
Çisgin yağıĢ dayanmır... isti buĢlat paylan-mır...  

prikaz da çıxmırdı...  
Əsəblərim tarıma çəkilmiĢdi. Yanıb yaxıldı-

ğımdam qəflətən qıĢqırdım: 
-Onda buraxın, gedim, Odessadan buĢlat-

larımızı gətirim. Belə soyuqda iĢləmək olar?  
Əsgərlərim sözümə qüvvət versə də, zabit-

lərdən səsimə səs verən olmadı. 
Rota, çiskin yağıĢın altinda iĢə tələsirdi.  
Briqadamın əsgərləri dirəĢdi və öz dilimiz-də də 

hamısını öyrətdim ki, möhkəm dursunlar, heç kəs heç 
nədən qorxmasın, biz stariklərik və digər tərəfdən də, 
hava soyuqdur, yağıĢ da ara vermir, prikaz da 
naməlum səbəbdən ləngiyir...  

“BuĢlatlarımızı verin,” -qıĢqırıĢıb, durduq. 
Bryusov rotanın gecikdiyini görüb, bezdi və bizim 

briqadamızı buraxıb, özləri çıxıb getdilər. 
YağıĢ yenidən bərkidi.  
Bu dəfə də küləklə səpirdi! 
On nəfər briqadamın starik əsgərləriylə bir-likdə, 

soyunub yerimizə girdik. Çənə Telman da gecəni 
iĢlədiyindən, qalıb bizə qoĢulmuĢdu.  

Ordan-burdan söhbət salıb, dembl prikazı-mızın 
gecikmə səbəbini incələməyə baĢladıq. 

Bütün söhbətlər qurtardıqdan sonra, uĢaq-lıq 
illərindən yadda qalan, nağıl dolu söhbətlərə keçdik. 
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Hamı maraq və diqqətlə bir-birinə qulaq asır, hərə də 
yalan-gerçəkcə bir əfsanə uydurur ya, bəlkə də 
gerçək nağıl danıĢırdı.  

Növbə mənə çatanda, aramla baĢladım: 
“ġərq küçəsində böyüyürdük. Yer kürəsin-dən 

qismətimizə düĢən pay, toz-torpağın içində əyri-üyrü 
qaca-quca, samanla tapdanıb kəsilmiĢ çiy kərpic 
hasarlı bir döngəydi...  

O vaxt hamımız bir idik, sadiq idik.  
Dərd-sərimizə Ģərik olardıq... Sərxan dayı-nın iki 

oğlu: Vaqif və Arif qardaĢları... malyar Ġd-ris və rus 
Leylanın oğlu RövĢən... Araz... Sava-lan və Soltan 
qardaĢları... Xosrov... Dərzi Həmi-din oğlu Zakir... 
Tariyel Muradov... Baharın oğlu sərpayı Vaqif... 
qardaĢım Rafiq və bir də qurba-ğagöz Qanboyun 
donbalangöz oglu Ələsgər...  

Yerdə qalanlarsa, hələ kiçik idi. 
Xuramanı sevdiyimdən sinəmə, X hərflərini 

spirtlənmiĢ lezvayla çərtib, çarpaz yazan, qanını 
köynəyimə tərsməssəb silən vaxtlarımıydı...  

Xuraman indi qarĢıma çıxsaydı ona tək bir-cə 
kəlmə deyərdim:  

“Vaqonda sənə güzəĢt edərdim...” 
O vaxtlar döngəmizin uĢaqlarıyla yığıĢaraq 

barmaqlarımızı qanadıb bir-birinə sürtər, bir-biri-mizin 
yolunda, nəm-nüm eləmədən, ölümə belə 
gedəcəyimizə and içərdik... 

Fəqət indi nə baĢ vermiĢdi? 
Böyüyüb boya-baĢa çatmıĢdıq, öz taleyinin 

arxasınca gedib, hərə bir tərəfə səpələnmiĢdi. 
Baharın oğlu, Bakıda diĢ həkimliyini oxusa da, 

hərçənd toylarda, məclislərdə, sünnət yerlə-rində 
tamadalıq eləyirdi.  

DaĢ düĢsün onun baĢına! 
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Qanboyun oglu Ələsgər, Bakıda Politexnik 
institunun axĢam Ģöbəsində təhsil alır, gündüz-lər 
çirkarxların içini təmizləyirdi. Qanboy invalid olduğu 
haqqında oğluna saxta sənəd düzəltdirib onu hərbi 
xidmətdən yayındırmıĢdı...  

Elə sizinin də baĢınıza daĢ düĢsün haa! 
Tariyel Muradov ana qohumu Sovet Ġttifaqı 

Qəhrəmanı Aslan Vəzirovdan yararlanaraq, Ba-kıda 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı institunu biti-rib, 
Ukraynada bir illik hərbi xidmətə getmiĢdi.  

Dərzi Həmidin böyük oğlusa, Zakir Quliyev 
Bakıda, Azərbaycan Dovlət Universitetinin tarix 
fakultəsində oxuyur və fakultə, futbol komanda-sında 
qapıçı dururdu.  

Soltan və Savalan qardaĢları. Soltan nağa-ra 
vurur, Savalan da klarnet çalırdı. Sonra nəsə, toya, 
məclisə az çağırıldıqlarından bu sənətə əl-vida dedilər 
və çox yaxsı qəlbi, ürəyi olan Sava-lan, dəlləyi 
müĢtərisindən çox olan Bərdədə dəl-ləklik etməyə 
baĢladı. Hər iki qardaĢ, narkotika-dan istifadə edir və 
heç bir institut oxumadılar. 

Sərxanın qızbibi uĢaqları: Vaqif nazir dayı-larının 
hesabına Politexnik institunu bitirib, Bər-dəyə 
qayıtmıĢdı. QardaĢı Arif isə, Xalq Təsərrü-fatı 
institunun 3-cü kursunda oxuyurdu.  

Üzündən oxuyub yazmağı bacarmırdılar... 
QardaĢım Rafiq, Azərbaycan Neft və Kim-ya 

institunda, 4-cü kursda oxuyurdu... 
Xosu, Kirovabadda Kənd Təsərrüfatı insti-tunda 

oxuyur və kirovabadlı bir qıza niĢanlanıb, onların 
evində qalırdı. Sonuncu kursu qurtaran- da  isə niĢanı 
nə səbəbdənsə pozuldu...  
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Deyəsən qız, ağ maya Bahar xala kimi qə-bahət 
eləyirmiĢ və vələdüzna Xosu da bilib qıza haqqına 21 
açmıĢdı!  

Xıdır Xıdırovun oğlu Araz və Nadir dayının oğlu 
Arif də oxumadılar. Hər ikisi narkotik qəbul edirdi və 
hər ikisi də Kirovabadda həbsdə idi, in-di isə Bakıda 
qazamatda yatirlar.  

O, tarixi Sərq küçəsinin əsas siması mən özüm 
idim. Əziz oxucum, yəqin geridə qalan 12 cild 
kitablardan, mənim nə məssəbə qulluq elə-diyimi 
yaxĢı bilirsən. 

Bəli, hamımızın yolları ayrılıb və hərə öz məsləki 
dalınca düĢüb. Halbuki biz uĢaq olanda fərqimiz yox 
idi. Hamımız tər-təmiz və elə doğ-ma, doğruçu 
uĢaqlar idik. 

Qayğısız... pulsuz... hürr... 
Çox vaxt birlikdə yeyib-içər, bir gəzib dola-Ģar, 

yumruğu bir yerə vurardıq.  
Ġndisə...  
Ġllər keçdikcə zaman özündən daha çox bi-zi bir-

birimizdən uzaqlaĢdırır, aramızda fərq da-yanmadan 
dərinləĢirdi. 

Belə-belə iĢlər...”  
Nahara qədər, Ģirin söhbətlərləcə baĢımızı belə 

qatdıq. MarĢal Qreçkodansa xəbər çıxmır-dı ki, 
çıxmırdı. Zarafat-zarafat, buĢlat məsələsi-ni də, 
beləcə bəhanə eləyib, iĢdən qalmıĢdıq... 

Nahardan sonra isə, lenkomnatada oturub, 
köhnə qeydlərimin əsasında gündəliyi yazmağa 
baĢladım. Hər yaĢananlarıca, tələsmədən xatır-layıb, 
dəqiqliklə də qələmə alırdım. 

Nə Praqadan teleqramıma cavab gəldi, nə də 
bənövĢəgözlü Katerinamdan bir xəbər.  
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Aradabir... qırmızı kostyumlu Krasikə zəng 
vururdum. O da ki, elə hey susurdu... 

18 avqust 1972-ci il tarixinə qədər, gündə-liyi 
yazıb qurtardım. Bu lap yerinə düĢdü. Sanki çiynimdə 
yük vardı. 

Xeyli yüngülləĢdim... 
Voyentorqdan süd aldım. PraporĢik Bandı-sik 

zarafata salıb südü əlimdən aldı və açıq ya-Ģıl 
gözlərini yandıraraq, gözləriylə nəsə dedi.  

Anlamadığımı gorüb bir cüt təp-təzə paqon atdı 
üstümə və qayğıkeĢliklə:  

-Südü evdəki uĢağa verəcəyəm, -dedi. 
Lenkomnatada oturub, Məzahirlə ikicə tas nərd 

oynadım. Daha doğrusu, zər atdım. Məza-hir isə, zər 
atmaq əvəzinə, zərləri cütləyib, yerlə sürütləyirdi. 
KiĢinin oğlu guya qumarbazdı, mə-nə doqquzluq gəlir. 
Mən də onu fərəhləndirmək üçün özümü qanmazlığa 
qoyurdum.  

Yamanca ĢeĢələnirdi! 
Bu oyunun mənasız olduğunu anlaylb aya-ğa 

qalxdım və Ģən gülüĢlə: 
-Sən təpərsiz MürĢüdü çağır, onunla gedib bu 

oyunu göyərçin damında oynayın... ikiniz də, bir 
yorğanın bezisiniz, sizinki yaxĢı alınar. Kələk 
sandığınız, zər atmaq naĢılığının, gözünün düz içinə 
də, hər ikiniz, məharətlə baxırsınız, əhsən sizə! 
BəĢəriyyət sizə biryolluq tüpürməyəcək! 

ġeytan bilsin, siz bilin! 
Məzahirin tükü də tərpənmədi. O dərinliyə malik 

əməlləri, fikirləri olduğu qənaəti ilə hamıya yuxarıdan 
aĢağıya baxırdı. 

Beləcə, axĢam düĢdü. 
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YaxĢı ki... buĢlatları bəhanə eləyib, bu gün  iĢə 
getməmiĢdik hələ də yağıĢ tökür, yol-riz elə-cə zığ-
batdaq içərisində idi... 

Ġstədim buĢlat alıb, briqadamı gecə növbə-sinə 
aparam, rota komandiri Bryusov, nədənsə, Ģübhələnib 
razılıq vermədi... 

Kartof soymaq lazım idi. Əfsus ki, bu dəfə 
aradan çıxa bilmədik. Əsgərlərimi götürüb kartof 
soymağa getdim. UĢaqlar soymağa baĢlayanda isə 
kazarmaya qayıdıb, xəlvətcə yerimə girdim.  

Bax beləcə, MarĢal Qreçkodan, bu gün də bir 
xəbər-ətər çıxmadı. Bu nə müəmma, milyon-larla 
sıravi əsgərə qarĢı nə sayğısızlıqdı axı?  

Təkəmseyrək dəqiqələrdə sevinə bilirdim... 
Oyananda, yağıĢ kəsmiĢ, qırmızı günəĢsə hələ 

çıxmamıĢdı. Alatoranda tələsik düzülürdük. 
Razvodda, yuxusu gözlərində asıla qalmıĢ hərbi 

hissə komandiri podpolkovnik Dyakiv zabit 
çəkmələrinin ucunda, hökmlə gərdiĢ edərək qə-
tiyyətlə bildirdi ki, ikicə günə, buĢlat məsələsini, 
Ģəxsən özü həll edib, qaydasına qoyacaq... 

Demək verməsə ədəbsizlik sayılacaq, odur ki, 
iĢə gedəsi olduq. Yol zığ-batdaq idi. 

Yolboyu saqqız kimi palçıqla güləĢirdik... 
Vodozaborda künclərin əyrilərini düzəltmə-yi 

mənim briqadama tapĢırdılar. 
Bütün günü beləcə otkoslarla əlləĢdik... 
AxĢamtərəfi iĢdən ayrılıb, ġamxor ermənisi Alik 

Oqanesyanın yanına getdim. 
Taxta butkada oturduq... 
BaĢımız söhbətə necə qarıĢmıĢdısa, bir də 

baxdım iĢ vaxtı qurtarır. ĠĢ yerinə gəldim ki, hələ də 
uĢaqlar baĢlarını aĢağı salıb iĢləyir.  

Sən demə, ЧП baĢ veribmiĢ.  
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Heç xəbərim olmayıb. Əsgərlər danıĢdı ki, 
Rezniçenko, Qalko və Vasilyev içib, kefləniblər-miĢ. 
Ġstəyiblər Müslümova iliĢib, onu döysünlər. 
Müslümovu... xallı Arif və qayıĢbaldır Turabxan 
müdafiə eləyib. Rota komandiri Bryusova xəbər çatib 
və o dərhal, kefli rusları, hauptvaxta saldı-rıb, sözsüz 
ki azərbaycanlı əsgərin üstündə, bu addımı heç vaxt 
atmazdı...  

Xəbər verdilər ki, Ģam yeməyini, elə vodo-
zaborda yeyəcəyik. Hündürdə quru bir yer tapıb göy 
çəməndə uzanaraq yuxuya getmiĢəm. Yer nəm 
olduğundan ayılanda titrəyirdim... 

Son günlər ipə-sapa yatmaz MürĢüdə tap-Ģırdım 
ki, kraskapultu 3-cü rotadan alıb, КПП-yə qoysun. 
MürĢüdlə aramızda olan bağlar, hey qı-rıla-qırıla 
gedirdi. ġəxsi ləyaqət, mənim, ən çox istinad elədiyim 
nöqtə idi. Osa, ləyaqətin, nə ol-duğunu anlamayan bir 
piyada idi. 

Gecə növbəsində qalmaq istəyirdim.        
Qərara gəldim ki, rotasız tək gedib, kazar-

madakı 4 əsgərimi də götürərək geri qayıdam.  
Elə belə də elədim, 6 əsgərimə gözləməyi 

tapĢırıb kazarmaya yollandım... 
Palçıqlı yolboyu, Ana mahnısını zümzümə eləyib 

duyğulandığımdan, yaman kövrəlmiĢdim: 
“Əzizim, ay ana ... gözəl, mehriban ana...”   
Oxuduqca səsim titrəyir, dodaqlarım səyri-yir, 

gözlərim dolurdu. Vətən olsa da, Ukrayna, Rusiya 
bizə qürbət gəlirdi. Din ayrı, dil ayrı, mu-siqisinə, 
yazısına, rəqsinə kimi ayrı...  

Qayğılı təxəyyüllə düĢünürdüm 
MənĢə, məzhəb ki, ayrı oldu... orda nə və-tən, nə 

ittifaq? Biz qırğız, türkmən, özbək, taciki 100 il, 
moldavan, belarus, erməni, gürcünü 50 il qabaqlasaq 
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da, pribaltikalılardan 50 il, ukrayna-lılardan və 
qazaxlardan 100 il, rusiyalılardan isə nə az, nə də ki 
çox, təxminən 200 il geriyə qalır-dıq. AĢağı-yuxarı, bu 
beləydi. 

Kommunizm qurulmasının əngəli də, məhz elə 
buradan baĢlayırdı!  

Bu yüz milyonlarla insanların beynində, zə-
kasında təfəkküründə, təxəyyülündə inqilab elə-yib, 
bərabərlik, qardaĢlıq və sonda iqtisadi baza yaradıb, 
kommunizmə yetiĢə bilərdikmi?  

Əsla! 
Keçisaqqal V.Ġ.Lenin də, qalınbığlı Ġ.V.Sta-lin də, 

dazbaĢ N.S.XruĢĢov da, bunu bacara bil-mədi. Ġndisə 
qalınqaĢlı L.Ġ. Brejnev yoldaĢ necə, bacaracaq? 
Dopdoğmaca qızı komsomol sırala-rına üzv olmaqdan 
aĢkar imtina etmiĢdi, bəlkə o ictimai quruluĢda, nəsə 
yenilik tapa bilərdi?  

Ehh nəsə... Sözsüz, bu iĢ mənlik deyildi.  
Rus Qaqarin göyə uçanda... biz aĢırma fin-kada, 

qaca-quca, toz-torpaqlı ġərq döngəmizdə 
bürmələdiyimiz əskidən, top düzəldib futbol oy-
nayırdıq. Dünya isə, rus futbol qapıçısı Lev Ya-Ģindən 
qapı qorumağı öyrənirdi.  

Bütün yer kürəsinin savadlı kübar zümrəsi: 
Bədii ədəbiyyatda F.M. Dostoyevskini, Tur-

genevi, L.N.Tolstoyu, Anton Çexovu oxuyurdu.  
Musiqidə Çaykovskinin əsərlərini çalırdı.  
Ġlya Repinin, Ġsaak Levitanın, Ovanesin oğ-lu 

Ġvan Ayvazovskinin rəssamlıq sənətindən nə-sə 
öyrənirdi... Söz yox ki, dünyada da, belə da-hilər, 
dühalar az deyildi, hərçənd SSRĠ-nin daxi-lindən 
söhbət gedir. Kommunizm qurmalıyıq... 

Biz adi avtomobil istehsal edə bilməyəndə,  rus 
Qaqarindən sonra, rus Titov kosmosa uçur. Rus atom 
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bombasından sonra hidrogen bomba-sı istehsal edir... 
Bəs biz nə düĢünürük?  

Özbək, qırqız, türkmən, erməni, moldovan, 
gürcü, ya elə bizim özümüz, qədimül-əyyamdan 
ruslara tamarzı qalmamıĢıqmı? 

Təxəyyüldə, idrakda, təkamüldə, təfəkkür-də, ya 
elə musiqidə, rəssamlıqda, incəsənət, id-man, 
siyasət, mədəniyyət... Bunin, Lomonosov, PuĢkin, 
Qorki, Jukov Saxarov, ġoloxov, Miçurin, Soljenitsın. 
Hansını deyim, hansını sadalayım? 

Bu danılmaz fərq həqiqət idi... ağlasığmaz 
fantaziyalar deyildi ki?  

Hələ hərb məsələsi, ordu quruculuğu. Nə-sə, on 
beĢ respublikada heğemonluq eləyən rus xalqından 
baĢqa, bu ittifaqda tam bəhrə götürən ikinci bir millət 
yox idi.  

Kommunizm necə zəfər çala bilərdi?  
Beyində inqilab lazım idi... bunu isə heç ki-min 

cürəti çatıb, etiraf edə bilmirdi... Bu sətirləri dünən 
gecə, lenkomnatada oturub yazanda, ya elə, 
kazarmadaki dolabçamdan çıxarıb, oxuyan olsaydı, 
bəlkə də məni dərhal, Hərbi tribunalaca verərdilər! 
Bax, belə-belə iĢlər...   

Məntiqli düĢüncələrim deyəsən özümə sərf edən 
məqamlarda, daha inandırıcı görünürdü.  

Beynimə hərdən daha parlaq fikirlər gəlirdi. 
Məsələn, mənə elə gəlirdi ki, ruslar imperiya ya-radıb, 
müstəqil pespublikalar adıyla bizi istismar  edirlər. 
Hanı bizim latın əlifbamız? Nədən Kirilə keçdik? Hanı 
neftdən gələn milyardlarımız? 

Kommunizmi belə qururuq? 
Bərabərlik, demokratiya, hürriyyət budu? 
Kazarmaya girməmiĢ, Osipovun hərbi his-

səsindəki, mağazaya getdim... Satıcı arvadı dilə tutub, 
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artıq qəpik verəcəyimi bildirəndən sonra, mənə, 
zabitlər üçün nəzərdə tutulan, dəmir ПЕТ-ЛИЦА  verdi. 
Lap əlasından idi. ЕМБЛЕМА və pa-qonun içinə 
qoymağa ĢüĢə kimi material aldım.  

Bircə, sarı ЛИЧКА olmadı. Yoxsa ki, bu ge-cə 
paqonlarımı düzəldə bilərdim. 

Kazarmadan 4 əsgərimi götürüb, Bryusova 
bildirmədən xəlvəti gecə növbəsinə getdik.  

Amma Bryusov bilsə, dəli olacaq... 
Kraskapult məsələsini MürĢüd həll etmiĢdi.  
Əsgərlərimə, tavanı ağartmaq üçün, iĢ tap-Ģırıb, 

Oqanesyanın taxta butkasına getdim.  
Çənə Telmanla Lyova da orada idi.  
Aliklə radioya qulaq asmağa baĢladıq.  
OKEAN-203-də tacik musiqisi sonra da ame-rikan 

cazı verdilər. Bakıdan verilən “Muğamdan rəngədək” 
adlı veriliĢdə isə, həsrətlə muğamata qulaq asdıq. 
Musiqi qürbətdə adamı dəli edər... 

Gecə, saat 01:30-da... diktor qız, məlahətli 
səsiylə: “Gecəniz xeyrə qalsın!” -dedi.  

Səni görüm, heç, səhərə sağ-salamat çıx-
mayasan haa! Qəlbi hissiz ləçər! Bəs prikaz? 

ПРИКАЗ yenə çıxmadı...  
Amma gözlənilmədən bir kiĢi diktor, Rafiq 

Hüseynovun səsinə bənzəyirdi, bildirdi ki:  
“Sovet... Sosialist Respublikaları Ġttifaqının 

Müdafiə naziri Sovet Ġttifaqı MarĢalı... A.Qreçko-nu 
PolĢaya dəvət ediblər.”  

Sevincimdən ardını yaxĢı eĢidə bilmədim.  
Nəsə, deyəsən PolĢanın paytaxtı VarĢava-da, 

hərbi bayram keçirirdilər...  
Deməli, MarĢal A.Qreçko, Moskvaya qayı-dana 

qədər, ПРИКАЗ hələ çıxmayacaq. 
Təki müharibə-filan olmasın... 
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22 ay gözləmiĢdik, indisə, bir neçə gün də 
gözləmək lazım gələcəkdi.  

Əlimizdən nə gəlirdi ki? 
Gözləyək... 
ġamxor ermənisi, qırmızıyanaq, Alik Oqa-nesyan 

və Lyova ilə birlikdə elə taxta butkadaca yıxılıb yerdən 
yatası olduq.  

Ġçəri isti idi. Gecə saat ikini haqlamıĢdı. 
Öz əsgərlərimdən bir xəbər-ətər tutmamıĢ,  Ģirin 

yuxu gəlib, məni özüyləcə aparar... 

 
 
ПРИКАЗ  ÇIXDI !  
       “Seyid” Abdullanın                                                                                                         

bitli Bayramın oğlu                    
Ağayev İsadan oğurladığı      

3kq. qızıl-brilyant məsələsi 
 
 
Pervomayski,  
         13, 14 və 15 oktyabr 1972-ci il.  
                                    v, şənbə və bazar gönləri. 
 

Sübh tezdən oyandım.  

Taxta budka isti olsa da, yerdən yatdığıma 
rəğmən üĢümüĢdüm... Ayılan kimi də, əsgər du-
rumumu xatırlayıb, yarıyuxulu halda... sövq-təbii 
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olaraq siçrayıb cəld qalxdım və briqadamın əs-
gərlərinin yanına tərpəndim.  

ġamxor ermənisi Alik Oqanesyanla Lyova ölü 
kimi səssiz yatmıĢdılar. 

Getdim ki uĢaqlar sönmüĢ ocağın kənarın-da, 
yerdəncə altlarına taxta-tuxta yığaraq sərə-lənib, daĢ 
kimi yatıĢıblar.  

Sıx duman vardı və hələ yaxĢı ki yağıĢ, ya çiskin 
yoxuydu... Gecəyarıdan sönən ocaq, hələ də nazik 
burumlarla, korun-korun tüstüləyirdi. 

Əsgərlərimi bircə-bircə silkələyib, qulaqla-rını, 
saçlarını ehmalca ovxalayaraq oyatdım.  

Yazıq zavallılar qırıĢıb, rütubətli torpaqdan nəm 
çəkmiĢ taxta qırıqlarının üstündə buzladıq-larından, 
meyid kimi qart qalmıĢdılar. 

Gecə tavanın ümumi sahəsinin, iki hissəsi-ni 
ağardıblar, zira... kraskapultun gözü yenə də 
tutulduğundan üçüncüsü qalıb.  

Starik əsgərlərimi, rotanın “dembl qonaqla-rı”-nı 
cərgəyə düzüb, kazarmaya apardım... 

Bryusovun gözünə görünmürdük. 
Rota düzlənib iĢə getdi.  
Biz yeməkxanada səhər yeməyini yeyəndə iri 

qənd “kıçası” uğrunda təpərsiz MürĢüdlə göy-dodaq 
Ədalət yenə yaxalaĢıb tutaĢdı. 

Kazarmaya qayıtdıq. 
Xəbər verdilər ki, Piruyevi və Nikulini, kefli 

olduqları üçün hauptvaxta salıblar. Yevlaxlı pat-rul 
Husənlə görüĢüb bərk-bərk tapĢırdım ki, on-ları imkan 
daxilində, incidib sinsitsin. 

Üzümü yuyunma otağında təraĢ eləyib, sa-çımı 
dəlləkxanada, müĢtərisi üçün sinov gedən, ukraynalı 
dəllək qıza düzəltdirdim. Qoltuğumun altındakı narın 
tükləri də, kazarmada özüm lez-vayla təmizləyəndən 
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sonra... hamama da gedə-rək, sabunla yaxĢıca 
maçalkalanıb, düz 62 tazik suyla çimib-yaxalanıb... 
özümü tam səliqə-sah-mana sala bildim və qıpqırmızı 
halda... hamam-dan çıxıb, güzgüdə özümə diqqətlə 
baxandasa, növbəti dəfə, özü də böyük ehtimalla, 
Xuraman Bəylərovanın səhv etdiyi qənaətinə gəldım. 

Yerimə girib... saat 12:00-a qədər, isti pos-teldə 
düĢüncələrimlə xumarlandım. Sonsuz ilahi sevgimi, 
rəhmdil, alimənsəb kübar xanım olaca-ğını sandığım, 
təmkinli xasiyyətinə baxmayaraq yanaqlarının rəngi, 
həyəcan dolu hikkədən ava-zımıĢ o, incə hissiz və 
hələ heç 20 yaĢı belə ta-mam olmayan qız, qatarda 
bir anınca içərisində lütfkarlıqla qulluq göstərmək 
əvəzində, əyalətdə yaĢayıb, ədəb-ərkan qaydalarına 
zidd məkrlə, 3 il, 3 ay ömür sürən eĢqimi... necə asan 
söndürə bilmiĢdi. Halbuki, o gecə, hər Ģeyi kölgədə 
qoya biləcək bir bəxtəvərlik yaĢana bilərdi! 

Doğrudan da sevgidən nifrətə, məkrə bircə 
düĢünülməmiĢ addım çatmırmıĢ...  

Növbətçiyə tapĢırmıĢdım ki düz saat on iki 
tamamda məni oyatsın.  

O gələndə, məni oyaq gördü. 
Lenkomnatada oturub, saat yarım da, gün-dəliyin 

köhnə avqust günlərini kədərlə iĢlədim.  
Ġndi saat 13:30 -dur.  
Kazarmada qalan əsgərlər nahara gedib. 
Poçt hələ də ləngiyir... 
Anya xala da, Odessadan məktub yazma-dı. 

Yamanca pis olmuĢam. Yitka, Dano və Anya xala, 
sanki danıĢıblar ki, aradakı sonsuz bulud-ların 
arxasındaca gizlənib, məni intizarda saxla-sınlar. 
Onlardan çox nigaranam, zira... axı mən dostları, 
ovucumun tən ortasında saxlamağı ba-caran bir 
adamam. 
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Görəsən nə baĢ verib?  
Ovqat nədən pozulub? 
Komsomolum da, sanki onlara qoĢulub...  
Hələ bənövĢəgözlü Katerina!  
Axı mənimlə gizli, “qeyri-qanuni nigahdan” o 

uĢaq gözləyirdi. Biz hər görüĢəndə, əri və rəfi-qəsiylə 
bağlı etiraflarıyla dolu qəribə, ilahi səslər çıxarıb, göz 
yaĢlarıyla yanaqları riqqətdən, ehti-rasdan yana-yana, 
çılğınlıqla, məni əbədiyyətə-cən unutmayacağını 
pıçıldayır, bəzən də hövllə Ģəhvətlənib bayılmaq 
dərəcəsinə gəlirdi... 

Onlar bir-birlərini tanımasalar belə, hər biri 
ayrılıqda bilir ki, onlardan, necə səbirsizliklə ca-vab 
gözləyirəm. Bəlkə, özləri məni qəsdən inci-dir? Niyə 
hamısı birdən susur? Yox, onların heç biri mənə qarĢı 
nəzakətsiz heç bir iĢ tutmaz... 

Bircə bu günün poçtu gəlsəydi! 
Durub, yeməkxanaya getdim. 
YağıĢ töksə də, qırmızı günəĢ də çıxmıĢdı. 

GünəĢin Ģüaları, havadakı yağıĢ damcılarından 
keçərkən sınırdı və göydə, yarımdairə Ģəklində, göy 
qurĢağı yaratmıĢdı. Yerə mıxlanıb, heyran-lıqla ona 
tamaĢa eləyirdim... Əlim, ağzımda qal-mıĢdı. ġərq 
küçəsində, buna: Qarınənə övkəni, Kəlbəcərdə Fatma 
qarı köynəyi, Dəli dağda isə qövsi-quzeh də 
deyirdilər...  

Nahardan sonra, axır ki poçt gəldi. 
Yenə, heç nə!  
Lap Bərdədə... Hüsü Hacıyev adına 1№ -li orta 

məktəbin ikinci mərtəbəsinin dəhlizində Xu-ramanın 
sinif yoldaĢımız Ġmmiyə, mömin sandı-ğım Ġmminin də 
incə nəzakətlə mənə çatdırdığı: “Heç nə!” Qısa və 
aydın: “Heç nə!” -sindən oldu. O vaxt, yazıq Ġmmi, elə 
özümün də heç nə anla-madığımı... və qırsaqqĢz 
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olub, ətəyindən əl çək-mədiyimi görəndə: “Ay hərif, 
bunu baĢa düĢmə-yə nə var ki?” -deməsi də... indicə 
qulaqlarımda apaydın səsləndi...  

Həqiqətən məhəbbətin dili gözdür, o günü biz 
evə qoĢa, çiyin-çiyinə gedəndə, yolboyu kəl-mə də 
kəsmədik. Raquf müəllimin fizikadan öy-rətdiyi kimi, 
hərə özünün: “Orbitində, vakkum və çəkisizlikdə 
fırlanırdı!” Səssiz-səmirsiz...  

16 yaĢlı Xuramanın da, Ġmminin də dolayı-sıyla 
mənə dedikləri “Heç nə!” elə “Hər Ģey” idi! 

Yəqin bu barədə, oxucum, ötən cildlərdən, lap 
dürüstü, 4-cü cilddə oxuyub, xəbərdardı. 

Nostalji xatirədən yaranan, kövrək hisslər-dən 
sonra, özümü bir müddət yazıq hiss eləsəm də, 
ürəyimdə yenə pıçıldadım: ”Səni bağıĢlayar-dım... 
sənə güzəĢt edərdim... o gecə qatarda...” Sonra da, 
nədənsə gözlərim doldu...  

Nələt Ģeytana!   
QaĢqabağımı sallayıb hərbi qarnizonun qi-

raətxanasında bu günkü СОВЕТСКИЙ СПОРТ qə-zetini 
diqqətlə oxuyurdum.  

Yeni 3 xəbər tapdım: 
1.«31 mart 1973-cü ildə... Moskva vaxtıyla, saat 

16:00 -da, Moskvada, xokkey üzrə, Dünya çempionatı 
baĢlayacaq. Çexoslovakiya xokkey-çiləri də Lujnikiyə 
gələcək.»  

Yitkanın iyini onlardan alacağam... 
2.«Sonuncu pillədə olduğuna görə Bakının  

НЕФТЯННИК futbol klubunu, bütün öz oyunçuları  tərk 
edib, gediblər. Satqınlar!»  

Bizim qürur yerimiz olan Neftçimiz...  
Heyətə baxdım: “Kəmaləddinov, Qulamov, 

Qurbanov, Axtyamov, Yumakulov Mirikov, Quli-yev, 
Abbasov...”  
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Köhnə, əsas heyət oyunçularından, təkcə, 
BaniĢevski və Smolnikov qalıb. 

Hanı, erməni Eduard Markarov, Valeri Ha-cıyev, 
Kazbek Tuayev, Semiqlazov, ġevçenko, Trofimov, 
Syomin və Boqdanov... YaĢar və Adil Babayevlər, 
Stekolnikov, Melkumovlar... 

Niyə əclaflar Neftçimizi atıb gediblər?  
Hamısı birdən getdiyindən görünür məĢqçi 

problemi yaĢanıb komandada... 
3.«ПАХТАКОР və ШАХТЁР komandalarının... 44 

xalı var. Hansı komanda bircə xal itirsə, yük-sək 
liqaya çıxa bilməyəcək.»  

Bəli, bu da belə! 
Saat 18:02 idi.  
Lenkomnataya gəldim ki, avqustdan qalan 

günləri, yazdığım qeydlərin hesabına iĢləyəm... 
Slovyan mənĢəlidən, bu gün də xəbər çıx-

mamıĢdı. Zəng vurub, Ģəhər poçtunu yoxlatdım.  
ġtabın poçtuna da getmiĢdim. Adıma, heç nə 

yox idi. Əfsus, əfsuz ki yox idi... 
21 avqust 1972-ci il tarixə kimi, köhnə gün-ləri, 

bütün xırdalıqlarına kimi, gündəliyə iĢlədim. 
Yazdıqca, Yitka bütün varlığı ilə, gözümün 

qabağında canlanırdı. O indi sanki ruh olmuĢdu, necə 
gözəl, necə Ģıltaq, necə sadiq idi!  

O doğrudan da, təkrarsız idi.  
O məni ürəkdən sevirdi...  
KaĢ ondan ilk cavab məktubu alaydım.  
KaĢ onunla, nə vaxtsa, bir dəfə də, görüĢə 

biləydim, heyrətim yerə-göyə sığmazdı!  
Çənə Telman gəldi ki... bu gün prikaz mü-

nasibətiylə, yığıncaq keçiriləcək. Səni də, dəvət 
eləyiblər. Qoyun salyanlı Adildən, içkisi ağdamlı 
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Rizvan, Saday və Nəbiyevdəndir. Onlar da istə-dikləri 
adamları məclisə dəvət eləyirlər.  

Çənə Telmanla məni də ki, Salyanlı Adillə,  
ağdamlı Rizvan dəvət eləyibmiĢ.  

Çənə xırdalayırdı:  
-Məclisi, Sadayın saxladığı arvadın evində təĢkil 

ediblər. Artıq, oğurluq metis qoyunu kəsib ağacdan 
asıblar. Ġçki-filan alınıb... 

Onsuz da ki, gecə növbəsi idim. Göydodaq 
Ədaləti də, Saday dəvət eləmiĢdi. 

Yevlaxlı patrul Hüsənə tapĢırdım ki, biz ge-cə 
saat 23:30 -a kimi gələcəyik... Sən, Ģamxorlu Vahidlə 
yefreytor Ġlyasi da götür get. Elə edin ki, Bryusovun 
xəbəri olmasın. Aradan gizlin çıxın... 

Məclis keçirilən həyətə... biz çatanda, artıq 
tonqalın alovu ərĢə qalxırdı.  

Hər yan möhtəĢəm iĢığa qərq olmuĢ, yaxĢı 
məclis keçəcəyindən, elə bu ocaq xəbər verirdi. 

Bir orta yaĢlı, kök qadın bizi qarĢıladı.  
Məclis baĢlamamıĢ, bu ağappaq ukraynalı qadın 

artıq özünü yaxĢı idarə edə bilmirdi. 
Ġlk biabırçılıq bu oldu.  
Mən uzunboğaz çəkmələrimi soyunmaq is-

təyəndə yadıma düĢdü ki, sağ ayağımda corab var, 
sol ayağım isə yalındır. Partyankaları da ki, evə 
girəndə çıxarmalıydım. Sağ ayağımdakı tək qara 
corabı da, tələsik çıxararaq, cibimə basıb, ayaqyalın, 
utana-utana evə girdim.  

Stol açılmıĢdı. 
Kök qadının qoca atası... iki azərbaycanlı, 

leytenant-zabit həkimlər, podpolkovnik Qasano-vun 
doğma qardaĢı oğlu, mülki azərbaycanlı sü-rücü 
Eyvazov, salyanlı Adil Əliyev, tərneftli çənə Telman, 
göydodaq Ədalət, ağdamli Rizvan, Ma-lıĢ və Nəbiyev, 
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Saday, kəlbəcərli Məzahir, oğru qara Vəli, Ģamxorlu 
Alik Oqanesyan və tanıma-dığım üç qadın, məclisdə 
ədəb-ərkanla əyləĢib, hərdən dərindən köks ötürür, 
arabir də, növbəy-lə əsnəyirdilər. Onlara baxıb mən 
də əsnədim.  

Bir də qeyd edirəm: “Ayaqyalın idim...” Və, 
serjant rütbəsində təkcə mən iĢtirak edirdim. 

Məclis baĢladı. 
Hələ çıxmayan ПРИКАЗ-ın Ģərəfinə... ilk ba-dələr 

qalxdı.“Stariklərin, dembllərin,” -hamısı da bizə aid idi, 
-sağlığına hey tost deyilib içilirdi.  

Bir qədər keçmiĢ, otaqda hava istiləndi.  
Yalın ayaqlarımı gizlətməkdən daha bezik-

miĢdim... içkinin istiliyi canıma yayılan kimi, co-rab 
məsələsini tamam unutdum. Daha, sərbəst idim, heç 
kəsdən utanmırdım. 

Hamı ЕКСТРА arağı içirdi. Mənsə, azərbay-canlı 
zabit-həkimlə çaxır icirdim. 

Məclisi yaxĢi təĢkil eləmiĢdilər.  
Manqal kababıyla... pomidor-xiyar turĢusu, alma 

və kartof qızartması çox dadlı idi. Manqalı bizim 
uĢaqlar, çay daĢından yerdə düzəltmiĢdi. 

Saday, Rizvan və MalıĢ, artıq indidən, mül-ki 
paltar geyinmiĢdilər. 

Fotoaparat gətirib, ПРИКАЗ məclisinin tarixi 
Ģəkillərini bir neçə pozada çəkdilər. Əgər çıxsa, çox 
maraqlı kadrlar alınacaq. 

Salyanlı Adil... bir neçə qədəh, araq vuran-dan 
sonra məclis üzvlərinin təkidini gözləmədən 
zümzüməylə baĢlayıb, qəfil zənguləyə keçdi. 

Adil oxuduqca uĢaqların bəziləri ona qoĢu-lub 
mələĢir, zira, dəm tutub onu cuĢa gətirirdi...  

Mənim saglığımı xüsusi qeyd elədilər.  
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Qadınlar, təəccüb və maraqla mənə baxır-dı. 
Demək olardı bütün azərbacanlılar ayaqüstə dayanıb, 
mənim Ģərəfimə badə qaldırdı.  

Zira mən azərbaycanlı uĢaqlar arasında ali təhsili 
yarımçıq qoyub, hərbi xidmətə gələn, ye-ganə 
oxumuĢ əsgər idim...  

Ayaqyalın olsam da, daha utanmadan, dik 
dayanmıĢ, nədənsə, ruhum canıma sığıĢmırdı.  

Sərpayılıq təklifini qəbul eləmədim. 
Tamadalığı zabit-həkimlər eləyəsi oldu. 
Məclisin pis cəhəti oydu ki, bütün sağlıqları bu iki 

leytenant həkimlər deyirdi. Nə qədər eyni adamların 
ağzından sağlıq eĢitmək olar?  

Bu məni lap yordu.  
Salyanlı Adilin Ģirin səsi olmasaydı, məclis öz 

əzəmətini, məzhəb haqqı çoxdan itirmiĢdi.  
Qəflətən ayağa qalxıb çoxdan yazdığım və son 

iki-üç misrasını... yenicə qoĢub tamamladı-ğım, uĢaq 
vaxtı qonĢu olduğumuz, qəhbə Bahar xalaya ithaf 
elədiyim Ģeri, pafosla... hərçənd, az qala pıçıltıyla 
söyləməyə baĢladım:  

              ***** 
Eyvanınız qarĢısında 
Bir alça ağacı vardı. 
Sallanıb nazik budaqlarından 
Səni görmək üçün 
Gecəni gündüzə qatıb 
Hey yellənərdim... 
              ***** 
Nə qayğım vardı, bu dünyada 
Nə də sənə bir sevgim. 
Di gəl... 
Gözlərim qapınızda qalmıĢdı fəqət! 
Nə vaxt açılacaq? 
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Səndən nə umur,  
Nə istəyirdim? 
              ***** 
Düzünə qalsa 
Heç özüm də bilmirdim... 
Bəlkə “ayılmıĢam?”  
Ya sütül olmaq belədir? 
Bunu Sən bilərsən  
Ay qonĢu Bahar xala! 
              ***** 
ġeri anlayan bir neçə azərbaycanlı, dərhal, 

ürəkdən və çılğıncasına cidd-cəhdlə əl çalmağa 
baĢlayanda, nə dediyimi belə anlamayan məclis 
iĢtirakçıları da onlara qoĢulub, əl çaldı...  

Heyf ki, onlar q.Bahar xalanı tanımırdı. Əy-
ləĢəndə yalın ayaqlarımı görüb, nədənsə, utan-maq 
əvəzinə qürur duydum... 

Qara Vəli qara eynəkdə qımıĢa-qımıĢa hər 
sağlığa döĢəyib içir... ağzını Ģirin-Ģirin marçılda-dır 
və... qəribə tərzdə, əlinin dalıyla dodaqlarını silib, ona-
buna atmaca atırdı... Əsl təlxək idi! 

Altay həkimin danıĢdığı, üç qazanla bağlı... 
qazan-yevrey, yarıbağlı qazan-rus və ağzı açıq 
qazan-azərbaycanlı məsələsi gülməli alındı... di gəl, 
çoxlu çaxır vurduğumdan, mənasını doğru-dürüst 
anlaya bilmədim... 

Odessadan gələndən... belə ziyafətdə, stol 
baĢında oturmağım olmamıĢdı. Çox vursam da çaxir 
mənə ciddi təsir edə bilmirdi. Amma, içdik-cə zehnim 
korĢansa da, düzü kefim kökəlir, gah  Ģənlənir, gah da 
duyğulanırdım. 

Prikazın ləngimə səbəbini heç kim bilmirdi. 
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Praqalı Yitkanı... bənövĢəgözlü Katerinanı, 
Komsomolu... ağ mirvari sırğali Məhbubə xalanı 
düĢünür, yamanca da kövrəlirdim...  

Yalın ayaqlarımı tamam unutmuĢdum. 
Çənə Telman keflənmiĢdi. O, içəndə xəstə gözü 

qıyılıb yaman günə qalırdı və onun elə bir yaĢ 
dövrüydü ki, gərək gözləri saf, iĢıqlı, oynaq olsun! O 
yazıq, zavallı isə bundan məhrum idi. 

Gözləri parlaq əvəzinə ölgün görünürdü. 
Ağdamlı Telman ayağa qalxıb yerində sən-dələdi 

və qəflətən qıĢqırdı:  
-ƏriĢtə pilo, necədi, səninçün? -deyib stula 

çökdü, sonra da çabalayıb stulqarıĢıq dalı qatda 
döĢəməyə yıxıldı. 

Ağdamlı Rizvan cəld yüyürüb, onu yerdən 
sürütləyə-sürütləyə qaldırdı.  

Kefim ala dağda Ģelləndiyindən, yamanca, 
ilhama gəlmiĢdim. Qəfil, necə riqqətə gəldimsə, 
ukraynalı ev sahibəsini tərifləyib, tərcih edərək, ağ 
kağız və qələm gətirməsini... çox incə təvəq-qeylə rica 
eləyib, hələ üstəlik, kompliment kimi, göz vurmağı da 
unutmadım.  

Sadayın məĢuqəsi, kök “təzəgəlin,” çox iç-
diyindən zümzümə edə-edə qarĢı tərəfdən yarı-yacan 
stolun üstünə uzanıb qələm və 12 vərəqli goy dəftəri 
mənə verən kimicə, ilhamla ehtirasa gəlib, Çənənin 
dediyi meyxana qafiyəsini tutub, ardını bədahətən 
özümdən qoĢaraq, tələsik da-ma-dama dəftərə 
köçürməyə baĢladım: 

                       ***** 
Tərneftli Telman çənə! 
Südlü pilo, ayran çilo, necədü səninçün? 
Yağlı pilo, mərci pilo, əriĢtə pilo  
DöĢəmə pilo bəs necədü sən baĢun? 
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AĢ altında kəklik, turac, ya qırqovul 
Qazan dibi aĢqarası  
Yumurtalı yağlı qazmaq, döĢə getsin... 
De, necədü, Bryusovun qovğası?  
Cıdır düzü havasında 
Üstündən də süfrə suyu 
Naxçıvan Sirabı, Vayxırı, Badamlısı 
Qəbahətli qonĢu q.Bahar xalanın alçası?  
Yoxsa, Cavad xanın noxudlu turĢ dovğası? 
Necədü, sən baĢun?  
Sümsü çalıb aldatma haa, hansı yaxçudu?  
MəĢədünün hambalına bir abbası 
Bakının qırx lotusuna 
QonĢu Xosrovun buxsir trosu? 
Ya Ģüyüdlü aĢ, sarımsaqlı qatığıyla?  
Keflənmisən sümsük gədə, dil ol, de dəə  
Bütün bunlar, dee necədü Telman çənə? 
                       *****                 
Zəngilanın çiçək açan o qanqallı çölləri...  
Kəlbəcərin sıldırımlı qayasında kəklikotu  
Qırxbuğumu bulaqaltı bağayarpağı, yarpızı 
ġuĢada, qara Bayramın uçurumlu daĢaltısı 
Seyid ġuĢinskinin, Xan əminin muğamatlı  
Dəm-dəsgahlı Ġsa bulağı, necədü ay lotu? 
Ya Laçının, ĢiĢ qayalı koğuĢunda arı balı 
Ġstisunun Tərtər çayı ətrafında baldirğanı 
Su nanəsi, kolxoruzu, daĢ əridən Ġsti-suyu  
Utopik sosializmin bəxtəvər sünbəki balası  
Çənə lotu, necədü Dəlidağda dağ yarğanı?  
Ya sovetin hürr dövründə, seylon çayı  
Brazilya, kofeyinli qara qəhvə  
Urusetin СГУШЕННИ МОЛОКО-su  
Ya, knyajnası içən kakaosu,  
Yoxsa Cəbrayılın inək südü, de necədü?  
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Korun-korun, burum-burum  
Tüstülənən mis samovar,  
Ġçində də, Bərdədəki  
Muğanlının yerdən çıxan mədən suyu  
Telman çənə, de, necədü sən baĢun?  
Hindistanın filli çayı, bəs necədü?  
Dingildəyir pıqqıldayan dəm çaydanda   
Saxsı qapaq, səs salaraq o dəmdə 
Bu dəmdə də... hərcayı söz  
Telman çənə, necədü, sən baĢun? 
De, qaqa canu yaxçudu? 
Yaxçı baxanda, elə pisi də yaxçudu! 
                       *****  
Əmlik quzu, qarda çəpiĢ, necədü?  
QıĢda zoğal, tut arağı 
Qaz kababı, induk əti 
Manqalda köz, bax necədü?  
Quyruq ĢiĢdə damcılayır  
Köz səs salır cızhacızla, cızz-bızz... 
Çobanların oxuduğu QayabaĢı 
Sən baĢun de, necədü səninçün? 
Üstündən də ayran çilo, necədü? 
                       ***** 
Adriatik sahilləri... Partizanlar...  
Mixaylo... Visili... ya Anjelika  
Fürer, kino, eynəkli ġults 
Çapqın, məsləksiz, əqidəsiz o Karranti...  
Necədü sən baĢun?  
Qoç Koroglu, Nigar nənə 
Misri qılınc, Qirat, Dürat, dəli Həsən  
Qaçaq Nəbi, Həcər arvad 
Ġtaliya mafiyası... piĢto-filan... 
Kolumbiya... Narkobaron...  
Qanqsterlər... 
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Meyxanaya, meyxoĢluğa aludəlik  
Narkotikə amadəlik... 
Əsgərlərə qanlı-qaçaq Telman çənə  
Düzünü de  
Bu mən ölüm, sən baĢun 
Rizvan abin Klarayla “o söz, o söz...”  
Gündə “o söz...” Necədü səninçün? 
                       ***** 
Ġndikilər, qısa tuman kalqotkada 
Manikürlü barmağında nazik uzun  
Tüstülənən siqareti  
Necədü sən baĢun? 
Cırtdan məzə, g... barmağım 
Necədü səninçün? 
Təpərsiz MürĢüd kimi  
Kor bir nalbənd, ya boz eĢĢək 
Necədü sən baĢun, Telman çənə? 
Tulumbalı həyətində kənd havası 
ЕКСТРА ВОДКА-sından  
Ġfləmətək, düt deyincə, içib, tıxıb  
Sənin kimi sifraq eləmək... Necədü? 
Düzünü de sən baĢun, Telman çənə! 
                       ***** 
Xankəndinin cəhrə yunu kilim, gəbə, palazı 
Qubadlının daĢ xınası, nehrə yağı, ayranı  
Palatkada gendədur tumanlı kənd qızları  
Necədü sən baĢun, Telman çənə? 
Bakıdasa... bir qarıĢlıq yupka-koftalarında  
Laf vurub, tumuĢ göstərən, erməni axçiləri  
De necədü qırmızıtumuĢ, sən baĢun? 
Kəl belini alıqlamaq, eĢĢəkləri palanlamaq 
Pəyəsi davar peyinli, hasarı quĢ nəcisli  
Sobası, təndiri təzəklə yanan 
Sütüllərə gendən durub alıq-alıq baxan  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

193 

Cavanlığa tamarzı ağbirçəklər, ahıllar...  
Alın təri, qabarlı əl, de necədü səninçün? 
                       *****  
Telman çənə, yay ki gəldi, qaç ġıxova  
Ġstəsən lap qarpız-çörək, tapsan əyər 
Motaldan da pendir götür. 
Fitildə get floralı 
ġüvəlanda, ya Mərdəkanda çimərliyə! 
Ye ЕСКИМО, necədü səninçün?  
Təvazölü olmasan da  
Ona-buna sərzəniĢlə, gəliĢ gəlmək  
Sənlik deyil  
Araq götür ver Rizvana, baĢını qat  
Klarayla bas bayıra, qoy belinə 
Buzovnaya, Novxanıya, ya PirĢağıya 
Fligeldə fleĢdən çay dəmləyin  
Gərdək dalında, flanel adyalda  
Qalın baĢ-baĢa, zira, muradına çat  
Qığırdaqlar da fokstrot oynasın!  
Sən əziz baĢun, Telman çənə 
Necədü səninçün?  
                         ***** 
Belə yerdə qaqa canı, sairimiz yaxĢı deyib:  
“Çıxdı günəĢ, doğdu cahan nur ilə  
Cütçü çıxır tarlaya, çüt Ģur ilə  
Atlar, öküzlər kotana güc verir  
Gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur...”  
Həə, necədü Telman çənə?  
Keçin hərəkətə, sən əziz baĢun!  
Ay hoqqabaz, susma dəə 
De, necədü səninçün?  
                         ***** 
Həzərat! Bir vaqiə, bir məbada əhvalat  
Oğurlanan sərvət dolu, bir “nağıl” da var...  
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Gələcək nəsil-kökə, görk üçün deyə 
Qoy eĢitsin odlar yurdu, diyar-diyar 
Kimdi Ģarmalıyan oğru, kimdi doğru? 
Kimdi ac qurd, kim canavar? 
KimmiĢ nəĢvünüma tamahı qılıncdan iti? 
Dünya gidi, dünya gidi, dünya gidi... 
Meyis Xosu, buratino Tariyel, təbir caizsə 
Gəlin, əlhəq olanları həsbi-hal edək 
EĢitmisüz, küpdə nə var?  
Qızıl-brilyant, nə az, nə çox, düz üç kilo! 
Yağlı pilo, südlü çılo, belə yerdə necədü?  
Telman çənə, biləcəksən hər Ģeyi  
Tələsdirmə, qaqa canu, sən baĢun! 
                        ***** 
Bərdə Pambıq zavodunda küllü miqdar 
Dövlət əmlakı talan etmiĢ iqtidar 
Süpürləyib milyon yemiĢ...  
Dəm, dəm gətirər deyən oğru 
Kim olsa yaxçudü? Güləndə, uĢaq kimi 
Qığ-qığ qığıldayıb göy öskürəklə uğunan 
Saqın, illərlə qaĢınsa da, yuyunmayan  
Bitli Bayramın ortancıl oğlu...  
De, necədü bit-brilyant səninçün?  
Nikolayın onluqları, üstündə də bit-birələr 
Kilim-palaz güvə, yorğan-döĢək büvə  
Həyət-baca böyə, tazısını basmıĢ gənə  
Telman çənə, deyim genə? 

***** 
Bərdə... Raykom... Ġspolkom binası... 
Ġnqilabçı bolĢevik  
Xanlar Səfərəliyev nəslinin  
Qocalsa da, hələ çevik davamçısı 
Birinci katib, fizulili Rüstəm Səfərəliyev... 
Qığılcımsaçan yamyaĢıl gözlərini  
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Görəndə, kabus görən adam kimi  
Vücudu tir-tir əsən icrakom...  
Məmləkət üzrə babıların baĢ xəzinədarı 
Saqqalına qırmızıyaçalar  
Sarımtraq həna yaxan  
Babı Köçərinin babı oğlu bol xəyalat içində  
Xəzan vurmuĢ xəzəl kimi  
Sapsarı saralmıĢ Sabir Quliyev...   
Respublikada pambıqçılığın çiçək açan 
Heydər Əliyev dövrü...  
Yadımdadı onun heyrətamiz ciddi tövrü  
ġax duruĢu, Ģux geyimi, qartal baxıĢı...  
Ġkinci Sosialist Əməyi Qəhrəmanı  
Adı almaq uğurunda  
ZəhmətkeĢlər gecəni-gündüzə qatıb 
Artıq, milyonuncu tonla helləĢirdi... 
Ovqatı təlx, xatırlayıb o illəri yazdıqca mən 
Orta məktəb...  
Pambıq... Yığım mövsümünün 
Nostalji hisslərindən sızıldayır sinəmdəki  
QaysaqlamıĢ ürək qövrü... 

***** 
Kəsəsi, məxləs, xüsus...  
Mafar ver, Telman çənə, mafar ver 
DanıĢacam yığcam və çox qısa...  
Bitli Bayramın oğlu  
Ağayev Ġsa...  
Axır ki, qandallandı! 
ПРИПИСКА-da ittiham olunub 
Həbs edildi... 
Sağ əli Tariyelin baĢına! 
Nədü, gənziyində nəsə qaldu? 
Yediyini qusmaq, qaytarmaq istəyirsən?  
Kuzədən su tök, qatıqla ovduq düzəlt  
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Qoy, ürəkbulanman sakitləĢsin  
Necədü qazamat abü-havası  
Ya opportunist siyasəti 
Opportunism cərəyanı səninçün? 
Limonlu, mürəbbəli çay, sən baĢun? 
Gərçi, bilmirdi yuxarılara sərzəniĢlə 
Keçməz fırıldaqlar, oğurluqlar, si....ər 
Xəlvəti iĢ? 
Sırıyanda sərçəni bülbül adına 
Anlamırdı? General, həssas çekist  
MK birinci katibinin  
Açıq yaĢıl, zirehdələn gözlərindən  
Bağırdələn, iti, sərt nəzərindən 
Yayınmaz belə əmmaməlik? 
Keçməz o kommunist, inan bala, keçməz 
Dövlət zərərindən! 
Ye ayran çilo, üstündən ЕСКИМО, necədü?  

***** 
Bu xına ta, o xınadan deyil ha, bax biləsən   
QardaĢın Hüseyin Ağayevdən ibrət götür 
Dərs al, qram-atom kimi, qram-qram  
Xımır-xımır ye, nimdaĢ kostyumda gəz  
Rəislərə, prokurorlara  
Abbasov Hüseyinin oğlu Elgiz kimi yarın 
QardaĢın Ağayev Hüseyin kimi  
Katiblərə tualetdə aftafa tut 
Ədəb-ərkanla bir qolunun üstündə 
Dəsmal saxla 
Söz sahibi olanların qarĢısında  
Dizəcən əyil, lap baĢın yerə dəysin 
ġalvarın dalı partdasın 

НУУ ЧТОo? What about nothinq? 

Samanlı çiy kərpicdən daxmada yaĢa  
Ġmarət, qəsr nədü?  
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QardaĢoğlu Tariyel Ağayev kimi 
Yuxarılara motal daĢı  
Gecə-gündüz dalından yük əskik olmasın 
Rus Lyudaya, o dilbir sonaya, qu quĢuna  
XoĢ getsin deyə, rusca danıĢ  
Hərdən ingiliscə and iç  
l love you 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, КЛЯНУСЬ bitli Bayram...  
УМ-4 -ün qabağında qurğan dibinə söykən 
Bağırsaqların qur-qur edə-edə 
Qusli, bandura, mandolina çal 
QuĢ baxıĢı baxma ona! 
YaĢadığın sevgi romanına rəğmən  
Ondan olan uĢağa, Roman adı qoy 
Pambıq oğrusu oldun, könül oğrusu olma 
Ağ pambıqdan madapolam 
Alt köynək geyindirib  
Rus matanla mazı-mazı oyna!  
Amma... Saqın! Məbada! 
Oğlun Ġlham kimi, dəruni iĢlərdən əl çək! 
Pisgəndədən yeyə-yeyə ġamxorda 
Məbhut qalıb, öz ətrafınla “gecələyən”  
Tras qəhbəsi Sevincə imarət tikdirmə 
Həyətindən gülüĢ səsi kəsilsin! 
Əlaməti-fariqəylə Ģur papaq qoyma 
QardaĢın kimi boz kefka qoy 
Gərək Limuzində gəzəsən?  
Emodində, poltrukada, pobedada gəz 
Təki, siqlətin olsun...  
Domsovet qarĢısında, Azadlıq meydanına  
Ya, Dənizkənarı parkda  
Bayramdan-bayrama  
Konsert verilən amfiteatr meydançasına 
Qızmar harmatan küləyində 
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Hərcayı danıĢıb, qladiator toplama 
Zira, ГЕРОЙ, çoban Həsən kimi  
Səltənətdə “QĠYMƏ-QĠYMƏ DOĞRAYIB...” 
LĠNC MƏHKƏMƏSĠ istəyirsən?  
Sərvəqt ol, Beriyatək qəfil dizin yerə “xıxar” 
Telman çənə, quĢəppəyi    
Qiyməçığırtma?  
Yoxsa, bir buğum yatıb  
QiyməkeĢlə, narın döyülmüĢ ətdən 
XuruĢu Ģabalıdlı, qiyməqovurma? 
Ya, içinə qızardılmıĢ 
Soğanlı, yumurtalı qiymə qoyulmuĢ  
Qiyməbalıq, belə yerdə  
Üstündən də, Klarayla rəxtxabda 
Telman çənə, de necədü səninçün?  
De, utanma sən baĢun!  
                        *****                 
Hərçənd, yazdığımın məxəzi bu deyildi 
Düz üç kilo qızıl-brilyant, de necədü? 
Keçı qığı, dəvə qığı deyil haa... 
Nə az, nə çox, düz üç kilo! 
Məfkurəsiz Telman çənə, bu məqamda 
Özünü pərsəng aparan erməni Haron  
Öz çəkdiyi titovkadan 
Nərd girdabında uduzduğu  
Yarım litr tut arağı, de necədü sən baĢun?  
Süzüləndə qədəhlərə, məfrəĢ üstündəki  
Qəbahətli q.Bahar xalanın yanağına  
Sıçrasa qətrələr Ģəbnəm kimi 
Bu mən ölüm, de necədü səninçün?  
                        ***** 
Mətləbdən uzaqlaĢmayaq, məğmun olmuĢ 
Bitli Bayramın oğlu, məğlətə düĢüb 
Kirovabada yatab ediləndə 
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Bircə saatlıq möhlət vermə istəyib...  
Necədü səninçün, sən baĢun? 
Düz üç kilo qızıl, cilalanmıĢ brilyant  
Tünd göy rəngli sapfir qaĢlar 
Və istiqraz dolu oğurluq küp... 
Dil ol, necədü? 
Sən demə, mollaxana dərsi də almamıĢ  
Yasavul görəndə gizlənən 
Bitli Bayramın duxulu  
ġəhvətkar yavrusu  
Basaratı qəfil qıfıllanmıĢ  
Pambıq oğrusu  
Açıq eyvanda  
Düdükçalanla diz-dizə oturub  
Tet-a-tet yastıbalaban çaldıran 
Ağayev Ġsa Bayram oğlu  
Sən demə, bu bir saatda Ģəbədə qoĢan  
Qızılfırlatma əməliyyatının  
BaĢ “qəhrəmanı”  
Qaynı “seyid” Abdullanı  
QuĢqonmaz, ünyetməz sanaraq 
Xəlvəti yanına çağırtdırar... 
Ġdbar çənə, sən canun  
Ġdiotcasına demə ki  
Bit nədü?  
Kiloyla qızıl, brilyant, istiqraz nədü? 
Mafar ver dedim axı  
Olanda belə də olur, eĢit, sən əziz baĢun! 
YanĢaq gəvəzəlik eləmə, qaqa canu  
Dalına diqqətlə qulaq ver, əxlaqın olsun 
Belə yerdə çilo pilo, süddü pilo?  
                        *****                                               
Lafet-lafet, tarla-tarla, kolxoz-kolxoz  
Rayon-rayon çatıĢmayan 
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Linkor kimi gəmilərdə daĢınan 
Pambıq müĢkülatında...  
ИВАНОВО...  
ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА  
SurğuclanmıĢ boĢ vaqonlar 
Əvəzində paçka-paçka  
Çamadanla balta kəsməz Ģaxlı pullar 
                        *****                                                    
Necədü, Telman çənə?  
Laəqəllən dar ayağında 
Qurdu-qurdu düĢüb 
Saxladığı iki arvada, nə o girami rus  
Gipur kofta geyən Lyudaya  
Nə köməkçi Tariyel Ağayevin  
Gendədur tumanlı xalasına  
Nə də ki, öz övladlarına etibar etməyib 
Dopdoğmaca qaynı  
“Seyid” münkir Abdullaya küpü verər...  
Vdı-vdı çox eyləyib, təfsir edər   
Gəzdək, ya cəzirə kimi bir yerdə  
Çüxur qazıb xəndəkləyər deyə 
Ya da ki, müxəlləfat arasında 
Bərk bir yerdə, bərk-bərk gizlət deyib 
And içdirər 
Zəmanətlə də “cəddinə”  
Əlif-əlbət əmanət edər...  
Əlhəzər Abdulladan! 
Əlqərəz, qoyunu qurda o söz... 
Necədü, sən baĢun?  
Ling-lingi oynamaq deyil 
Üçfaizli dövlət istiqrazı 
Qızıl, Ģəffaf dağ bülluru  
CilalanmıĢ brilyant qaĢlar qətrəbəqətrə 
Qıjova kim basdı ə bunu 
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Telman çənə?  
Çilo pilo, de, necədü səninçün? 
                         ***** 
Fəqət! “Ağır seyid” nəslindən olan 
Abbasa qazından Abas deyən 
Abdulla müxənnəslik etdi 
Gəllahıca: -ĠtirmiĢəm, -deyib 
Gördün it diriliyində 
Fındıqlı rahətülhülqum kimi 
O dılqır düdəmə, necə keçdi küp dalına? 
Qarayatalaq səni tutsun  
Qarayara çıxarasan 
Qarayeldə qarayataq olasan 
MürdəĢir səni tez yusun 
Qarazurnalar çalınsın  
Ay bərdəli “seyid” Abdulla, çullu eĢĢək! 
Saxta sarı kəhrəbadan  
Saxta “zikr təsbehi” çevirə-çevirə 
Qəziyyədi, -deyə-deyə, tez-tez gəyirirdi 
Hoha-hohayla kənd-kəsək  
Haqqına, qoydu onları məsxərəyə... 
Doğmaca yeznə-qayın  
Taylı tez taparmıĢ öz tayın  
Belə yerdə, Ģərəf, ləyaqət, ar, namus  
Qəbahəti gərdək çadırından üzübəri 
Qövsi qaĢlı, Bahar xala kimi qamus-qamus 
Necədü səninçün məĢədü, Telman çənə? 
                         ***** 
Düz beĢ il günə-gün  
Məhbəs həyatı yatandan sonra 
Bit basmıĢ qazamatdan qayıdanda 
Dustaq ömrü yalan oldu 
Qılı qıldan seçən Ġsa qızıl qıfılbəndə düĢüb  
O da belə talan oldu, sərvəticə viran oldu 
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Quru yurdda oturub, küpü ver deyə-deyə 
DüĢdümü biçarə boğazacan o “Ģeyə”? 
Ġçərisindən qovrulan Ġsanın  
ToplaĢdı elat tamaĢasına... 
Telman çənə, doğma qayın  
Gicbəsər, kürən gicbaĢ gədə  
Belə yerdə hulu Ģaftalı necədü səninçün?  
Düzünü de, bax sən baĢun! 
                         ***** 
Bərdəlilər, el-oba fövc yığıĢıb  
Fısqırığa bassalar da, föhĢ versələr də 
Gərgənc etsələr də, gönünü soysalar da 
Əliəyrilik, oğurluq, haram çörək  
Qanında formasiya olmuĢ, “seyid” Abdulla  
Bu torpaq qurdu  
Bu dəfə də, hörümçək toru qurdu 
Zira, təfsirə bax:  
“Çölsiçanı-siçovulu daĢıyıb yəqin...  
Ya da ilan-çəyən... Cin-Ģəyatin əməlidi 
Ġnsan iĢi deyil bu... 
Altın-üstün qıjılayıb çölləmədə 
ÇölyovĢanı, çöltərəsi, çölturĢəngi arasında  
QuylamıĢdım qüzey, boĢ bir gəzdəkdə...” 
Belə dee! 
Düz üç kilo ĢəĢəədar qızıl-brilyantı 
Bax beləcə pərpuç etdi, quzğun gözlü 
Gicavar külək kimi əqidəsi tez dəyiĢən  
“Ağır seyid nəsilli,” məfkurəsiz məsləksiz 
Həyasını yeyib  
Abrını itə tullamıĢ “seyid” Abdulla 
Xəcalət də çəkmədi ĢərəĢur, bu cəncəl 
TəəĢĢüqlə bağlandığı bəd əməlindən! 
Küpün dalına keçib, qırpmadan gözün  
Konsort kimi aparsa da, iĢtüx özün  
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Təfəkkürün formal məntiqiylə deyib 
Olanlara qiymət versək 
Əbəcdadını təhlil etsək 
Ümum qəbahətlərini...  
Qamus tutmazdı bu nəsil-kökün   
Telman çənə, necədü səninçün? 
Xitam verək, qurtaraqmı bu nağılı?  
De, sən baĢun, ayran çilo, süddü pilo?  
Çay dəsgahı, kəklik otu, höyüĢ taxıl? 
Yoxsa, harmatanda Ģokoladlı ЕСКИМО  

Necədü səninçün?  
                         ***** 
Erməni dülgər Haronun  
Titovka tut arağından  
Beqafıl söz düĢəndə, düĢdü yada 
Cibi “tikili” gəda...  
“O” müdhiĢ, zəqqutun çaxırı 
Qədimül-binədən “qırsıçmaz”  
Adəmdən xatəmə  
Zatən müftə yemək dəlisi 
Nuh əyyamdan ofisianta ovsunlu  
DəhĢətamiz kirvə  
Xərcləmək dəmi gələndə  
ƏyriĢinə gedər, küsüb əkilərdi... 
Ġlham Hacı oğlu Babayevin  
Yüz ilin baĢında 
Bərdədən Bakıya 
Qıncanmaqla kiĢi-kiĢi kiĢilənib  
Ġki yüz qramlıq boz ĢüĢədə  
“Qımız adına” 
Surğuclayıb xalturĢiklə göndərdiyi 
Tutma saxta çaxıra da, özünə də  
Nəsil-nəcabətinə də bir yekə “qoz!” 
Belə yerdə deyərlər də  
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Cümləpərdaz Hüseynov Vaqiflə sən 
“Dəmirsiniz missiniz 
Ġkiniz bir cinssiniz” 
Dəlinin bir ağıllısı olmaz bəyəm?  
Siz düzgün cındır, iylənmiĢ zibilsiniz! 
Necədü Telman çənə? 
                         ***** 
Yalançı, gopçu Xosrovu  
Döngəmizdə hamı Xosuroy çağırardı 
Kisəçəkən Ġbrahimindən qaz alan 
Qəbahətli q.Bahar xalasa 
Qozuroy deyərdi ona 
Mənsə, sadəcə Xosu... 
Arxa qonĢu Ġbrahimdən söz düĢmüĢkən... 
Bəylər, Ģəhər hamamında  
Ona kisə çəkdirəndə 
GörmüĢdü onun 
EĢĢək boyda “olanını” 
Gicbəsər çöllü, quyruqda bıçaq sındırıb  
Gəlib evdə arvadını “müjdələmiĢdi...” 
Bahar xala, dəruni hisslərlə dəli olub 
ġəhvətkar dal qonĢu, qıllı Ġbrahim hayında  
DüĢmüĢdü çöl-biyabana 
De necədü qızıxmıĢa, Ģəhvani “o məsələ?” 
Meyis Xosu, kəhriz suvarma sistemi  
Skreyper, qreyder, ÇTZ buldozer   
De necədü, səninçün belə yerdə? 
MTZ Belorus ekskovatorlarⅦⅦ  
Kolxozlarda olan-qalan  
Dağıtdığın Ģose yollar  
Köhnə kiĢi, köhnə dost, de necədü?  
Ayran çilo, südlü pilo?  
Utanma de, necədü sən baĢun? 
Mis samovar, ya ЕСКИМО?  
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                        *****                              
Çənə Telmanla, Rizvan, qara Vəli, təzəbəy  

Saday, MalıĢ bir də azərbaycanlı həkim-zabitlər 
qurtardığımı görüb yazdığımı onlara göstərməyi 
təkidlə xahiĢ etdilər.  

Leytenant-zabit Elxan həkim həcvi ucadan 
oxuyub, sonra da yazdığımı ritmə salıb meyxa-na 
Ģəklində söyləməyə baĢladı.  

Ziyafətdə olan azərbaycanlılar, dərhal səs-küy, 
çığır-bağırla ona dəm tutub, çılğınlıqla çırt-ma vura-
vura, Ģənlənməyə baĢladılar.     

Saat 23:00-da tamada, həkim-leytenant zi-yafəti 
bağlı elan etdi. 

Ayağa qalxdıq. 
Alik Oqanesyan, Nəbiyev və tərneftli çənə 

Telmanla birlikdə vodozabora gəldik.  
BaĢqa vaxtlar toyda-düyündə içəndə kefim açılır, 

yumor hissi məndə baĢ alıb gedirdi. 
Nəsə indi, düĢüncələrim məni duyğulandır-mıĢ, 

kövrək hisslərə köklənmiĢdim.  
Dilxorçuluq məni basır, eynim heç açılmaq 

bilmirdi. Nədənsə, məktəb illəri yadıma düĢdü... O 
vaxtlar, Ģəvval ayının axırlarında, məktəbdən zorla 
bizi pambıq tarlalarına aparıb, bir neçə üz yığılsa da, 
qozaları qalmıĢ quzapayı çör-çöpləri-ni sıyırtdırıb 
yığdırar, qozaları aralayıb, çiyiddən yeni yetiĢən sulu, 
kip pambığı çıxartdıraraq top-ladardılar. QonĢu 
Xuramanı sevən vaxtlarım idi. 

Sevgi əbədi ola bilməz. Adilə də, Xuraman da, 
bənövĢəgözlü Katerina da, Yitka da, Sarıkir-pikli kimi 
sanki, bir xəyaldı, ötdü getdi... 

Heyif o illərə... 
Bu gecə ПРИКАЗ çıxmalı idi.  
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Hərçənd, ümidimiz ölməsə belə, inamımız da 
çox dərin deyildi.  

Elə yaxĢı deyiblər: Ümid sonda ölür... 
ġamxor ermənisi, -heç kimin toyuğuna kiĢ 

deməyən Alik Oqanesyan butkada radioya bərk xod 
vermiĢdi. Diktor kiĢi ucadan danıĢırdı.  

Hamının qulağı səsdə idi...  
Nəsə, bu gecə də, prikaz çıxacağına inan-mır: 

“MarĢal Qreçko görəsən, VarĢavadan qayı-dıbmı?” -
fikriylə hey onu düĢünürdüm.  

Qəflətən bezib, radioya da qulaq asmaq is-
təmədim və qayıdıb, səbirsizliklə əmr gözləyən, starik 
əsgərlərimin yanına getdim.  

Hamı oturmuĢdu, heç kəs iĢləmirdi.  
Yenə kraskapultun gözü tutulmuĢdu.  
Mexanik iĢləyən rus sıravi əsgəri gətirdim. 

Zavallı, bəlkə də yüzüncü dəfəydi ki, bu aparatı  
deyinə-deyinə söküb, yenidən yığırdı.  

UĢaqların iĢini tənzimləyib, yenidən geriyə, taxta 
budkaya qayıtdım... Çatan kimi, xəbər ver-dilər ki, 
planyorka bu gün keçırilməyəcək. 

Oqanesyan, radionu açıq qoyub yatmıĢdı. Mən 
də, bir tərəfdən özümə yer eləyib uzandım.  

Və tərslikdən də, yuxuya keçən kimi radio-da 
MarĢal Qreçkonun əmrini oxuyarlar.  

Heyif, bu cümlələri radiodan, diktorun dilin-dən 
eĢidə bilmədim və bu tarixi cümlələri öz qu-lağımla 
eĢitmək ləzzətini buraxdım!  

Və əbədiyyətədək bu təkrarolunmaz həzzi 
yaĢaya bilməyəcəyəm... Heyf! Heyf! 

ġənbə günüydü. 
Sübh tezdən oyananda... gördüm ki, gecə-dən 

döĢəmənin üstündəcə kirpitək büzüĢüb yat-mıĢam. 
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Kürəklərim taqqanaq kimi quruyub. Ayı-lan kimi də, 
cəld saata baxdım. 

Saat 05:47 idi.  
Tələsik budkadan çıxıb aĢağı düĢdüm. 
Bərk soyuq idi...  
Son günlər, hava tez-tez qarıĢırdı...  
Çöldə qatı duman vardı və artıq, yüngülcə çisgin 

də yağmağa baĢlamıĢdı...  
UĢaqlardan ikisi КПП -də, yerdə qalanı isə, 

gecəni yeməkxananın taxta karbildən kobud vu-
rulmuĢ döĢəməsi üstündəcə yatıbmıĢ.  

Onları oyatdım.  
Hamısı da büzüĢüb yatdıqları yerdən qalxa 

bilmir, hələ də Ģirin mürgü vururdu.  
Yeməkxana çox soyuq olduğundan bəziləri 

oyanıb, vodozaborun öz КПП-sinə yığıĢmıĢdı.  
YağıĢ getdikcə güclənirdi.  
Amma daha gözləməkdən keçmiĢdi...  
Kəlbəcər və Laçın kürdləri... göy üzünü bü-

rümüĢ, bozumtul-qara buludlara baxıb... konkret 
dedilər:   

-Bu kəsən Ģeyə oxĢamır!  
Cərgəyə düzülüb kazarmaya getdik. Qaça-qaça 

gedirdik. ġirin yuxumuz qaçmıĢdı.  
Eləcə cılxa suyun içərisindəydik. 
Kazarmada, quru ehtiyyat xebeləri əynimi-zə 

geyinib, yeməkxanaya qaçdıq.  
Səhər yeməyi soyuq və ürəyimizcə olmasa da, 

böyük iĢtahayla yeyib-içəndən sonra, loĢda-Ģıb geri 
qayıdanda, üst-baĢımız yenə cılxa suya batdı. 
Uzunboğaz əsgər çəkmələrimiz palçıq ol-duğundan 
selləmə yağıĢın altındaca təmizləyəsi olduq. Əsgər 
güzəranı bax budur! 
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Lenkomnatada ПОЛИТЗАНИЯТИЯ gedirdi... Xebe 
formamı soyunub, suĢilkadakı isti borula-rın üstünə 
sərdim və koykada əsgər rəxtxabımı açıb, üstümə iki 
isti buĢlat da əlavə salaraq üĢü-yə-üĢüyə, tələsik 
yorğanın altına girdim. Dərhal da yuxunun rəhninə 
düĢüb, sanki, hansısa hor-rada müxtəlif rebuslarla 
cəngə girib, boz bir ba-taqlıqda hoydu-hoyduyla onları 
həll edirdim... 

Oyananda, artıq saat 12:05 idi.  
Yer nəm idi... Sis-duman yenicə çəkilsə də heç 

nə olmamıĢ kimi, qıpqırmızı gün çıxmıĢdı. 
Özümə gəlmiĢdim.  
Əvvəl dəyiĢdiyim yaĢ forma və alt köynəyi-mi də 

sabunlayıb, yaxĢıca yuyandan sonra, su-Ģilkada isti 
boruların üstünə atdım.  

Özümü səliqə-səhmana salıb, qurtaran ki-mi də, 
qarnizonun kitabxanasına tərpəndim.  

Xeyli qəzet-jurnal oxuyandan sonra, bir ye-nilik 
tapdım: Əgər, Praqada çıxan ATLETĠKA jur-nalına 
abunə yazılmaq istəsəm, onda aĢağıdakı indekslə 
poçta müraciət edə bilərəm: 45552. 

Hərbi xidməti bitirib Bakıya qayıdanda, gə-rək bu 
jurnala yeni ildən abunə yazılam. 

Nahar vaxtı kitabxanadan cıxıb kazarmaya 
qayıdanda, artıq rota iĢə getmiĢdi...  

PraporĢik, əyyar Bandısiklə gənc QreĢnoy məni 
görən kimi, birağızdan muĢtuluqladilar:  

“Xəbərin varmı? Gecə ПРИКАЗ çıxıb! Hələ, 14 
oktyabr 1972-ci il tarixli Ģənbə gününün ЮЖ-НАЯ 
ПРАВДА qəzetində də dərc edilib.”  

Qulaqlarım küylədi, bunlar nə danıĢırdı? 
Onlar qəzeti mənə göstərərək, Ģirinlik istə-dilər. 

Üzüsızanaqlı, zəyəmli hozəki Vahid Həsə-novdan 
borca aldığım, beĢ ədəd 1 manatlıq əs-kinazdan 
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seçib, ən Ģaxlısı olan bir sarı rublluğu ətək altından 
leytenant QreĢnoya Ģirinlik ötürüb, qəzeti onun 
əlindən qarmaladım.  

Sevindiyimdən gözlərim necə doldu...  
Yanasan görüm səni ha ay MarĢal Qreçko!  
Pervomayskiyə əlvidamı? Hürr nə vaxtdan 

baĢlayır? Axx... Bandısik, Bandısik... 
Bəli!  
Axır ki, hərbi xidməti baĢa vurdum!  
Yeməkxanada qəzetin bir nüsxəsini də, sı-ravi 

əsgər Ġbrahimovun əlində gördüm.  
Nahar eləyə-eləyə bu dembl prikazının hər 

cümləsini dönə-dönə oxuyurdum.  
Ġyirmi iki ay, günə-gün həsrətini cəkdiyimiz bu 

əmrin sətirlərini axır ki gözüdolusu oxuya bil-dik! Və 
bu xoĢbəxtliyə rəğmən, bu günü də bax beləcə, dəli 
bəxtəvərliklə yaĢayırıq.  

Ey ulu Tanrı!  
UĢaq kimi necə sevinirdimsə, birdən mənə elə 

gəldi ki, bu tarixi əmr, deyəsən, yerdə qalan əsgər və 
zabit məxluqatın heç vecinə də deyil...  

Hardasan, ey boymadərən arağı! 
Sabah istirahət günüdür.  
Görünür birinci gündən cırhacırla bütün so-vet 

mətbuatı, bu tarixi ПРИКАЗ-ı öz səhifələrində 
iĢıqlandırıb yayımlaycaq.  

Sevincim tükənməzdi. CoĢub-daĢır, kükrə-yirdim. 
Cövr-cəfayla Moskadan verilən bu rəsmi əmrlə gələn 
hürr, artıq ovucumuzun içindəydi. 

Bu əmr o deməkdir ki, günü lap bu gündən 
etibarən məni artıq ordudan tərxis edə bilərlər!  

Boxçaları hazırlaya bilərdik! 
Radio və televiziyada hər son xəbərləri ve-rəndə 

MarĢal Qreckonun bu əmrini, incə və gö-zəl diktor 
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qızlar təkrar-təkrar oxuyur... sanki, ya-nan ürəyimizə 
buz kimi su çiləyirdilər.  

Söz yox, bu əmrin çıxmasını, Praqada çex Yitka 
da, Bərdədə, Komsomol və ağ mirvari sır-ğalı 
Məhbubə xala da, Odessada bənövĢəgözlü Katerina 
da, bu gün oxumuĢ, ya eĢitmiĢ olardı...  

Ġndi, artıq dünyanın ən xoĢbəxt insanı mən 
özümdüm və daha, Dyakivlər, Bryusovlar, Boy-kolar, 
QreĢnoylar, ya Bandısiklər gözümdə əhə-miyyətsiz, 
cansız əĢyalara çevrilmiĢdi.  

Düzdür, hələ obxodnoy almamıĢam. Üstü- 
ulduzlu, qıpqırmızı sovet Hərbi bileti əlimdə de-yil, 
amma hər halda arzuma yetiĢmək ərəfəsin-dəyəm və 
vətən vicdanı olaraq, iki ili Ģərəflə ba-Ģa vurmuĢam... 
Tül rübəndli evimizə cumuxmaq vaxtı çatmıĢdı. Birdən 
gözlərimin qarĢısina gəldi ki, lap toyumdur. Hətta, 
duvaqqapma mərasimi-dir, curlarım: Nitqpərdaz Vaqif, 
Ələsgər, Xosrov, buratino Tariyel, qasırğa Tahir, ağ 
mirvari tana- lı Məhbubə xalanın oğlu Arif, çil-çil 
Sərxan dayı-nın qızbibi uĢaqları, -Vaqiflə Arif, dərzi 
Həmidin qapıçı oğlu Zakir, Araz, ətrafımda oynaya-
oyna-ya baĢıma pul səpir... və ġərq küçəsinin cunquĢ 
uĢaqları da bir-biriylə cəngə girib, yerdən pulları 
çırpıĢdırır... dəllək-klarnetçalan Savalansa cöv- 
ləngahda sidqi-ürəkdən və Ģövqlə klarnetini püf-ləyir... 
qonĢu və qohum qadınlar qol qaldırıb sü-zürlər... 
Yamanca atəĢfəĢanlıqdır... 

Bizim məhəllənin yaxınlığındakı... yerə ya-pıĢmıĢ 
uzun qanqallı, yeriyəndə ayağa dolaĢan hündür 
gicitkan, sirkan kollarının bitdiyi düzənin dirəndiyi 
qamıĢlı, lilli, lehməli, -uĢaqlıq və Xura-manlı 
xatirələriylə nakam qalmıĢ Qarasuya get-məyə daha 
nə qaldı ki?  

Vurnuxurdum... 
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Odessaya, ağcabədili Nazıya, Tbilisiyə Ta-hir 
Ağayevə və Bərdədə, nədənsə məhz Ġmana təbrik 
məktubları yazmaq qərarına gəldim.  

Dükançı Misirin oğlu Vəzirin də, qonĢumız 
Xansuvarın da, xasavyurtlu Ruslanın da bu gün bu 
tarixi əmri oxuyub, çamadanları qavqarmağa və tərxis 
olunmağa dimdik hazır dayanmalı gün-ləri idi. Bu 
tarixi ПРИКАЗ, həm də ki, orta məktəb dostum, ürəkbir 
Qasırğa, “üçtəkər motorel” mə-sələsindən sonrasa 
Zavallı adlandırdığım və in-di qısaca, zavallı Taqan 
adıyla düĢündüyüm Ta-hir Ağayevə də Ģamil 
olunurdu.  

KaĢ, bircə bu hərbi xidməti bitirib, əlimizdə hərbi 
bilet Bərdəyə çıxacağımız gün olaydı... 

Selləmə yağıĢ yağdığı üçün, naharda rota 
kazarmaya qayıtdı. Ġndi, vodozaborda iĢ çox ol-sa da, 
iĢləməli hava və normal yol çatmırdı.  

Hər yan zığ-palçıq idi.  
Hava bərk soyuq və yağıntılı olduğundan... 

yeməkxanadan çıxıb tələsik kitabxanaya yollan-dım. 
Kitabxanada istilik sistemi iĢlədiyindən içəri isti idi. 
Kitab, qəzet və jurnalların özünəməxsus xəfif 
qoxusunda xeyli qurdalandım.  

Yeniyetmələr üçün yeni kitab çıxmıĢdı:  
“Gənclər! Sizin hüquq və vəzifələriniz”  
Bu kitabı tapa bilmədim... Bakıya gedən ki-mi 

axtarıb tapmalı, oxuyub, hüquq və vəzifələri-mi 
bilməliyəm. Bu mənə lazım olacaqdı... 

Saat 17:30 -da, klubun kinosunda, qırmızı-yanaq 
Aliklə Я ЕГО НЕВЕСТА  filminə baxdım.  

Ümumilikdə pis deyildi: Oğlana 3 il iĢ verib həbs 
edirlər. Sevdiyi qız nələr edir...  

ġamxorlu erməni, Alik Oqanesyanla birlik-də 
kinodan çıxıb, hamama getdik. 
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Bir əsgər günü də, bax beləcə yaĢandı... 
Bu gün istirahət günü idi.  
Səhər, postel zapravkasında, bütün ağları 

dəyiĢdim. Ġlk dəfəydi ki, hələ iĢlənməmiĢ, ağap-paq ağ 
paylamıĢdılar. Ağlıma gəldi ki, gedəndə, vaqonda 
istifadə eləmək üçün... özümlə bir dəst apararam, 
zira, qatarda paylanan ağlar, əsasən nəm, uzun illər 
iĢlənmiĢ və istifadə müddəti çox-dan adlamıĢ cırıq-
curuq, həm də cumbulu olur...  

Çənə Telmanda bir komplekt, artıq ağ var-dı. 
Ondakı ağ dəsti alıb, postelimi zapravka elə-dim. Hələ 
ilki iĢlənməmiĢ dəstisə, yığıĢdırıb gö-türdüm. Bunlar 
qatar üçün ölürdü... 

Tərneftli çənə Telmanla birlikdə vodozabo-ra 
gedəndə, bu ağları da özümlə götürdüm. 

Klaragilə getdik.  
Paqonları hərbi formanın çiyinlərinə düzəl-dib 

tikdim. “СА” hərflərini də, çox məharətlə tikib 
hazırladım və emblemləri petlitsalara vurdum.  

Heyif ki, yeni liçka tapa bilməmiĢdim.  
Klara harasa getmiĢdi. 
Böyük aynabənddə əyləĢib, radioya qulaq asa-

asa, köynəyimin qırılmıĢ düyməsini tikməyə 
baĢlayanda, masanın üstündəki bublikdən birini 
götürüb iĢtahayla yedim.  

Çənə Telmanla yanaĢı dayanıb... Ģifonerin 
güzgüsündə özümüzə baxdıq. O mənim yanım-da çox 
eybəcər görünürdü. Özü də, bunu görüb hiss edən 
məqamda qəfil pisikdi və dərhal yana çəkilməklə 
daltonizm qüsurlu dalqabaq vurdu.  

Saat 16:00-a kimi, paqon tikməklə məĢğul 
oldum. Qayıdıb kazarmaya gələndəsə, artıq sa-at 
16:25 idi. Hamı dembl prikazından danıĢırdı. 
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ЗАШИТНИК РОДИНА qəzetində də SSRĠ mü-dafiə 
naziri, MarĢal Qreçkonun əmri verilmiĢdi.  

Poçtun maĢınında, qəzetlər yüklənmiĢ me-
Ģoxlardan bir ədəd qəzet dartıb çıxartdım və in-di bu 
qəzet mənimçün ən əziz bir xatirə olacaq-dı. YaxĢı ki, 
poçt iĢçisi olan zabit hiss eləmədi. 

Bu günkü poçtdan, mənə heç nə düĢmədi. Artıq 
bekarçılıq olduğundan darıxır nə iĢlə məĢ-ğul 
olacağımı kəsdirə bilmirdim... 

Rota kartof soymağa gedəndə isə... siviĢib 
aradan çıxdım və  kinoya getdim.  

ГОРОД ПРЕТАНУТ УТРО gürcü filmi gedirdi.  
Gecə lenkomnatada oturub ССРИ Müdafiə naziri 

Sovet Ġttifaqı MarĢalı A. Qreçkonun Mosk-va 
Ģəhərində verdiyi, 13 oktyabr 1972-ci il tarix-li, 212 
nömrəli, mənim üçün tarixi əmr olan ПРИ-КАЗ-ı 
qayçıyla kəsərək, səliqə ilə kleyləyib gün-dəliyimə 
yapıĢdırdım. 

Bu da, növbəti əsgər günü...  

     
Odessa ilə telefon                                               
                           danışığı 

Ağcabədili Nazimin                    
                    göz yaşları                                                   
Eşşək Aslanın oğlu Arif 
 
Pervomayski, 
              16, 17 və 18 oktyabr 1972-ci il.      
                                           І , ll və lll günlər 
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Rotayla birlikdə iĢə gedəsi olduq. Bu gün də 

səhərimiz cərgədə təpik döyməklə açılmıĢdı. 
Vodozabora biz çatanda, dünya, hələ təzə-təzə 
ağarmağa baĢlayırdı. 

Gecə növbəsinə qalıb iĢləmək üçün... bey-nimdə 
müxtəlif planlar cızırdım.  

Starik əsgərlərimi beĢ-beĢ böldüm.  
BeĢinə iĢ tapĢırdım, beĢini isə gecə növbə-si 

üçün nəzərdə tutduğumdan, onlara tapĢırdım ki, dalda 
bir yer tapıb daldalansınlar və mümkün qədər də yatıb 
dincəlsinlər... 

Nahardan sonra gecə növbəsində nəzərdə 
tutduğum əsgərlərimə tapĢırdım ki, gecəni iĢlə-mək 
üçün kuporos hazırlasınlar. 

Ocağın kənarında oturub, kley biĢirə-biĢirə mülki 
vaxtlarımızın Ģirin xatirələrindən bir-birimi-zə danıĢıb 
Ģellənirdik. Laçınlı, göydodaq Ədalət mənim bu günə 
kimi eĢidib bilmədiyim, domca-çıraq haqqında 
xatırlayıb gecələr, hətta duman-lı havada necə 
qırqovul ovladıqlarından, nostalji hisslərlə xeyli 
danıĢdı. 

Və qəflətən necə oldusa, aramızda yaran-mıĢ 
məkrli pərdələri qaldırıb, giley-güzarla açıq söhbətə 
baĢladıq.  

KuybıĢevli Hüseyin, Ģamxorlu Vahid və bir də 
xallı Ariflə sözümüz bir oldu.  

Aramla ittihama baĢladım:  
-Odessada böyük birlik yaratmıĢdım. Odur ki, 

bütün rotaya rəhbərliyi, təsbeh kimi əlimizdə 
fırladırdıq. Dosdoğru da yol tutmuĢduq. 

Rotanın əsgərləri bizdən it kimi qorxurdu. 
Ġndi hərə bir tərəfə çəkir. Kim qazanacaqdı 

bundan? Kim bilir, kimin neçə günü qalıb? Artıq 
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hamımız bir aya qədər Azərbaycana qayıdaca-ğıq. 
Dopdoğmaca yurd-yuvamıza, elə deyil? 

Birliyimiz Odessadakı kimi olsaydı, sonun-cu 
gecə yoxlamasında... rotaya fərəğət əmri ve-rərək, bir 
molodoy rus əsgəri cərgədən qabağa çıxarıb, ПРИКАЗ-
ımızı, gur səslə ona oxutdurar-dıq. Bu da, əsgər 
həyatının gizli qəbul olunmuĢ qanunlarından biridir 
də...  

Qəzeti yetən zabitin gözünə soxmalıydıq... 
Bəs niyə bu ləzzəti yaĢamadıq? 
Axı hər altı aydan bir, bütün kazarmalarda, bu 

təntənə yaĢanır. Bəs, biz niyə yaĢamadıq? 
Düzdü, bunu mən yaĢatmalıydım sizə, an-caq 

özüm istəmədim. Biləsiniz! 
Zira, ətbaĢ MürĢüd niyə qudurub? 
23 aydır, mənə sığınan təpərsiz MürĢüdün son 

cəsarəti, qudurğanlığı hardan qaynaqlanır? 
Laçınlılar 23 aydan sonra birləĢib bir-birinə 

qahmar çıxır. Ağdamlılar, kəlbəcərlilər də, onlar kimi... 
Dor dibindən qaçanlar! Lələ köçüb, yurdu viran 
qalandan sonra ayılmısınız? Yalvarıb mə-ni özünüzə 
komandir seçmədinizmi? Ruslar sizi gündüzlər mal 
kimi iĢlədib... gecələr də döĢəmə yudurtdurmurdumu? 

Donma nöqtəsini düz seçməmisiniz! 
Pervomayskidə salyanlı bircə Adil... bərdəli də 

tək mənəm. Ġki nəfər olansa, Ģamxorlular Va-hidlə Alik 
Oqanesyan... və ağcabədililər Nazıyla Hüseyindi. 
Bakılı, kirovabadlı tək-tük, Naxçıvan-lı əsgərsə 
ümumiyyətlə aramızda yoxdu.  

Ġndi yerdə qalan sonuncu ayda donkixotluq 
eləyib, belə formada birləĢməkə nə qazanacaq-sınız? 
Deyin, mən də anlayım... 
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Yeri deyəndə qaçan təpərsiz MürĢüd, vay-nösə 
kəlbəcərli, bax bu “dost” Sahib Əkbərov... indi, nədən 
yeri düĢəndə mənə arxa çevirir? 

Satirik Sabir demiĢ: “Gərçi,” onlar bu günə kimi 
mənə sitayiĢ eləməyib? 

Odur ki, mən də ozümü kənara çəkdim... 
Əlimlə kuybıĢevli Hüseyni göstərib, bir za-manlar 

Odessada Maarifə demiĢdi ki:  
“Bizim ağsaqqalımlz Babayevdi, desə, ley-

tenantı 9-cu mərtəbədəncə, üzüaĢağı yerə atın, 
məhkəməsiz-filansız atacağıq. Məndən heç kim artıq, 
heç nə də soruĢmasın, böyüyümüz o kiĢi-di, bərdəli 
balası, Tofiq Babayev, vəssalam!”  

Elə deyil?  
KuybıĢevli Hüseyin ocağın istisindən qıza-rıb 

pörtmüĢ halda: 
-Babayev, bu ötən iki il ərzində mənə kən-

dimizdən 435 manat pul gəlib. Bütün bu pulların 
nömrələrini, donosbazlıq olmasın... bloknotuma 
yazmıĢam, -o əlini atıb xebesinin cibindən kiçik 
bloknotu çıxarıb göstərdi. MürĢüd Mamedova iki ildə 
150 manat pul vermıĢəm.  

Nömrələri də bloknotumdadır.  
Bir dəfə... KaĢĢeyev cibindən qırmızı onluq 

çıxaranda gördüm və diqqətlə baxanda heyrətə 
gəldim, nömrələri MürĢüdə verdiyim pulun nöm-
rəsindən idi. Rəqəmlər yosun kimi tei-tel... 

Bunu biləndən sonra xayxırıb MürĢüdün si-fətinə 
tüpürdüm. Ona, elə haqqına təpərsiz aya-ması 
vermisən. Axı, laçınlı boz eĢĢəyi xarici qız-larla tanıĢ 
eləyəndə qudurar da, hələ bir basıb o yana keçər də... 
Bəlkə düz demirəm?  
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Sınan qol sağalar, sınan qəlbsə sağalmaz 
deyiblər. Siçan olmamıĢ qovurğa yeyəndən nə 
gözləyirsən sən?  

Bunları nəzərə almalıydın...  
-Mən fikirləĢirdim ki, siçan sidiyinin də dər-yaya 

bir xeyri dəyər... 
ġamxorlu Vahid gözlənilmədən, Ģaqqanaq çəkib, 

heç kəsin gözləmədiyi haldaca Hüseyinin böyrünə 
dürtmə vuraraq gülməli bir misal çəkdi:  

-Siçana araq versən, piĢikdən pasport istə-yəcək 
dəə! 

Hamımız gülməkdən qarnımızı tutub uğun-duq. 
Dəlidən doğru xəbər, belə yerdə deyərlər!.. 

...Hərbi hissəmizin komandiri podpolkovnik 
Dyakiv razvod qurtaranda, qəflətən qıĢqırdı:  

-ОТСТАВИТЬ !!!  

Dərhal, ІІ rotanın komandiri, baĢ leytenant 
Bryusov, ucadan hərbi əmrlə, hərbi hissənin əs-
gərlərinə təkrar düzlənmək əmri verdi.  

Cərgə fərəğət əmri alıb, yenidən düzlənən kimi, 
Dyakiv gur səsiylə çığırıb... rəsmi qaydada əmr 
edərək Biyakı iki addım irəli çıxartdı.  

Dərhal... hamının nəzər-diqqəti Biyaka sarı 
yönəldi. Biyak əlində bükmələyib tutduğu qəzeti 
növbəti əmr gözləmədən ədayla açıb, xüsusi bir 
intonasiya ilə, özünü icmalçı diktor Nikolay Oze-
rovsayağı təmkinlə, ucadan və gözlənilmədən... tenor 
səslə oxumağa baĢladı: 

“SSRĠ Müdafiə nazirinin əmri... 13 oktyabr 1972-
ci il, № 212, Moskva Ģəhəri.  

Müəyyən edilmiĢ, xidmət müddətlərini qur-taran 
hərbi qulluqçuları... 1972-ci ilin noyabr-de-kabr 
aylarında... SSRĠ Silahlı Qüvvələrindən bu-raxmaq və 
vətəndaĢları növbəti həqiqi hərbi xid-mətə çağırmaq 
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haqqında: “Ümumi əsgəri vəzifə haqqında” SSRĠ 
qanununa müvafiq olaraq, əmr edirəm:  

1.Həqiqi hərbi xidmət müddətləri 1972-ci il 
dekabrın 31-də qurtaran hərbi qulluqçular 1972-ilin 
noyabr-dekabr aylarında Sovet Ordusu, Hər-bi Dəniz 
Donanması, Sərhəd qoĢunları və Daxili qoĢunlar 
sıralarından ehtiyyata buraxılsınlar.  

2.Bu əmrin birinci bəndinə müvafiq sürətdə hərbi 
qulluqçuların ehtiyyata buraxılması ilə əla-qədar 
olaraq, çağırıĢ gününədək 18 yaĢı tamam olan, 
çağırıĢdan azad edilmək üçün möhlət hü-ququ 
olmayan vətəndaĢlar... habelə çağırıĢdan azad 
edilmək möhləti qurtaran... və çağırıĢa dü- Ģən yuxarı 
yaĢlı vətəndaĢlar... Sovet Ordusuna, Hərbi Dəniz 
Donanmasına, Sərhəd qoĢunlarına və... Daxili 
qoĢunlara həqiqi hərbi xidmətə çağı-rılsınlar. 

3.Əmr bütün rotalarda, batareyalarda, es-
kadrilyalarda və gəmilərdə elan edilsin.  

        SSRĠ Müdafiə naziri Sovet Ġttifaqı MarĢalı A.Qreçko. 

Saçlarım necə qabarmıĢdı!  
Əvvəl öldürücü sükut... 
Sonra fanatizm baĢladı! 
Ġlahi! Ġki ilin zülm-zillətinin təntənəsi idi!  
ІІІ rotanın əsgərləri hamımızdan gur səslə 

çığırıĢırdılar. Bizim rota sanki yatmıĢdı, qəflətən div 
yuxusundan ayılıb onlara qoĢuldu.  

Bu hərbi intizama zidd olsa da, yüksək çinli 
zabitlər əsgər sevincinə əngəl törətmədilər. 

Necə möhtəĢəm oldu!  
Bəli, bu artıq bizim finiĢ xəttimiz idi...  
Sonsuz fərəhdən necə əl çalırdıq!  
Zavallı molodoylar! Necə həsəd və həsrət-lə bizə 

baxırdılar! Hamının gözlərində bir damla göz yaĢı 
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donub qalmıĢ, bu bir “damla” büllur ki-mi necə Ģəfəq 
saçırdı!  

Möcüzəydi!  
Niyə bu damlalar əsgər sırası kimi ard-ar-da 

düzülüb dığırlanmırdı?  
Tanrının möcüzəsinə bir bax! 
Baaxx, bu anın eyforik həzzinə görə, iki il it 

zülmü çəkməyinə dəyərdi! Eyy! Bütün xalqların ərən 
oğlanları! Üzümü Sizlərə tuturam: Amandı, 
yayınmayın əsgər getməkdən! Vətən vicdanı ol-maq 
qiyamətmiĢ! Çəkin bu zülmü, bu zilləti!  

Bilin ki, siz olmasanız vətən də olmur.  
Qoruyun Ulu Yaradandan Sizə verilən tor-paq 

qismətinizi!  
Ġndi anladım ki Çar hökuməti müsəlmanları niyə 

əsgər aparmırdı!  
Çil Sərxanın... oğru Bəylərin, donbalangöz 

Qanboyun uĢaqları kimi, saxta əlil kağızları dü-
zəltdirib tifilləri bədbəxt etməyin!  

Amma bu Qreçkolar, kaĢ tikinti batalyonla-rına 
da, son hərbi texnikaların sirrlərini öyrədəy-dilər! 
Onda olardı azadlıq, hürriyyət, demokrati-ya... irqi... 
dini ayrıseçkiliyə son!  

Elə, V.Ġ.Leninlə gürcü Koba, Çar əhlinə ən-gə 
böyüyündən üzübəri, haqqına toy tutdu...  

Məxləs, həmən o Stalin qənim olsun sizə! 
Nahardan sonra, ağdamlı, üzüpiriĢikli Riz-vanı 

göndərdim ki, 4 butulka ağ çaxır alsın...  
Yefreytor Ġlyas Mamedov və kuybıĢevli Hü-

seyinlə həmiĢə uzandığımız dik yamaca getdik. 
Rizvan da, çaxırları oraya gətirməliydi. Kolbasa, çörək 
də aldıq. Alnı narın tüklü Arif də gəlib çıx-dı. Yamacda 
yerdən bardaĢqurma oturub yaxĢı-ca yeyib-içəndən 
sonra, uĢaqları iĢ yerinə yolla-dım... Arif mənimlə 
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qaldı. O, özünü çox pis hiss edirdi. BuĢlata bürünüb 
onunla elə yerdəncə kü-rək-kürəyə verərək yıxılıb 
yatdıq.  

Bir zaman ayıldıq ki, çiskin yağıĢ baĢlayıb. Hər 
ikimiz yeyib, çaxırdan babat vursaq da titrə-yirdik. 
Yuxunun da ki, lap Ģirin yeriydi. Yaxınlıq-dakı ağacın 
altına keçib... yenidən kürək-kürəyə  verdik və 
ayaqlarımızı qarnımıza yığaraq, büzü-Ģüb yatdıq. 
BuĢlata elə bürünmüĢdük ki... 

Ağacın altında yağıĢ bizi az tutsa da, titrə-yirdik. 
Nə edəsən? Ġçki, Ģirin yuxu və yorğunluq bizi 
qabağına qatıb özüylə qaranlığa sürüyürdü. 

Toran düĢüb, yağıĢ bərkidənədək saralmıĢ nəm 
otluqda səksəkəli yatdıq.  

Elə titrəyə-titrəyə də, isterik hal keçirən bir xəstə 
kimi, gözləri bərəlmiĢ halda, qəfil sıçrayıb qalxdım. 
Yuxuda gördüklərim məni dəhĢətə gə-tirmiĢdi. Yerdə 
sirimsiməklə, gördüklərimi gözlə-rim önündə 
canlandırmağa çalıĢdım...  

Görürdüm ki:  
“UĢaqlıqda çəpərbir qonĢumuz olan... nitq-

pərdaz Vaqifin doğmaca anası Bahar xala, baĢ 
örtüyünü çıxarıb... Gur, dümağ saçları və yumru baĢı 
onu qızmıĢ diĢi Ģirə bənzədir...  

Qəhbə, vələzzalin söyləmədən sonra, qəf-lətən 
alnını düyünləyib... vələmbələrini çıppılda-daraq, 
yaylığını ağ saçları üzərində yelləyə-yel-ləyə Ģimal 
istiqamətinə doğru götürüldü...  

Belə yerdə deyərlər: Soraq-soraq Ġsfahana 
gedərlər. Hərçənd bu Moskvaya səmt aldı. 

Bir də görürəm ki... milyonlarla qadın onun 
arxasınca düĢüb və ayaqyalın-baĢıaçıq... Kreml 
meydanındadırlar. Vəlvələ, hay-küy, fıĢtırıq ba-ğırtı, 
qıĢqırtı, çığırtı Kremli baĢına götürüb.  
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Millət fısqırır!  
Səs-küyə Kremlin dövlət baĢçıları:  
Sov. Ġ.K.P. MK-nın BaĢ katibi L.Ġ.Brejnevin 

özündən tutmuĢ, Kosıginə, Andropova, Çernen-koya, 
Suslova, A.Qreçkoya, Romanovlara kimi, heç kim 
qorxusundan xalq qarĢısına çıxa bilmir. 

Bu vaxt, Leninlə Stalin yoldaĢın cəsədləri-nin 
qoyulduğu və vaxtıyla onların qoĢa uyuduğu 
Movzoleyin qarĢısı qələbəliklə çağlayır.  

Ġzdihama baxanlar... bir-birinin qulağına pı-
çıldayır: “Qorxmaz Tomrisin, Həcərin yerliləridir, 
müsəlman qadınları... Haqq tələb edirlər... Ġndi, həyat 
təzə axara düĢəcək deyirlər... 

Heyhat, Büro Üzvlərinədək hamı susur... 
Qeybdən ildırım Ģaqqıltısına bənzər gurul-tu 

qopur... Və vəhməli halda, görürəm ki Ġ.Stalin yoldaĢ 
bir əlini yanındakı Leninin qarnına basıb, dikəlir. Əvvəl 
Beriyanı soruĢur, qəlyanını istəyir və sonra da... 
qıĢqırır: “Hidrogen bombası lazım deyil! XruĢĢovu və 
o satqın Mikoyanı tapın, gül-lələyin! Cəsədlərini də, 
atın o müsəlman arvad-larının ayaqları altına, 
qancıqlar o saatca qorxu-dan qaçıb, hara gəldi 
təzəcəklər,” -deyir.  

Daha sonra da görürəm, Stalin yoldaĢ de-yən 
kimi də olur. Arvadlar bir-birlərini bastalayıb  keçir, elə 
yenə gücsüzlər ayaq altında ağnayır...  

Və bu vaxt qoca nənəmi görürəm, təmkin-lə... 
sakit-sakit: “Bu günə də min Ģükür! UĢaqla-rımızı 
tankların altına salıb əzmədilər ki?!”  

Sonda isə, nağıldakı axmaq qocanın toru-na 
düĢən qızıl balıq kimi aldanıb... qaynaĢan iz-dihamda 
kütlənin ayaqları altında qalıram. Saç-ları dağılmıĢ, 
isteriyalı, dabanlarına kimicə tərin içərisində olan, dəli 
kimi arvadlar məni çığnayır. Birdən görürəm ki, 
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ağmaya, yumyumĢaq qəhbə Bahar xala üstümə yıxılır 
və od kimi Ģirin nəfəsi içimi vurur... Səs-səmirsiz bir-
birimizə sarılırıq... 

Elə bu an, hardansa kisəçəkən Ġbrahim kiĢi 
peyda olur... Qıllı eĢĢək köpək oğlu... yenicə ra-
hatlandığım yerdəcə, dartıb arvadı ağuĢumdan zorla 
çıxarmaq istəyir... və elə bu vaxt, hövlnak sıçrayıb, 
yuxudan ağnavaz çöhrəylə ayılıram!”  

Tfuu! Gör harda ayıldım eyy...  
Hmm... 
Deyəsən heç yuxuda da bir insaf-mürüvvət 

deyilən Ģey qalmayıb ey... Gizli bir qeyzlə, içim-də 
donquldandım. Nə fayda?  

Zaman və olacağın sirri Allahın əlindədir.  
Görünür, bu yuxu mənə elə bura qədər ve-

rilibmiĢ dəə... Neyləmək olar? 
CanıyanmıĢ, pambıq kimi dümağ, atlaz ki-mi də 

yumyumĢaq idi. Canımı isti, Ģirin həyəcan bürüdü... 
Od kimi isti nəfəsini hey içimdə duyur, gözlərimi 
yumub, müsəvvər düĢündükcə yanıb-
yaxılırdım...UĢaqlıq arzum yuxuda müstəcab ol-sa da, 
ĢipĢirin idi... 

Çisək yağıĢ kəsmiĢdi.  
ĠĢ yerinə gəldim ki çinədanı dolu kəlbəcərli, 

laçınlı uĢaqlar məni axtarır. Ağmalanı vurandan sonra 
sementləri qurtarmıĢdı. Anbardan üç kisə sement alıb 
onlara verdim.  

Ağdamlı çənə Telman, əlində bir teleqram və üç 
də məktub gətirdi.  

Dəlidən doğru xəbər.  
Onları dərhal dartıb əlindən aldım. 
Teleqram, telefon danıĢığı üçün vurulmuĢ-du. Bu 

gün, saat 19:30-da, Odessa ilə telefonla danıĢmağa 
çağırılırdım. Maraqlıydı, görünür ağ-cabədili pəltək 
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Nazı Odessada, mənim üçün qə-ribsəyib. Dilli-feilli 
Nazı... 

Ürəyimdən keçdi ki, kaĢ bu teleqramı dilrü-ba, 
bənövĢəgözlü, həlim və ürəyəyatımlı Kateri-na 
vurmuĢ olaydı. Zahirən yalan olsa belə, daxi-lən, bir 
anlıq öz təmiz uydurmama inandım.  

Sevincimdən uçardım!  
Görünür, ayrılığın əbədi olduğunu, çox də-

qiqliklə dərk elədiyindən, dili-zar Katerina elə in-didən, 
bu hicrana tab gətirməyə qərar verib.  

Bətnindəki körpə isə, atasız böyüyəcəkdi... 
Amma o yelbeyin də deyildi, bütün bunları 

rəfiqəsinin, halalca ərinin acığına eləmiĢ və cə-sarətli 
addım atmıĢdı. Çox qürurluydu... 

Məktublar, qardaĢım Xəqanidən, Tbilisidən Tahir 
Ağayevdən və Bərdədən Əlövsətdən idi.  

Heç birində də, yönlü bir xəbər yoxuydu. 
Odessa ilə telefon danıĢığına isə, vaxt çox az 

qalırdı. Teleqram əlimdəydi, nə etməliydim?  
Saat 18:15 idi.  
Demək olar, cəmisi bir saat vaxtım qalmıĢ-dı. 

BaftaĢalvarlı tərneftli çənə Telman əvvəl mə-nimlə 
danıĢıq məntəqəsinə getməyə razılıq ver-mədi. 
DomuĢuq dayanıb: 

-Dördəm gedərdim, qorxuram, -dedi. 
-Mülki paltarda gedərik, -dedim. 
DaĢ atıb baĢını tutdu.  
-Qorxuram, ələ keçsəm məni dekabrın axı-rıncı 

gününə kimi burada saxlayacaqlar....  
-Xasiyyətin də bir həddi olmalıdı, heç məni də 

tutsalar, telimi sığallamayacaqlar... Ġzaholun-maz 
pozğunlar, ya dilpəsənd qəhbə Baharın ta-mada oğlu, 
daima çirkətab paltar geyinən Vaqif Hüseynov kimi, 
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ikiniz də buqələmuntək, rəngini-zi dəyiĢib, hər an bir 
hala düĢürsünüz... 

Elə bu vaxt... ġamxor ermənisi, qırmızıya-naq və 
həmiĢə sudan quru çıxan müstəhəq Alik Oqanesyan 
peyda oldu.  

Sevincək, naxünəkçiliklə: 
-Odessadan teleqram almıĢam... vaxta da az 

qalıb, ağcabədili Nazıyla gedib danıĢaqmı? 
Oqanesyan qımıĢıb qırmızı, ətli dodaqları-nı 

marçıldadaraq nagahan:  
-Gedək, -dedi. 
Elə bu vaxt... yaxasını kənara çəkən, çənə 

Telman da ona qoĢulub, pul ucu görəndə fahiĢə 
arvadlar kimi, ağır-yüngül eləmədən, tez sıyıla-raq, 
nameyi-əmalına növbəti günahını yazdırıb:  

-YaxĢı mən də gedirəm, -dedi. 
Gecə növbəsinə qalacaq uĢaqlarımı tezcə 

yanıma çağırtdırdım, birnəfəsə üyüdüb tökdüm: 
-Ġkiniz cəld qaçin kazarmaya, əlli tərpənin, lll 

rotadan kraskapultu alib gətirəcəksiniz. Ġkiniz də 
burada qalın, Bryusov məni axtararsa, deyin ki, 
kazarmadan kraskapultu gətirməyə getdi.  

Özünüz də mən qayıtmayınca, kazarmaya 
getməyin. Lap Bryusov zəng vursa belə, telefo-na da 
bir bəhanəylə getməyin. Yalandan qarnı-nızı tutub 
yerdə yuvarlanın... guya ağrıdan canı-nız çıxır. Və ya, 
buna bənzər nəsə... 

Onları əmin etdim:  
-Gecə on ikiyə kimi ləngisəm də... hökmən 

qayıdacağam. Pis-yaxĢı, siz iĢləyin ki, məni ax-taran 
olmasın. Bəlkə xəzan yarpaqları oynaĢan yerdə, ya 
Qara dənizin pıçıldaĢan ləpələrində... ağcabədili Nazı 
dara düĢüb?  
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Starik əsgərlərim gərginliyimə rəğmən növ-bəti 
dəfə güzəĢtə gedəsi oldu... QarĢılıqlı anlaĢ-ma və 
mərhəmliklə razılaĢdıq.  

MəhlulqarıĢdıran maĢını qaydaya saldırıb, su və 
əhəng məhlulu, mala, vedrə, qum, Ģuğul, bel, 
sementlə təmin edərək, onları son dəfə təli-
matlandırandan sonra... bədəsil çənə Telmanla evə, 
q.Klaragilə tərpəndik.  

Vaxt uçurdu.  
Məftuncasına mülki paltarlarımızı geyindik.  
Oqanesyandan borc aldığım 20 manatdan qalan 

sonuncu 14 manat pulu da götürdüm.  
Qayıtdıq ki Alik də geyinib, hazırdır. Mənim 

pencəyim yox idi. ġamxor ermənisi öz əynində-ki 
pencəyini çıxarıb, mənə verdi. Götürmürdüm. O qısa 
kürk geyinmək istədiyini bildirdi və kürkü geyinib, 
Океан-203 markalı radiosunu da qoltu-ğuna vurdu. 
Pencək əynimə azca iri idi. 

Onlar mənə baxıb qımıĢdılar... 
Əsla, vecimə də almadım və gecikəcəyimi-zin 

fərqində olmağı onlara xatırladan kimi... qəfil 
götürüldük.  

Bəxtimizdən, ПТИЦКОМБИНАТ-da avtobusa çata 
bildik, yoxsa, sözsüz gecikəcəkdik.  

Əsgərin dadına, bax belə yerdə çatarlar... 
ġamxor ermənisicə, podpolkovnik Dyakivin 

arvadıyla süddə biĢən horradan yeyib, avtobus-da 
qınına çəkilərək radionu oxuda-oxuda öz də-
mindəydi. O, əsl burjua məfkurəliydi... 

Pervomayskinin mərkəzində... Mərkəzi Da-nıĢıq 
məntəqəsinə çatıb teleqramı göstərəndən, heç beĢcə 
dəqiqə ötməmiĢ Odessanı verdilər. 

Ağcabədili Nazının pəltək diliylə danıĢması 
ürəyimizi açdı. Tarixi əmrə görə bizi təbrik edir-di. 
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MarĢal Qreçkonun bu əmri Ģəxsən bizim idi. QarĢılıqlı 
təbriklərlə necə sevinirdik!  

Oqanesyan və çənə Telmanla da, Nazı da-nıĢdı. 
Çənə Telman tez qürrələnib: 

-Elə mülki paltarda iĢdən çıxıb, pereqavora 
gəlmiĢik eloğlu, öz canım üçün, -dedi və çənəsi bu 
vaxt bir az da yana əyildi. 

Hələ, düz 15 dəqiqə vaxtımız vardı.  
Yenidən dəstəyi Telmandan alıb danıĢdım. 

Dəstəyə qıĢqırıb danıĢırdım. Səsimi yaxĢı eĢidə 
bilmirdi. Çığıra-çığıra baĢa saldım ki:  

-Anya xaladan soruĢ, məktubum ona çatlb-mı? 
Yitkagil də cavab yazmır, nə baĢ verib? 

Yazıq Nazim, sevindiyindən az qalırdi tele-
fondaca ağlasın. O kasıb, savadsız olsa da, çox 
mehriban, istiqanlı, etibarlı dost idi. Əsgərliyi bi-tirən 
kimi, evdə ağır ailə yükünü çəkmək bunun 
boynundaydı və o buna qəlbən, ruhən tam hazır idi. 
Xəstə anası xadiməlik eləyir, türmədən yeni çıxmıĢ, 
böyük, narkoman oğlunu güclə dolandı-rırdı. Ortancıl 
qardaĢı da evli olduğundan, fəhlə-liklə  öz ailəsinin 
hayında qalmıĢdı. Orta məktə-bi də düzəməlli 
oxumamıĢdılar. Güzaranları çox ağır keçirdi. Amma, 
Nazı nikbin idi və gələcəyə inanır, ümidini allahdan 
üzmürdü. 

 Dəstəkdə qıĢqırırdı: 
-Quyban olum ə, sənsiz yaman dayıxıyam, 

anam, qaydaĢım biy təyəfə qalıb, sən biy...  
Və axırda, düĢüncələrini açıq biruzə verən 

sonluqla, doğrudan ağladı. O bu dost ayrılığının 
hönkürtüsünə uzun, qərib gecələrin həsrətindən 
köklənmiĢdi... Bunu onun qubar səsinin aciz to-
nundan və alıb-verdiyi nəfəsin ritmindən sezmə-mək 
mümkün deyildi. 
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Yaman kövrəlib, qəlbən duyğulanmıĢdım...  
Oqanesyan özünə məftunluqla radioda rus 

musiqisinə qulaq asır... lümpen-proletariat çənə 
Telman isə, Ģit-Ģit zarafatlar eləyib hırıldayırdı. 

-Özünü ələ al, nə qalıb? 15-20 günə, hərbi 
xidməti bitiririk. Bütün yerdə qalan ömrü birlikdə 
olacağıq. Niyə darıxırsan? Qurtaran kimi, Odes-saya 
gələcəm. Hərbi bileti alım, yanındayam.  

Sonra da söhbəti dəyiĢib, bildirdim ki: 
-Zabitlər üçün nəzərdə tutulan... lavsan pa-rad 

forması almıĢam. Bədənimin ölçüsünədir! 
Adətən, hərbi xidmət dövrünün, ötən bu 23 

ayında, müsəlmanlara hərbi formalar paylanan-da, 
Ģineldən, xebedən, buĢlatdan, parad forma-sından 
tutmuĢ bütün alt paltarlarına kimi ölçüləri qəsdən 
dəyiĢik salıb, bizə quĢqun bağlayırdılar.  

Ən azı da iki, ya üç razmer fərqi ilə. Rostu da öz 
yerində... xristian əclaflar uzunlara gödək, gödəklərə 
də uzun forma paylayırdı.  

Ağlı kəsənlər, koptyorkada yalvarıb, boğaz 
çəkəndən sonra, birtəhər sarı rublu rüĢvət verib 
formaları öz ölçülərinə uyğun dəyiĢirdilər... 

Nazıya bərk-bərk tapĢırdım ki, hərbi biletini alan 
kimi mənim mülki paltarımı geyinsin. 

O Ağcabədiyə... ailəli qardaĢı Fazilə teleq-ram 
vurmuĢdu ki, əgər mümkünsə ona pul gön-dərsin... 
Məhəmməd də Nazıya qoĢulub, dembl üçün 
teleqramla evlərindən pul istəmiĢ, hərçənd heç birinin 
evindən müsbət cavab gəlməmiĢdi... Görünür 
vəziyyətləri könülaçan olmayıb. Yoxun üzü qara 
olsun. Quyruğun qapı arasında qalma-sı, heç yaxĢı 
hal deyil... 

Telefonda xeyli söhbət eləyib dərdləĢdik.  
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BənövĢəgözlü Katerinadan heç bir söz sal-madı. 
Pis nəsə eĢidəcəyimə sanki özüm də qor-xurdum. 
Nazının onsuz da, poçtla elə bir əlaqə-si olmur... 
Bağlama, əsgər məktubu, ya açıqca- filan göndərmir, 
ya da almırdı...  

Tanrı özü Katyanı hifz eləsin! 
Nazıya məktub da yazmırdım. Çünki onun 

oxuyub-yazmaq həvəsi, ya qabiliyyəti yoxuydu, bu iĢi 
bacarmır və bu da mənə ləzzət eləmirdi...  

O mənə dönə-dönə bildirdi ki:  
-Hamama həy gedəndə də, sənin məktub-la 

Dusyaya salam göndəydiyini ona bildiyiyəm... O da 
çox seviniy və bəyk-bəyk tapĢıyıy ki, o da səni tez-tez 
xatıylayıy və bu bayədə sənə xəbəy veyməyimi yica 
ediy. Deyiy: “Həybi bileti alan ki-mi Odessaya gəlsin, 
onu yaxĢıca çimizdiyib ev-ləyinə yola salacağam...” 

Nazı savadsız olsa da, yaxĢı dostdur, çənə 
Telmanın sözü olmasın, panyatkalı oğlandır:  

-Alik səninlə necə dolanıyy əə? -soruĢdu. 
O çox səmimi, təbii, sadə təfəkkürlü oğlan idi. 

Qəflətən yadına nə düĢdüsə, tələsik və dile-tantlıqla 
soruĢdu: 

-Ayə, Boyko mənə istehzayla deyiy ki, mü-
səlmanlay biliy, Allah biyinci dünyanı, döyd gün sonya 
isə günəĢi, ayı və ulduzlayı yayadıb. Düz deyiy mən 
ölüm? 

-O rota komandirinin siyasi iĢlər üzrə müa-vini 
olsa da, epilepsiya xəstəliyinə tutulmuĢ xam adamlar 
kimi danıĢır. Sosializm cəmiyyəti Allahı tam inkar 
etmirmi? Sən də ondan soruĢ ki, vala-am eĢĢəyi nə 
olan Ģeydir? Bu sözə omu, ya sən özünmü, daha çox 
yaxınsan? 

Zavallıya nə qədər xırdaladımsa, telefonda məni 
anlamadı. “Nə eĢĢəyi?” -deyib tutmuĢdu. 
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Alik onunla danıĢanda, Nazı soruĢdu ki:  
“Sayatova sezona gediyikmi? Bax ha, mən ölüm, 

sözümüz sözdüymü?” 
Onlar məxfiliklə öz aralarında tam anlaĢıb-mıĢlar: 

“Hökmən gedəcəyik,” -deyirdilər.  
Mənimsə Saratovda nə itim azıb?  
Yarımçıq qalmıĢ ali təhsil...Ġntizarla yolumu 

gözləyən Komsomolum... Hələ, ağ mirvari tanalı 
Məhbubə xala... Praqada yaĢayan çex Yitka... 

Nəsə... Odessayla danıĢıb, kövrək hisslər-lə 
danıĢıq məntəqəsindən çıxdım...  

Nazının telefonda ağlaması məni çox təsir-
ləndirmiĢdi. Halım kədərli olduğundan, qıpqırmı-zı 
sifəti iĢım-iĢım iĢıldayan Alik Oqanesyan mə-ni 
güldürmək istəyir və müxtəlif, gülməli lətifələr danıĢır, 
dəlixanadakı dəlilərin çıxartdığı oyunlar-dan söyləyir... 
çənə Telman da lovğalıqla dizinə döyə-döyə, 
gülməkdən uğunub gedirdi.  

ГОТЕЛ РЕРВОМАЙСК-a girdik.  
Gözmuncuğu ayamasını qoyduğum suĢalı 

Hoffeli axtardım və öyrəndik ki, onlar dünən ge-cədən 
yığıĢıb gediblər.  

Düzü, bir az da bu məsələ məni duyğulan-dırdı 
və dərhal köç hissi canımıi bürüdü...  

Mehmanxananın restoranına girib 6 butul-ka pivə 
və hisə verilmiĢ kolbasa sifariĢ verdim.  

Yenicə Ģirin-Ģirin yeyib-içirdik ki, restorana iki 
cavan praporĢik daxil oldu.  

PraporĢikin biri, mülki geyimdə olsa da Alik 
Oqanesyanı və çənə Telmanı tanıyıb stolumuza 
yanaĢdı və bizimlə mehriban görüĢüb, hal-əhval tutdu. 
Hərçənd, kiĢi kimi bizim əsgər olduğumu-zu, 
yanındakı, ağırzəhmli praporĢik dostuna bil-dirmədi. 
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Biz tərəfə xəlvəti göz vurub... dostunun qulağına 
bərkdən pıçıldadı:  

-Pervomayskidə qulluq eləyib, yayda tərxis 
olunublar. Köhnə tanıĢlarımdır...  

Təbir caizsə, bununla da, misginlilər masa-da 
qonaq olmaq Ģərəfinə layiqincə nail oldular. 

Erməni mənĢəli xristian, Azərbaycanda ya-
Ģadığından qonaqsevərliyi məharətlə mənimsə-miĢ 
Oqanesyan, onları masada oturtdu və əlavə olaraq, 
bir araqla kolbasa da sifariĢ elədi.  

Mən pivə içmədim. Onlarsa, pivənin üstün-dən 
hələ araq da içdilər. Bir-iki sağlığa araqdan içən kimi 
artıq köç-möç qoxusu qeybə çəkildi və Odessa-
modessa, çənə-çünə, Telman-melman, Nazı-filan 
qeybə çəkildi.  

Dilimə alkoqol ki dəydi, beləydi. 
Ġndi qəlbimi slovyan mənĢəli, praqalı, daim 

mazaqlaĢmaq istəyən Ģıltaq çex Yitka və bada-mıbuta 
corablı... məhzun baxıĢlı Komsomol sar-mıĢdı. Bir də 
ki, naməhrəm Katyayla ağ mirvari sırğalı Məhbubə 
xala və toz-torpaqlı ġərq küçə-sinin, Xuramanlı 
uğursuz ilk məhəbbəti... 

Biz görüĢəcəyik... zira, bu yuxu yox, bir ne-çə 
günün real gerçəkliyidir. Ġndisə bizləri, məhz barmaqla 
sananacaq günlər ayırır... 

Restorandan kefikök çıxandan sonra, pra-
porĢiklərlə qucaqlaĢaraq, iyrənmədən bir-biriylə 
uzunuzadı və sürəkli öpüĢən, xudahafizləĢib bir də 
təkrar-təkrar, marçıltıyla öpüĢən, kefləndiyin-dən 
çənəsi bir qədər də yana əyilmiĢ, mazaratlı Telmanı 
zorla sıyırıb, bəlağətlə danıĢan prapor-Ģiklərdən ayıra 
bidik.  

Zalımın oğlu... göyərənədək uğunub özün-dən 
hey gedir... sallağı oturub, əliylə tez-tez diz və baĢına 
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döyür... lopa-lopa ağ köpüklü quru tü-pürcəyini ətrafa 
səpələyirdi. Kley kimi yapıĢqan olan tüpürcəyi 
çənəsində və köynəyində yapıĢıb qalmıĢdı. Ġyrənc 
gündəydi. Sanki taleyi ondan, o da taleyindən öc 
alırdı.  

Ulu Tanrıdan, qismətinizə qara qızıl sərvəti 
verilsə də, alnınıza hamballıq yazılıb... eyy oxu-
maqdan qorxan savadsız öcəĢkən ərəsati məh-Ģər, 
küllü müsəlman məxluqatı, daha neyləmək olar? -
deyib, qara taleyinizlə barıĢmayın. 

Öfkəm çatladı! 
Kinoya getdik. AfiĢada hind filmi göstərilə-cəyi 

haqqında anons vardı.  
Ram və ġam filmi.  
Restoran və kinonun pullarını, ağırsanballı əl 

ermənisi Alik Oqanesyan ödədi.  
Kinoya girdik.  
Bu filmə Bakıda olanda, bir dəfə Nizami ki-

noteatrında Məmmədhüseyin kiĢinin nəĢəçəkən kiçik 
oğlu Aydın və onun özündən böyük bacısı ağıryana... 
bəzmgah məclis ölüsü Məlahətlə bir-likdə baxmıĢdım.   

Film o vaxt, düz gecə 12-də qurtarmıĢdı... 
YaxĢı yadımdaydı hər detalı. Kinoda, yanı-mızda 

qız olduğundan bedahat qürurlu idik... 
Hicri qəməri, ərəb təqviminin üçüncü, rəbi-

üləvvəl ayı idi, bizim təqvimlə mart ayı... 
Xatirələr əziz, həm də Ģirin olur axı. Nizami 

kinoteatrından çıxanda, taksi saxladıb getdik və onlar 
Sovetskidə, kirayə qaldıqları evdə, mənsə Yasamal 
bazarının qarĢısında düĢdüm... 

Məhz bu gün də, o günkü kimi, biz kinodan 
çıxanda, gecə düz 12 idi. Di gəl, bu dəfə taksiyə 
gücümüz çatmadı, heç marĢrut avtobusu da ta-pa 
bilmədik. Yol yeriməklə alınar, düĢünürdüm.  
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Nam-niĢansız çənə Telman kinoda yaman-ca 
xoruldayırdı. Arada, bir neçə dəfə bərk gəyir-di, amma 
qusmadı. 

Oqanesyan bizi piyada avtobusların qarajı-na 
apardı. Orada, iki tanıĢ avtobus sürücüsü ilə, xeyli 
çənə döyəndən sonra, birinə iki manat pul verdi və o 
sürücü, bizi avtobusuyla ПТИЦКОМБИ-НАТ-a kimi 
apardı.  

Çənə Telmanın cücə boğazınaca oxĢayan nazik 
boynu, oturacağın söykənəcəyindən, tez-tez sürüĢüb 
düĢürdü. O xoruldayır, fısıldayır qa- rıĢıq müxtəlif 
səslər çıxarır və hətta, bir dəfə də bərkdən hıçqırdı, 
sonra dərindən gəyirdi, sonra da lap mal kimi böyürüb 
öyüdü.  

Ona baxıb gülürdük...  
Yolda, Alik Океан-203 markalı radiosu ilə, Bakını 

tutmuĢdu, kimiydisə muğamat oxuyurdu. Özü də Ġran 
üstdə, fars ləhcəsiylə...  

Quruyub qalmıĢdım.  
Muğam üstdə oxunan bu fars xalları, məni 

sehrinə salıb aparırdı. Sonra da müğənni bir gö-zəl 
mahnıya keçdi və uzun bir fars zənguləsiylə boğaz 
vurub qurtardı.  

O, sanki, öz tarixi möhürünü vururdu...  
Diktor Roza Tağıyeva sonda elan elədi ki:  
“Siz RövĢən Behcətin ifasında...”  
Bəli, oxuyan deməli bu gənc müğənni imiĢ, 

kirovabadlı... Onun içimi qaynadan bu sehrli sə-si heç 
vaxt yadımdan çıxmaz...  

O... mənim iç dünyamda, muğamat adlı bir 
səltənətə, yeni, Behcət körpüsü sala bildi... 

Alik Oqanesyandan ayrılıb, çənə Telmanın 
qəhbəsigilə biz gələndə gecə saat biri ötmüĢdü.  
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KəkəĢ Telman lül-atəĢ idi. Qoltuğuma alıb, onu 
zorla dartırdım... 

Yolüstü, gizlincə vodozaborda əsgərlərimə də 
baĢ çəkdim... Sonra, lap necə ürəkləndimsə, 
vodozaborun КПП-sinə də, elə mülki geyimdəcə 
girdim... Çənə Telmanı, ЮЖНЫЙ БУГ çayının kə-
narındakı tək ağacın altında, saralmıĢ otluğaca 
uzadaraq: “Barmağını bas ağzına, o ki var qus, 
ayılacaqsan onda...” -deyib, gəlmiĢdim. 

Göydodaq Ədalət də КПП-də idi.  
Məni görən kimi iriĢib, hər Ģeyin qaydasın-da 

olduğunu bildirdi. UĢaqlar sakitcə iĢləyirdi...  
Sağ olsunlar! 
Gecəni... Telmanın qəhbəsigildə keçirməyi 

qərara almıĢdıq. Odur ki geri qayıdıb, onu qaldı-raraq 
sürüyə-sürüyə, güc-bəlayla Klaragilə dar-tıb gətirdim. 
Dumbulla gələn, zurna ilə gedər. 

Əclaf hələ də, özünü qusdurmamıĢdı...  
Çənə Telmanın lümlüt “boylu məĢuqəsi” öz 

ağdamlısı olan Rizvanın qucağındaydı...  
Öfkəniz yansın haa!  
Ġlk dəfə olaraq, çənə Telmanla bir çarpayı-da 

yatası olmuĢdum. Çarpayı əsgər koykalarına nisbətdə 
xeyli geniĢ və uzuntəhər olduğundan... baĢ-ayaq 
uzanıb rahatca yata bilərdik.  

Onun kəsif iy verən cəmdəyini birtəhər, ya-tağa 
qaldıra bildim. Sanki, içib bir az da ağırlaĢ-mıĢdı və 
gəndalaĢ kolu iyi verirdi. 

Biz yatanda saat artıq ikini ətəkləmiĢdi.  
Dəmsaz Nazının ağlamasını düĢünə-düĢü-nə də 

yuxuya geçmiĢəm... 
Yuxudan ayılanda, saat 07:11 idi.  
Tez təpikləyərək, çənə Telmanı da durğuz-dum. 

ÜzüpiriĢikli Rizvan artıq getmiĢdi. Görünür o bizim daĢ 
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kimi yatdığımızı görüb, durğuzmağa qıymayıb... 
Telman ayılmıĢdı, hırıldayırdı... 

Pəncərədən gün düĢmüĢdü.  
Bu gün hava əla idi.  
Cəld əsgər formamı geyinib onu q.Klarayla baĢ-

baĢa buraxaraq... əsgərlərimin iĢlədiyi yerə tələsdim. 
Hamısı yorğun-arğın, yuxusuz, mürgü vura-vura, məni 
gözləyirdi...  

Onlarla görüĢüb, gecikdiyimə rəğmən uzun 
üzrxahlıqdan sonra, Nazıyla telefonda danıĢığı-mız 
haqqında həsb-hal edə-edə, dəmirtikanlıqla dolu 
Ģumluq tarla yoluyla kazarmaya tərpəndik.  

Rota yenicə iĢə getmıĢdi.  
Kefim kök, basəfa, damağım da çağ idi.  
Gecəni rahat yatmıĢdım. Hərbi hissəmizin 

yeməkxanasında səhər yeməyi yedik.  
Sulu yeməklərin içərisindəki tək-tük donuz 

salaları, son vaxtlar yenə məni iyrəndirirdi.  
Kazarmaya yollandıq.   
Yuyunma otağında soyunub yaxĢıca yuyu-naraq, 

diĢlərimi fırçaladım. Özümü səliqəyə sa-lıb yerimə 
girdim ki, yatam. Fəqət, nə qədər elə-dimsə gözümə 
yuxu keçmədi.  

Axırı bezikib ayağa qalxdım və geyinib len-
komnataya keçdim. Gecəni çox gec yatsam da, isti 
yorğan-döĢəkdə yatdığımdan gözlərimə indi yuxu 
gəlmirdi... 

Lenkomnatada, gündəliyi köhnə qeydlərim 
hesabına avqustun 21-dən iĢləməyə baĢladım.  

Praqalı, çex Yitkayla keçirdiyim unudulmaz 
günlərdən birini, müfəssəl təfsir edir və o günü, inanın 
ki, yenidən yaĢayırdım.  

O qız... göylərdə gəzən xəyali, nağıllardakı 
padĢah qızlarına bənzəyirdi və onun, cəmisi 16 yaĢı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

235 

vardı... Necə fərasətli, ağıllı, diribaĢ, Ģıltaq,  faxir və 
hürr qız idi! Mənə elə gəlirdi ki, o baĢqa planetin 
sakinidir. 

Sən demə o günü, mən özüm də dünyanın ən 
bəxtəvər bəndələrindən biriymiĢəm! 

Nahara qədər praqalı Yitkayla yaĢadım.  
Məni Ģirin duyğular elə bürümüĢdü ki!   
Onun qədrini vaxt ötdükcə... daha çox bilir, 

yoxluğunu kövrək xatirələrlə daha dərindən hiss 
edirəm. Allahın mənə qismət elədiyi ilahi varlıq-lardan 
biriydi Yitka! 

Yenə yaman kövrəlmiĢdim. 
Rotada müxtəlif səbəblərdən qalan əsgər-lərlə 

nahara getdim. Yeməkxananın uzun və on nəfərlik 
taxta stolları da mənə darıxdırıcı gəlirdi. Cəmi 6 ay 
xidmət etmiĢ molodoy əsgərlər, hərbi xidmətin hələ 
dörddə birini qulluq eləyənlər, Ģən əhval-ruhiyyəylə 
deyib-gülür və Ģit-Ģit zarafatlar eləyib, yamanca da 
papaqlaĢırdılar.  

Onlar, gözümdə bədbəxt, miskin və vecsiz 
çəyirtkə məxluqlara bənzəyirdi.  

Vaxt vardı, poçt gələndə... dəli kimi poçtal-yona, 
əlindəki məktubların üstünə cumurdum.  

Daha, hər Ģeyə max vermək dövrüm, çox-dan 
adlamıĢdı. Yeni əsgər həyatına baĢlayanda 
üzüpiriĢikli, xırda gözlü, laçınlı Səbuhi Qadmalı-yev 
boğuq, xırıltılı səsiylə... sanki səsi qaz boru-sundan 
çıxırmıĢ kimi deyərdi: 

“Övci-fələkdən qaz deyilən kimi... nədənsə 
qağam yadıma düĢür...” 

Bunu eĢidən azəri əsgərlərimiz gülməkdən 
uğunardı. Molodoyluq dövründə belə də olurdu. 

Yadıma Bərdədə yaĢanmıĢ bir olay düĢdü:  
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“EĢĢək Aslanın oğlu Arif vardı... Bizdən 5-7 yaĢ 
böyük olardı. Bərdədə, Dəmiryol vağzalının 
yaxınlığında yeməkxana iĢlədirdi.  

Atası Aslan kiĢi müəllim idi. Mülki Müdafiə-dən 
dərs deyir və heç vaxt da sinfinə 5-6 uĢaq-dan çox 
Ģagird gəlməzdi... Hansı dərədə desən, bir arvad 
saxladığından, öz balalarına lazımınca tərbiyə verə 
bilməmıĢdi zavallı.  

Arif, yeməkxanasında müĢtərilərinə qulluq 
göstərəndə hər yeni gələn müĢtərisinin sifariĢini qəbul 
edəndən sonra... stul çəkib onun stolunda əyləĢər 
və... əlinə bir tikə isti kabab alıb: “Aslan, Aslan... atam, 
atam...” -deyə-deyə, kimisə bərk-dən çağırarmıĢ. Bir 
gün də... mən özüm bu səh-nəyə Ģahidlik edə bildim. 

Elə bildim atasını haraylayır.  
Sən demə, əclaf süləngi itinə atasının adı-nı 

qoyubmuĢ: EĢĢək Aslan!  
Əllərdə öləsən səni haa, heç meyidin tapıl-maya! 

Uzaq sibir çöllərində, vəhĢi ac itlərə yem olasan. Oğru 
Bəylərin oğlu... tamada Hüseynov Vaqifi ötdün ki sən! 

Bir, toza batmıĢ qara kaftar it yerindən tən-bəl-
tənbəl qalxıb yaxına gəldi və ləhləyə-ləhləyə 
quyruğunu bulayıb, könülsüz-könülsüz Arifin at-dığı 
tikəyə sarı çəpəki baxdı... Ġri sallaq qulaqla-rının içi, 
çölü eləcə atmilçəyiylə doluydu. 

Bu mənzərəyə, tamaĢa eləyənlər, gülmək-dən 
uğunar... eĢĢək Aslanın oğlu eĢĢək Arif isə, bax bu 
yolla stolovasına müĢtəri toplayardı...  

Fəndə bir bax! 
Nahardan sonra, yevlaxlı patrul Hüsən gəl-di. 

Onunla xeyli söhbət elədik. Sonra Dostoyev-skinin 
Cinayət və cəza kitabından xeyli oxudum. Yorulub 
gözlərim yumulanda, üstümə isti buĢlat da salıb 
yatdım. 
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Oyananda, artıq saat 18:04 idi.  
Çənə Telman da gəlib çıxmıĢdı. Oyandığı-mı 

görəndə yaxınlaĢdı və qımıĢa-qımıĢa qılıqla-nıb xəbər 
verdi ki, voyentorqa yaxĢı ayaqqabılar gəlib, hərçənd 
mülki adamlar üçündür...  

Gedib birlikdə baxdıq.  
Həqiqətən yaxĢıları vardı, amma baha idi... 

Kazarmaya qayıdıb, lenkomnatada gündəliyimə bir 
qədər də, tarixi avqust günlərindən yazdım. 

AxĢam yeməyində, Ģtabın zabit növbətçisi 
yeməkxanaya girib, ucadan elan elədi:  

-Babayevin briqadası bu gün, gecə növbə-sinə 
çıxmasın... Hərbi hissə komandiri Dyakivin öz Ģəxsi 
göstəriĢidir!  

Yaman pis oldum... axı it bir olar, ya bir sü-rü? 
ĠĢtaham da pozuldu. Kazarmaya qayıtdım.  

Bir az ötmüĢ rota komandiri, baĢ leytenant 
Bryusov kazarmaya girdi və hərbi əmrlə rotanı 
cərgəyə düzdürdü.  

Hamı yerini tutan kimi... praporĢik Bandısik 
fərəqət formasında, hərbi addımlarla, ayaqlarını 
növbəylə taxta döĢəməyə var gücüylə çırpa-çır-pa 
irəliləyərək, düz Bryusovun qarĢısında, yerə mıxlanıb 
təzim elədi və hərbi qaydada, hündür-dən məruzə 
etdi.  

Zınqrovlu ilanabənzər Bryusov: “ВОЛЬНА!” -
deyəndən sonra, yenə də kəkəĢ-kəkəĢ cərgənin 
önündə gərdiĢ eləməyə baĢladı və qəflətən, sa-kit 
tonda qaytan dodaqlarıyla mətləbə keçdi:  

-Dyakivin tapĢırığıdır, ümumiyyətlə bu gün-dən 
sonra, hərbi hissəmizin bütün rotaları, gecə 
növbəsində iĢləməyə son qoyacaq, çünki gözlə-nilən 
effekti verməyib. 

“Bu baĢqa məsələ!” -ürəyimdə pıçıldadım. 
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Sonra düz qarĢımda dayanıb... yaĢıl girdə 
gözlərini düz gözlərimə dikərək, soyuqqanlılıqla:  

-ġtabı yoxlatdırmıĢam, sənin adına, Azvo-
yenkomatdan teleqram-zad gəlməyib, -dedi.  

Qulaqlarıma inanmadım.  
Axı... telefonda atam özü dedi ki, göndərib-lər. 

Bəlkə teleqram gəlib, əclaf nəsə qopartmaq istəyir 
məndən? Bax, Sovet ordusunun belə əl-ləm-qəlləm 
iĢləri vardı. Komandir də, heç yalan danıĢar? Özü də 
öz əsgərinə...  

Təəccübümü və ona inanmadığımı səsim-dən 
hiss edib, qulağıma and içdi ki, aldatmır...  

Bəs bu necə ola bilərdi?  
Bəlkə atamı aldadıblar?  
Əclaf Azvoyenkom! O teleqram vurmuĢ ol-saydı, 

söz yox, hərbi hissəmizin komandiri pod-polkovnik 
Dyakiv dərhal məni buraxardı.  

Axı tələbəyəm, seminarlara geciksəm, za-çot-
imtahanlara məni buraxmayacaqlar. Belə ol-sa, bir il 
də geri düĢə bilərəm. Qrup yoldaĢlarım indi 5-ci 
kursda oxuyur, mənsə hələ, 3-cü kurs-da yerimdə 
sayıram... 

Gərək atama teleqram vuram... və məsələ-nin 
düyünə düĢdüyünü bildirəm. 

Ujindən çıxan kimi lenkomnataya gəlib ata-ma 
məktub yazaraq vəziyyəti baĢa saldım.  

Sabah teleqram da vuracağam... Niyə belə 
ədnalıq eləsinlər axı? Ədu kimdi görəsən? 

Gecə növbəsinə gedəsi olmadıq.  
Cinayət və cəzadan xeyli oxuyandan sonra 

Raskolnikovun istirablarından gözlərim ağırlaĢıb 
yumulanda dərin yuxuya keçmiĢəm... 
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Növbətçinin bağıraraq rotaya verdiyi: QAL-XIN! -
əmrində, oyanıb qalxmaq istəyəndə, kita-bın ədyalın 
ustunə düsdüyünü gördüm. 

Səhər razvodunda hava hələ açılmamıĢdı.  
Bərk soyuq vardı.  
Tutqun havada, 3-cü rotanın komandiri cır 

səsiylə yuxulu rotaya yeni xəbəri oxuyurdu: 
”Üçüncü rotanın sıravi əsgəri Aleksandr Ti- 

muroviç Ġvanov hərbi hissənin ərazisini, 8 sutka 
özbaĢına tərk etdiyi üçün, hərbi tribunal ona 1 il 6 ay 
iĢ kəsib... Əsgəri xidmətini dizbatda yatan-dan sonra 
davam edəcək...”  

Rota yarımçıq qalan yuxusunun hayınday-dı. 
Əhli-divanın çıxardığı hökmlə bağlı Ġvanovun 
taleyinə... starik əsgərlərdən fikir verib, ürəkdən   
dərdinə yanan Ģəriki olmadı.  

Diqqətlə dinləyib, qorxan və onun taleyinə 
ürəkdən acıyan, bir neçə qeyri-xristian molodoy 
əsgərsə, heyrətlə içlərini çəkdi ki, bu da rotanın 
Ġvanov faciəsinə insani keyfiyyətlə bağlı verdiyi son 
əsgəri borcu sayıldı...  

Əhli-kef samovolĢik əsgərlərin isə, heç ve-cinə 
də olmadı, onlar belə Ģeyləri əl çirki kimi bir lazımsız 
hökm hesab etdilər: НУ ЧТО?..  

ĠĢə getdik. 
UĢaqların iĢini bölüb verdim...  
ġaxta, yerdəki su çalalarını dondurmuĢdu.  
Çəmənlikdəki saralmıĢ otlara, ağappaq qı-rov 

düĢmüĢdü. Cinayət və cəzanı götürüb, Dos-
toyevskiylə birlikdə... çayın kənarıyla xeyli gedib, 
təpədəki ağacların altında qoyulan, taxta otura-caqda 
oturdum. BuĢlata bərk-bərk bürünüb, ye-rimi 
rahatlayandan sonra oxumağa baĢladım.  
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Oxuduqca, kitab məni özüylə dartıb aparır, vaxt 
uçurdu. Qəflətən hiss elədim ki, ayaqlarım  tamam 
donub. Əllərimlə baldırlarımı xeyli ovuĢ-durub geri 
qayıtdım. Yolboyu, yerdəki su çalala-rının üstünü 
örtmüĢ, ĢüĢə qatlarınabənzər nazik buz qatları... 
uzunboğaz əsgər çəkmələrimin al-tında ləzzətli 
xırçıltılarla sınır, mənim kimi bekar, romantik əsgərə, 
lap uĢaq kimicə, sonsuz ləzzət eləyirdi. Ecazkar səs 
idi!  

Təbiətən, çox sentimentalam... 
Biz uĢaq olanda da, ġərq döngəsinin, say-sız-

hesabsız çala-çuxurlarındakı üzünü qaymaq kimi 
nazik qatla tutan buz qatlarını... kiçik ölçülü yüngül 
çəkmələrimizlə, fərəh dolu sevinclə, çox döyəcləyib 
sındırmıĢ, üst-baĢımızı bulanıq suya batırmıĢdıq. 
Onda necə sevinərdik! 

O vaxtlar, nənəm gizlincə əynimizi dəyiĢər, 
təĢviĢlə deyərdi ki: “ Ədə-ədə, ananız görsə val-lah 
öldürəcək sizi, bu nə əyin-baĢdı?..”   

Söz yox ki, indi bunu Savalan, Araz, Əsgər, Arif, 
Qurban, ya Zakir, Vaqif, Ələsgər və adları-nı 
sadalamadıqlarım da, oxuduqca, qımıĢıb gü-
lümsəyəcək və o anları, bu dəfə, kövrək nostalji 
hisslərlə yaĢayıb, kədər, həsəd dolu:  

“Ay səni Tofiq...” -deməklə, xatırlayacaqlar. 
Yadınızdadı o anlar?  
Ay Qərib, ay Tariyel, ay Xosu, ay Araz, ayy 

gözümün iĢıqları?  
KaĢ o ayaq tappıltılarınızı bir də eĢidəydim, bir 

də kiçik bafta kəmərcikli uĢaq olaydıq...  
Qaynar samovar pıqqapıqla qaynayıb, ürə-

yimizdə, bu gün də ruhuna dualar oxuduğumuz 
Validənin üstünə aĢanda, özümü irəli verıb, kaĢ 
Manya xalanın dadına çata biləydim...  
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Hətta necə oldusa, haya yüyürüb gələn və 
anamla yaĢıd olsalar belə... hələ cavan görünən, ağ 
mirvari sırğalı Məhbubə xalayla ağ maya Ba-har 
xalanın, minnətdarlıq dolu, alıĢıb-yanan ba-xıĢlarını... 
və Manya xalanın lal-dinməz dayanıb gözləri ilə mənə 
nəsə dilədiyini... ardınca üzünü göyə tutub, “Ya Allah, 
-deyə,” nəsə pıçıldadığını sanki, bu an qeybdən 
eĢitdim...   

Xosu zəncirlə Savalanı, Arazı, Əsgəri, Qə-ribi 
qırıb-çatmamıĢ, özümü yetirəydim kaĢ...  

O ilahi gecədə də... üstü ucdantutma qara, 
yanları yaĢıl rəngli, tarixi BAKI-AĞDAM qatarında, 
kupeyə girib, Xuramanı tək görəndə...  

ÇaĢıb, heyrətlənəndən sonra...  
Titrək səslə, yarıpıçıltıyla:  
“AxĢamınız xeyir...” -deməyi bacaraydım...  
Və o heyrətin eyforik həzzini, milyon dəfə-lərlə 

yaĢayaydım!  
Xuraman adının baĢladığı “X” hərfinə görə 

Xosrovun baĢ hərfinə paxıllığım tuturdu.  
Ona, o cansız hərfi qısqanırdım...  
KaĢ...   
Xosuya yenə qibtə edəydim!  
Ona... onlara...  
Yenə keçiqıranda Sərxan dayının uĢaqları ibriqlə 

süd içəydilər...  
Yenə tozlu ġərq döngəmizdə hərə bir zur-na 

çalaydı... Hərəkəli yazılar kimi, hərc-mərcilik birdəfəlik 
yoxa çıxaydı... 

Birdən yamanca darıxmağa baĢladım... və 
nostalgiyayla, ürəkbir dostlarım olan, həya-abırlı 
buratino Tariyellə Xosuya... mübhəm bir məktub 
yazmaq ürəyimdən keçdi.  
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SoruĢmaq ayıb olmasaydı, Tariyelə yazar-dım: 
“Olan olub... ötən ötüb... Hərbi xidməti qur-tarandan 
sonra, Xuramandan soruĢa bilərsən: 

“O ilahi gecədə... ikiniz vaqonda yalqız ge-
dəndə... qatarın Ģirin yuxugətirici takkatukunda... tarixi 
kupedə... gözlərini dörd açaraq, sübhədək yatmayıb 
nə düĢünürdün? Bu məqam, yenidən yaĢanarsa, 
Tofiqə nəyi güzəĢt edərdin?””  

Gözlərimdən, yenə muncuq gilələr bir-birini 
qovmağa baĢladı... Qəfil, qırğız Aytmatovun ya-
ratdığı, manqurt obrazını xatırladım nədənsə...  

Nədənsə, nə isə... 
Doqquz starik əsgərimin doqquzu da, baĢı-nı 

aĢağı dikib iĢləyirdi. Onuncu özüm idim...  
Göydodaq Ədalət, bu gündən plitiçnik keç-miĢdi. 

Yerinə anaclanmıĢ qara Vəlini götürdüm. 
Qalanıb, sönməkdə olan, ocağın kənarına 

gəldim. Barmaqlarım soyuq Ģaxtadan kəsilirdi. 
Ayaqlarımı ocaqda o ki var, isidəndən son-ra, 

yenə kitab oxumağa qayıtdım. Və ayaqlarım yenidən 
donub qaxaca dönənə kimi oxuyub, isti közlü ocağın 
istisinə döndüm...  

UĢaqların yanına çatana kimi, tələsik yeri-səm 
də... tez-tez oturub-dikəlsəm də və müxtəlif hərəkətlər 
eləsəm də, ayaqlarımın donu açılma-mıĢdı. Ayaq 
barmaqlarımın ucu, soyuqdan göy-nəyir, canımı 
bedahat alırdı. 

Ocağın kənarına cumdum...  
Əllərimlə bud və baldırlarımı ova-ova ayaq 

barmaqlarımı masaj edə-edə isidib donunu açır, 
nimdaĢ, soyuqdan qartımıĢ partyankaları və çıl-paq 
ayaqlarımın altını, öləzimiĢ ocaqda, tez-tez isidirdim. 
Hərdən də... əllərimi ağzıma tutub, isti nəfəsimlə 
ciyərdolusu barmaqlarımı hovlayırdım. 
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DüĢüncələrimin qoynuna qapanıb, xəyalla-rım 
haralarda dolaĢmırdı? 

Q.Markesin... fantastik realizminin vurğunu 
olduğumdan, gözlə görünməyən və sanki zərrə-bin 
altındaymıĢ kimi, gerçəkliyin incə çalarlarını görüb, 
necə aydın dəqiqliklə təsvir edə bilirdi!   

O dünyanın nəhəngi olacaq! 
Böyük Nizaminin ilk adı Hərum olan, indisə 

Bərdə adlandırdığı, hüd-hüdlü xanım meĢəsi... 
Çingiz Aytmatovun öz romanında yaratdığı 

Boranlı razyezdindəki su problemi məsələsində aciz 
qalan insanları düĢünəndəsə, çənə Telman tələsik və 
təngnəfəs özünü ocağa təpdi:  

-Ġki saatdır, sənı axtarıram! 
-UĢaqlar iĢləmir? -cəld, təĢviĢlə soruĢdum. 
Əllərini ocağın istisinə, tüstüsünə tuta-tuta, 

ağzını qulaqlarına kimi aralayıb iriĢdi... və bu an, yenə 
xırda gözləri, qaĢlarının altındaca itdi...  

-Yox iĢləyirlər, hər Ģey dəcə qaydasındadır. 
Prostu mənə iki bağlama gəlmiĢdi. Səni tapma-dım. 
Məcbur qalıb özüm açdım. KeĢkə, qollarım sınaydı 
açanda... Ġçindən qızıl sepli qızıl saat, 4 ĢüĢə butulka 
0,750 litrlik konyak... və 2 ədəd də cığarası açılmamıĢ 
bloknot oğurlanıb!  

Özün öləsən, elə, yaman imanlı adamsan! 
Dərhal, baĢa düĢdüm ki, öz uydurmasıdır və ağ yalan 
danıĢır. Qıpqıprmızı ağ yalan...  

Toxumunuz kəsilsin! 
Ġki ildə, buna, belə tutarlı bol bağlama gəl-mədiyi 

halda, necə oldu, son günlərimizi sayha-sayda gəldi? 
Özünü elə peĢiman tutmuĢdu, elə bilərdin danıĢdıqları 
dopdoğrudur. Atan, o qədər ağılsızdı ki ha, 22 aydan 
çox gözləyib, prikaz çı-xandan sonra, saylı günlər 
qalanda... sənə qızıl sepli qızıl saat göndərir? Keç 
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özünə, məndə 21- dir, a zavallı... Bir neçə həftə də 
dözüb... Ģərəfli əsgər formasında kənddəki 
doqqazınızdan içəri girəndə, ya üç-beĢ gün sonra, 
qohum-əqrabada, ya elə kənddə ərgən bir qıza elçi 
düĢüb, palatka toyu öncəsi, o qara arıq biləyinə 
bağlaya bilmir-di? Yoxsa, qızıl sepli qızıl saatı, o 
gecələri yerlin Rizvanın qucağında əriyən, amma 
səndən “bo-ylu” qalmıĢ Klaraya göstərib, 
lovğalanacaqdın?  

Mənə çəp gəlirsən, ay südəmər körpə!? 
“Uzunboğaz əsgər çəkməsinin boğazında... paslı 

bıçaq gəzdirən” dızqax! “Boylu aĢnası” öz dostunun 
qucağından çıxmayan “kiĢiqırığı!” 

-Ağdamda teatr var? -oyubazlar kimi, qəfil, 
amma, çox ciddi Ģəkildə soruĢdum. 

-Hə, niyə yoxdu ki? -gözünü cib dəsmalıyla 
ədəbaz-ədəbaz silib, kiĢi-kiĢi dilləndi. 

-Hərbi xidməti bitirəndən sonra, orada özü-nə iĢ 
axtar. Sən əsl artistsən! -əminliklə dedim. 

O, heç nə baĢa düĢməsə belə, dediyim sö-zün 
mahiyyətini anlamasa belə, lazımınca iriĢdi. 

Hövsələm daralsa da, astadan:  
-Sənə bir babat ana ağısı lazımdır, ayy ya-zıq, 

yalanın qucağında lövbər salmısan! -dedim.   
ġit-Ģit hırıldayıb: 
-Biz, hər bir iĢi layiqincə bacarırıq, cavanca, 

gözəl-göyçək oğlanlarıq, nə olub bizə? Ġnan göz 
götürmür bizi, kimin belinə minirik axı? -dedi. 

Çənə Telman karıxıb, atasından yenicə al-dığı 
məktubu cibindən çıxartdı... və tez də, qay-tarıb, 
təĢviĢlə cibinə dürtüĢdürəndə, cəld qalxıb, zərfi 
qamarlayaraq əlindən aldım.  
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Suç üstə yaxalandığından cıqqırını belə çı-xara 
bilmədi. Bütün yalanlar insan kimidir, hərə-sinin bir 
ömrü var. Bununku da bura qədərmiĢ...  

Atası yazırdı: 
“Dediklərin meyvələrdən yollayıram, oğlum pul 

məsələsinə gəlincə isə, ona gücüm çatmadı. MaaĢı 
alan kimi poçtla göndərərdim, hərçənd ki, özün 
gəlirsən Ģirin-Ģəkər balam...” 

Hər Ģey gün kimi aydın idi!  
4 ĢüĢə butulkada, 0,750 litrlik konyak, qızıl sepli, 

qızıl qol saatı və 2 ədəd də, cığarası açıl-mamıĢ 
bloknot onun xəyali uydurmasıydı.  

Və o, savadsızlığından əmələ gələn əmin-liklə, 
bu yalanı uydurub, özünün hampa ailəsin-dən 
olduğunu, daha qabarıq gözə soxmaq istə-yir, gülünc 
vəziyyətə qaldığındansa xəbərsiz idi.  

Məni dəhĢət bürümüĢdü...  
Ġyirmi üç ay hamıdan məharətlə gizlətsə də, bir 

çox məqamlarda, pərdələnə bilsə də, zavallı, hədsiz 
dərəcədə kasıb ailədən çıxıbmıĢ...  

Ġlahi!  
Sovet Ġttifaqında yaĢayaraq, maaĢla dolan-maq 

qeyri-mümkün idi. Bunlar da onlardanmiĢ...  
O, 23 ay özünü, kəndin hampa övladı kimi 

qələmə verə bilmiĢdi.  
Hələ, dəhĢət bu deyildi.  
Telmanın özündən kiçik 5 qardaĢı və 3 ba-cısı 

da varmıĢ. Ailədə 9 uĢaqmıĢlar...  
Sovet faciəsi ondaydı ki, vətəndaĢı oğurluq 

eləməsə, ya rüĢvət verməsə, ac qalıb qudurardı.  
Doqquz uĢağı, halal əmək haqqıyla dolan-dırıb, 

hələ üstəlik də qızııl sepli qızıl qol saatı, 4 ĢüĢə 
butulka konyak, ya da 2 ədəd bloknot alıb, adi 
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bağlamayla Pervomayskiyə göndərmək, ve-losipedlə 
marsa çıxmaq kimi bir həqiqət idi. 

Yaman pis oldum...  
Bu qədər vaxt ötəndən sonra, onu çılpaqlı-ğıyla 

tanımağıma qəlbən acıdım. 
Onun kasıb ailədən çıxdığını kart kimi açıb, 

qəflətən üzünə çırpmıĢdım. 
O, çılpaq həqiqətin acı təmini dadaraq, ağ 

bayraq qaldırdı. Və büzüĢüb... əsl həqiqəti etiraf elədi. 
Ağdamın Tərneft kəndində həddən ziyadə kasıb bir 
ailədən olduğunu kədərlə... gözləri dol-muĢ, ağzının 
kənarları ağ köpüklü halda sakitcə nağıl eləyə-eləyə, 
sanki kiçildi... 

Bütün varlığımla ona yazığım gəldi. 
Dərhal, ağlıma gələn ilk məhrəm məsləhəti, 

müsəlman, azərbaycanlı, hətta, qonĢu rayonlar-da 
yaĢadığımıza rəğmən və ən əsası da, bəĢər övladı, 
insan olduğu üçün, halına içdən acıdığı-ma görə, 
təfsir etdim: 

-Hərbi xidməti qurtaran kimi, Ģamxorlu Alik 
Oqanesyan və ağcabədili Nazimlə hökmən Sa-ratova 
iĢləməyə get! Artıq sənin baĢqa çıxıĢ yo-lun yoxdur. 
Qulağında sırğa elə, heç vaxt yalan danıĢma. 
Ağcabədili Nazim də sənin kimi, oxĢar ailədən çıxıb. 
Gör nə qədər səmimidir. Dilinə, iki ildə bir dəfə də 
olsun, yalan gətirməyib.  

Əlhəzər et yalandan! 
Ozünü dartma bir də.  
Kasıb olmaq gülünc, Ģərəfsiz olmaq deyil! 
Siqaretdən çəkib... kəndinizdə avara-avara 

gəzəsi olsan, girami valideyinlərinə, böyük dərd və 
ağır yük olacaqsan...  
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Xülasə, çox söhbət eləyib, yeməyə də ge-cikdik. 
Ayaqlarımın donu tamam açılmıĢ, ocağın tüstüsünün, 
közünün istisi canıma yayılmıĢdı.  

His iyi verirdim...  
Ah... bu da sən, həzarpeĢə çənə Telman...  
Sən də belə xərcləndin! 
Kasıblığın baĢına dəysin, nə idi ötən bu 23 

aydakı əlaməti fariqə... əda, naz...  
Ġri danıĢmaq, baĢını baĢlara qoĢmaq, sənə 

yaraĢmaz, tərneftli çənə Telman!  
Ġri-iri cırma!  
Get, oxumaqdan baĢla ulan!  
Sıfırdan... 
Bu, böyük cadugərliyə bənzəyən günahını sənə 

bağıĢlaya bilərəm, zira... mahiyyətini baĢa düĢməli, 
düz yola çıxmalısan.  

ġəhriyarlıq keçməsin könlündən... 
O, dinməzcə üzümə baxırdı, sarkazmla: 
-Qorxutdun məni, öz günahlarımdan özüm, indi 

bedahat qorxdum... Ömrümdə ilk həyat dər-si aldım. 
Əsgərliyi bitirməyimlə yaman günlərim baĢlayacaq. 
Özüm də bunu tez-tez hiss edirdim. Qadir Allah bilən 
yaxĢıdır, əlhəmdüllah deyirəm.  

Birdən nə fikirləĢdimsə:  
-Yox, lap düzü, hələlik oxumaqdan da vaz keçə 

bilərsən. Qollarını çırmalayıb iĢlə, qardaĢ-bacı hayına 
qal. Külək kimi hərdən bir yana əs-mə daha. Saç-
saqqalını ağardıb, ölənə kimi düz ol. Heç kimə quyu 
qazma. Safdil, safürəkli, saf-qəlbli ol. Saqqala soğan 
doğrama bundan sonra.  

Çox pis olmuĢdu. Elə mən özüm də bu iĢin 
üstünün açılmasına çox peĢiman olmuĢdum.  
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O, senzə baxmayaraq nəsə vacib iĢinin ol-
duğunu bəhanə gətirərək, baĢını bulaya-bulaya qeyri-
müəyyənliklə və ehmalca çıxıb getdi.  

Gedən kimi də... həmiĢəki yerimdə uzanıb fikrə 
getdim. Yamanca dalğın idim. 

Ġlahi! Necə ailələr varmıĢ.  
Niyə yalan danıĢırlar görəsən? 
Oyananda saat 17:05 idi.  
Qürub edən günəĢ aləmi baĢına almıĢ, hər yan 

qıpqırmızı qızarmıĢdı.  
Necə ləzzətliydi!  
YaĢamaq istəyirdim bu iĢıqda...  
GünəĢ... cənub və sərq deməkdir...  
ġərq bizim müqəddəs küçənin adıdır... 
Yer kürəsindəki taleyimizəcə düĢən qismət 

payımız. YaxĢı ki, Amerikada doğulmamıĢıq... 
Necədi Xosu? Ay döngənin gözmuncuğu! 
Nəsə... 
Rota komandirimiz, baĢ leytenant Bryusov məni 

axtarırmıĢ. Tezcə hərlənib, uzaqdan gözü-nə 
görünməyə baĢladım.  

Məni görən kimi, dərhal, yanına çağırtdırıb, 
səlbəsini tolazladı: Gecə növbəsiylə tamam qur-
tarmağımızı dönə-dönə xatırlatdı...  

QardaĢım Vidadidən məktub aldım.  
Bizim Vaqifin, Kirovabaddakı ünvanını ya-zıb 

mənə bildirirdi. 
QrdaĢım Vaqif mənə 23 ayda heç üç mək-tub 

yazmamıĢdı... Neynirdim indi onun yeni ün-vanını? 
Hərbi xidməti, elə 23 günə qədər qurta-rıb evimizə 
gedirəm də... 
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Komsomoldan və ağ 

mirvari sırğalı Məhbubə              
        xaladan gələn son 

məktublar 
 
 
Pervomayski,  
        19, 20 və 21 oktyabr 1972-ci il. 
                        lV, V və şənbə günləri. 

 
Yamanca darıxıram...  

Yitkalı günləri köhnə qeydlərdən gündəliyə 
köçürdüyümdən... Odessada yaĢanan Ģirin xati-
rələrimdən heç ayrıla bilmir, bu günkü günlərisə 
tələm-tələsik və baĢdansovdu yazıram.  

Odur ki, slavyan mənĢəli, cüt bacılarla ke-
çirdiyim günləri, o vaxtdan qaynaqlanan düĢün-cə və 
arzularımı yetərincə qeyd edə bilirdim. Bu gün 
yaĢanan günləri isə demək olar, necə gəldi yazır, 
əsgər həyatım indi çox darıxdırıcı və yek-nəsək keçir, 
nəsə ürəyim sıxılırdı... 

Darıxmağımın əsl səbəbini isə tam aça bil-
mirəm. Bəlkə də, qəflətən məni çağırıb buraxa-caqlar. 
Amma günlər ötür, küləkli gündə pambıq atan kimi, 
günlərim bir-bir sıralanaraq, hey yerə düĢsə də... 
qəlbimi sarmıĢ kövrək hisslərin pıq-qıldayıb qaynayan 
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gözünü ürəyimcə açıb, gün-dəliyimə qeyd edə 
bilmirəm.  

Dembl prikazımız da çıxıb, di gəl ki getmək 
barədə hamı ağzına su alıb susur... 

Bütün fikrim-zikrim, əyləncəm Odessada, o 
praqalı Yitkayla keçirdiyim günlərin əbədi xatirə-siylə 
oynamaqdır.  

Yitka sevsə də, məni tamam unutmuĢdu.  
Yazmırdı.  
Teleqram da vurdum, cavab vermədi. Bəs, o 

məni sevirdi axı!? Xaricilərdə məhəbbətin öm-rü bu 
qədərmi qısa olur? Yəni, onların etibarı, sədaqəti, 
humanistliyi, elə bura kimidir?   

Hərçənd, ümidimi heç üzmür, daha inamla, daha 
inadkarlıqla özümü inandırırdım ki, o məni sevir və 
hökmən də yazacaq.  

Buna heç cürə Ģəkk eləyə bilmirdim.  
Fəci hadisə eləməyinə də dəyməz. 
Bütün darıxmağım fetr Ģlyapalı Yitkanın, əli 

çantalı, xeyir-bərəkət mücəssəməsi olan laləya-naq 
Komsomolun və fədakar, xatın Katerinanın 
susmasından qaynaqlanırdı. Birdən də, yadıma 
salırdım ki, hərbi xidməti qurtarıram. Bu da mə-nə 
yuxu kimi gəlirdi.  

Doğrudanmı mən bu iki məĢəqqətli ili sona 
vurmuĢdum? Vətən sayılsa da, qürbət elin xata-
balasından uzaq olub, yəni doğrudanmı doğma 
ocağımıza qayıdacağam? Yəni doğrudanmı sa-zaqlı 
qıĢın Ģirin sübh yuxusunda, keyfim istədiyi qədər yata 
biləcəyəm?  

Fetr kepkanı tərsinə qoyub, əyrəmçə dön-
gəmizdə xaĢallaĢmıĢ qonĢu kiĢilərə əsgər həya-
tımdan danıĢa biləcəyəm? 
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Fəcrin saf havasında feyzlə xaĢxaĢlı təndir 
çörəyiylə Dəlidağın motal pendirindən yeyə-ye-yə 
Qarasuyun xaĢambullu ətrafındakı höyüĢ çə-mənlikdə 
ayaqyalın gəzib-dolaĢa biləcəyəmmi? 

Mənə elə gəlirdi ki, hərbi biletimi yazıb ver-sələr 
və: “23 gündən sonra, tərxis olunursan,” - desələr, o 
23 gün daĢa dönüb, bizim Qobustan-da 23 qaya 
parçası olacaq.  

Zira, gəlib çıxmaz o sonuncu gün... 
Bu 23 gündə, o qədər darıxar, intizar çəkə-rəm 

ki, sananan qabırğalarımın ətindən yenə üç yüz-beĢ 
yüz qram da əsgilər. 

ġaxtalı, sazaqlı, boranlı, çovğunlu qıĢ özü-nü 
Pervomayskiyə sırıĢdırana qədər buralardan canımı 
qurtarıb gedə bilsəydim... 

Rodkinlə də görüĢmək istəyirdim.  
Pərvərdigarə! Onun... solğun bənizli, gözəl 

xanımı necə mərhəmətliydi! Fədailik üçün, əlve-riĢli 
vaxt və münasib məqam tapa bilmir... sanki, nədənsə 
qorxurdum. Mənə elə gəlirdi, onun sol-ğun bənizli 
xanımıyla üzbəüz dayansam... titim-titim titrəyərdim. 
Odessa, mənim üzümü tamam açmıĢdı. Çox 
Ģəhvətkar olmuĢam... 

Hərdən də düĢünürdüm:  
“Qırmızı kostyumlu kübar Krasiklə də müb-həm 

bir gecə keçirmək pis olmazdı...”  
Bax, Qara dənizin qumlu boz sahilləri mə-nə bu 

düĢüncələri aĢılamıĢdı. Əxlaqımın bu gün kompası, 
nəyə görəsə Ģəhvani idi.  

Odessadan qayıdan gündən üzübəri... heç bir 
qadınla görüĢməmiĢdim. Nədənsə, indi kön-lümdən 
qadın keçirdi...  

Sarıkirpikli də, o gedən getmiĢdi.  
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ġamxor ermənisi, əclaf Oqanesyan da, on-lar 
barədə heç nə danıĢmır ağzınaca su alıb elə hey 
susurdu... Deyəsən, fəğan eləməkdən baĢ-qa çarəm 
qalmamıĢdı. 

Günlərim yeknəsəq keçirdi. Heç gümanım 
yoxuydu ki, tezliklə geri qayıdam.  

Hələ də... torpaq damlı evlərində ağ neftlə 
keroqaz, primus yandırılan... suyu quyudan hö-rüklü 
kəndirlə çəkilən, çirkarxı həyətdə qazılmıĢ xəndəyə 
axıdılan, darvazası daĢla döyülən, pa-latka toylu, 
tüstülü bacası hisli, çiy kərpic hasarlı kefxana ġərq 
küçəsinə!  

Yəni doğrudanmı bu məĢhur, tozlu, əyrəm-çə 
küçədə, yenə Xuramanla qarĢı-qarĢıya gələ-cəyəm? 
Xudaya! O, məni hərbi formada görən-də necə 
diksinəcək! Və sözsüz ki... bu vaxt, heç mən də 
özümü rahat hiss etməyəcək və sakitcə yanından 
ötüb keçəcək, Komsomolun arxasıyca  oxuduğumuz 
1№-li orta məktəbə tələsəcəyəm.  

Bəlkə salam verdi? Ötən iki-üç ilin ərzində, bütün 
yaĢananları saf-çürük edə-edə, yanlıĢ yol tutduğunu 
anladıb, rüsxətlə BÖYÜK BARIġIQ istə-yərək: “Hər 
ikimiz artıq iki yaĢ böyümüĢük öcəĢ-məyə nə hacət!?” 
-deyəcək. 

Görəsən məni tamam unudub? Kimisə se-vir? 
YuyulmamıĢ qaĢıq kimi aramıza girən hay-küylü anası 
Sərəngül xala, əlimdən ta dincəlmiĢ olar. Ömrünü, 
dərin ehtiram hökm sürən evləri-nə sığınmaqla 
keçirən bu arvad, qəlbimi anlaĢıl-maz məqama 
gətirmiĢdi, qatar məsələsi də...  

Kupedə, ağ mələfələri öz döĢəyinin üzünə 
səliqəylə çəkəndə, ikimizin əvəzinə, bələdçi qa-dına 
verdiyim... iki manatdan birini sakitcə, açıl-mayan 
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mələfəmin üstünə qoymaqdansa, gərək mənim də 
yataq dəstimə ağ üz çəkəydi...  

Mənə qarĢı elə hörmətsizliyə nə hacət?  
O an, ömrümün 3 il, 3 ayını iztirabla keçir-diyim 

saf məhəbbətimin son gecəsiymiĢ...   
O məĢum gecədə, hər ikimizin qürurla sus-

mağımızın gizli ahəngindən belə baĢa düĢmədi-
yimiz... və dan yeri söküləndəsə... bizi Bərdəyə 
çatdıracaq qatarda, sən demə, mənhus məhəb-bətə 
çevrilmiĢ eĢqimizin son dəqiqələri yaĢanır-mıĢ... 
Beləcə, ürəyimi tamam üzüb salmıĢdı.  

Yadıma saldıqca, vay-vay... 
O QÜRUR VƏ TƏKƏBBÜR, o gecə yaĢanma-saydı, 

ömür yolumuza nərdivan salıb ölənə kimi də əl-ələ, 
firavan yaĢayacaqdıq...  

Yox! Xuraman çox təkəbbürlüdür və o səhf 
etdiyini heç vaxt etiraf etməzdi!  

Heç mən özüm də, qürurumu sındıran de-yildim! 
Və onun yolunda, ağlayıb göylərdən im-dad diləyən 
vaxtım da, artıq ötüb keçmiĢdi.  

Çox təəssüf...  
Xuramanın qatar laqeyidliyi son oldu... 
Qəlbimin anlaĢılmaz göz yaĢına utandım... 
Bitdi o gün, mübhəm, uĢaq kimicə saf mə-

həbbətim... UĢaq pərtliyim... 
Sevgim onu riqqətə gətirə bilməmiĢdi, sev-gimə 

layiq sözsə, tapa bilmirəm daha!  
Heyhat... 
Komsomol artıq məni fəth eləyib! 
Heç bir Ģey insanı, təmiz dağ havasıtək iĢ-tahaya 

gətirmədiyi kimi Ģəksiz bir həqiqət idi bu.  
Oturub indi düĢünürdüm: 
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Çox da, iki ilim tamam olur. Hürr, əlçatmaz bir 
Ģeyə çevrilib. Zira... azadlıq mənə röya, nağıl kimi 
gəlsə də, elə onlar kimi də ünyetməz olub. 

Son vaxtlar özümdə bir neçə yeni keyfiyyət kəĢf 
eləmiĢdim: Hiss edirdim ki, bir gün ərzində, hətta ən 
əziz dostuma qarĢı məndə nifrət oyana bilir və... 
birində xoĢuma gəlməyən bir cəhət gö-rən kimi, ona 
düĢmən kəsilirəm. Azadlığımı cüsi almaq istəyən, ən 
böyük düĢmənimə çevrilir. 

Hürriyyət dəlisiydim! 
Yeri düĢdükcə, oxucuma hey xatırlatdığım kimi... 

Adətən, nə vaxt ki yuxuda su görsəm, xü-sus da suda 
çimsəm, ya da, lap elə boğulub cə-sədim sudan 
çıxsa, nəsə, o günü, daha çox xe-yir tapar və hansısa 
həsrətini çəkdiyim bir arzu-ma tez qovuĢar, o günücə, 
xoĢ xəbərlər üstümə sel kimi yağar, ləxləxədən əsər-
əlamət belə qal-mazdı. Görək bu dəfə necə olacaq.   

Bu gecə də yuxuda, o ki var çimmiĢəm. Və hətta, 
gördüm ki, ilk dəfə olaraq buz kimi soyuq olsa da, 
ləpəsiz, lam axan əzəmətli ЮЖНЫЙ БУГ çayını birbaĢa 
üzüb keçməyə baĢlayıram.  

Çoxlu üzdüm, üzdüm...  
Su soyuq, hava Ģaxtalı olduğu yerdə, qəfil bir sıx 

duman qatı qayığımı bürüdü.  
QarĢımda lal səhnə yarandı.  
Azdım... 
Ġndi orta məktəbdə oxudugumuz lal coğrafi 

xəritədən istifadə etməliydim 
Və çox çığır bağırdan sonra gözlənilmədən 

gəldiyi kimi də, duman qalxıb buludlara sarı çə-kildi və 
gördüm ki, sahilə, lap düzü qamıĢlığa bir metrə kimi 
aramız qalıb. Qayıqdan atlandım və cəsarətlə, son 
metri də elə paltarlı üzüb, almalıq tərəfdən çıxdım.  
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Kütləmdən cılxaca su süzülsə də, sazaqda heç 
qram da üĢümürdüm.  

Yaman rahat idim.  
Bir də baxdım ki, məni uzun donlu, qırmızı- 

yanaq bir kənd qızı, kəlağayısını yelləyə-yelləyə o biri 
sahidən haraylayır. Onu görəndə necə yo-ruldumsa, 
məni dəhĢət bürüdü.  

Sonra da, hərbi hissəmizin komandiri Dya-kiv və 
rotamızın komandiri Bryusov, enli çayın o tayından, 
bu qırmızıkəlağayılı qızın arxasından çıxıb, qızıl 
ulduzlu hərbi papaqlarını, dayanma-dan mənə sarı 
yelləməyə baĢlayır... 

Qəfil, bir laməkanda... Türkiyə sultanlarının Ģəxsi 
qvardiyasını təĢkil edən, zadəkan məmluk silkinə aid, 
məməyeyəndən pəpəyeyənədək ha-mı və... 
Napaleon Bonapartın Ģəxsən özü mənə acizanə əl 
eləyib, məmnunluqla gülümsəyir: 

“Mən ölüm, geri qayıt!” -yalvarır...  
Birdən nəfəsim tutulur, əhədim kəsilir, zəh-rim 

yarılır, qılçalarım bükülür və dizlərim üstəcə, ağır-ağır 
yerə çökürəm... 

Heyrət məni bürüyür, bu yorğunluqla necə üzüb 
çayı geri qayıdacağam?  

Zavallı Bonapart cəhənnəm, podpolkovnik 
Dyakivlə rotamızın komandiri məni gözləyir. 

Bəlkə tərxis edəcəklər?  
Sonra da, çay çönüb oldu Niaqara Ģəlaləsi və 

onlarqarıĢıq, amansızcasına basdı məni altı-na. 
Qeybdən... üzü kirĢanlı bir kök, ortaboylu və uzun, ağ 
saqqallı kiĢi peyda olub, havadan asılı vəziyyətdə 
mənə əl uzatdı. 

“Bəs geri necə qayıdacam?” -soruĢdum.  
Əclaf dinmədi. 
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Hönkürüb ağladı və 1 rubl istədi... Fırlatma kağız 
zərfdə ona pul uzatdım.  

Pulu alan kimi də uçub qeyb oldu. 
Bu vaxt, elə yorulmuĢdum ki, yıxılmaq də-

rəcəsindəydim. Ayaqlarım məni saxlamırdı...  
Məndəcər torpağın kənarındakı məndilli ta-yanın 

arxasında ozanlar saz çalırdı... 
Birdən hövlank sıçrayıb ayıldım.  
Sən demə yuxuymuĢ...  
Nəfəsim çatmırdı. Və qəflətən, dərin nəfəs alıb 

özümə gəldim, dərhal da canımı, xoĢ bir ra-hatlıq 
sardı: “Yuxuda... üzmüĢ, Ģəlalədə batmıĢ, nəhəng 
çayı üzüb keĢmiĢ, hönkürtüylə ağlamaq da ki, öz 
yerində...”  

Demək nəsə olacaq?  
Yüz faiz, bu dəfə yuxum çin çıxacaq!  
ġirin arzular məni qoynuna salıb apardı.  
Dövrə qapanıb artıq... Praqadan vəd olun-muĢ, 

ərəb nağıllarıdək gözlənilməz, məktub gə-ləcək! 
Qürbətlikdə xiffət çəkib qürub etməyə, ya özümü 
məhv eləməyə, ya da ki, mərəkə qopar-mağa 
dəyməzdi! 

Əynində enli yay paltosu olan, çuqun boru-tək 
sakit, təĢəxxüs satan, bənövĢəgözlü Kateri-na 
Odessadan qatarla çıxıb? Yoldadır?  

Komsomol mavi zərfdə nəsə göndərib?  
Eh... Elə beləcə də, röyadan tam ayıldım.  
Amma ürəyim, qəlbim arxayın oldu. Xeyrə nəsə 

var! Bəlkə əyyaĢ və rəzil Azvoyenkomdan, ya elə 
institutun özündən teleqram gəlib?  

Gözlərimi nə qədər yumub, ümidlə o üz-bu üzə 
çevrildimsə, daha yuxuya girə bilmədim...  

Ġndi isə, vodozaborda oturub, öz yuxuyoz-
malarımla xoĢ xəbərlər gözləyirəm.  
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Praqaya teleqram vurduğumdan, düz doq-quz 
gün keçirdi. Yəni yuxum teleqramın cavabı-nı gətirə 
bilməzdimi? Elə olsa, bu gün dünyanın ən xoĢbəxt 
bəndəsi olmazdımmı?  

Yitkadan, ilk xəbəri məktub, ya teleqramla 
alsaydım, ya da ki, onunla rabitə vasitəsiylə da-nıĢa 
bilsəydim, daha dərdim olmaz, yerdə qalan son 
günlərimi darıxmazdım. Bu Ģəksiz bəlli idi.  

Gözəgörünməz, özü kömək dursun! 
Bu gün Bryusov, nəsə iĢdə görünmürdü.  
QreĢnoy da, hospitaldan hələ çıxmayıb. 
ĠĢ yerində necə deyərlər: ”Dərə xəlvət tülkü bəy 

idi.” UĢaqlarıma tavanları ağartmağı tapĢır-mıĢ, 
hamısına da norma qoyub, yerlərini ölçüb-biçmiĢ və 
insafla da bölüb vermiĢdim. 

Bekarçılıqdan çay kənarındakı porta, çənə 
Telmanın yanına yollandım. Onunla birlikdə evə 
qayıtdıq. Kənddən gələn bağlama Klaragildəydi. Yeri 
gəlmiĢkən son vaxtlar... bu bəzək-düzəksiz qəhbəni 
görəndə, heysiyyatıma təsir edir, sanki mənə təzyiq 
eləyirdilər. Tərs kimi də, bu gün zö-kəm tutduğundan, 
dayanmadan burnunu silirdi.  

Ağdamın Tərneft kəndinin heyva-narından 
oturub xeyli yedik.  

Vətən iyi gəlirdi meyvələrdən.  
Hələ bu günə kimi... heç yadıma düĢmürdü ki, 

heyva-narın dəyən, dərilən vaxtı, yığım möv-sümünün 
qızğın çağıdır. 

Əlqərəz, Ģirin söhbətlər edə-edə heyvalar-dan 
gəmirib, narları da dənələyib üyüdürdük.  

Saat 12:07-də vodozabora qayıtdım, ayaq-üstü 
olsa da, uĢaqlara baĢ çəkməliydim.  

Hamı iĢləyirdi... 
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Kəlbəcərli, vaynösə Sahib Əkbərov... məni 
görəndə it kimi deyinməyə baĢladı: “Ən əyri-üy-rü, pis 
və çətin yerləri həmiĢə mənə verirsən...”  

Onunla mübahisə elədiyimiz yerdəcə, qəfil 
dodaqlarının qıraqları uçalandı və sırtıq baxıĢla-rıyla 
əclaf düz gözlərimin içinə baxaraq, üzümə: 

-Sən özün niyə iĢləmirsən? -soruĢdu. 
Bəsirətli oxucum... onun bu sözləri beynimi necə 

qurcaladısa, öz qulaqlarıma belə inana bil-mədim və 
qəfil əl ataraq, düz paçasından yapı-Ģıb hikkəylə 
dartmağa baĢladım: 

-DüĢ aĢağı! 
Nə qədər elədim, sarsılmaz bir döyüĢçü ki-mi 

dirəĢib durdu, düĢmədi. Hərçənd ki, bu dəfə, nədənsə 
susdu.  

Yorğanı Ģehli duman olan... döĢək əvəzinə keçə 
üstdə yatan, saf bulaq suyuyla, ətir qoxulu sərin dağ 
havasıyla böyüyən oğlan qorxdu! 

-Gedək çayın kənarında söhbət edək. Yeni 
həyatın ağuĢuna atılmağımıza çox az qalıb, qoy bu 
sözlər ikimizdən birinə, əbədi dərs olsun.  

Yenə qulaqardına verib düĢmədi.  
Hərbi xidmətimizin ötən iyirmi üç ayı ərzin-də, 

artıq bu onun ikinci qiyamı idi. 
Qəhrəman Odessa Ģəhərində əsgəri özba-

Ģınalıqda ifĢa olunub, sərzəniĢlə geri qaytarılan-dan 
üzübəri zəkasız, fəhmsiz, kəlbəcərli vaynö-sə göylə 
gedirdi... Yanıb yaxılırdım. 

Bu dəfə Ģalapayın topuğundan yapıĢdım.  
Dartınıb qılçasını əlimdən çıxartdı. Ġstədim ona 

tüpürüb gedəm, ancaq hirs məni boğdu...  
Nahar vaxtı çatmıĢdı. Bəxtimdən, hamı tö-

külüĢüb vodozaborun yeməkxanasına gedirdi.  
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Hələ də, çörəyə əppək deyən vaynösə, ba-Ģını 
aĢağı salıb dayanmadan iĢləyir, mizan-tərə-zi 
qurulduğunun fərqində olduğundan isə... bərk çəkinir 
və qorxusundan dirəĢib düĢmək bilmirdi.  

Acıqla aĢağıda dayanıb, mən də onun dü-Ģəcəyi 
anı səbrlə gözləməyə baĢladım və dönə-dönə 
aĢağıdan üzüyuxarı onu hədələdim: 

-DüĢ, kiĢi deyilsən? Onsuz da əl çəkən de-yiləm. 
Mənə dağ qoymusan, sözünü yeməlisən! 

Vaxt ötür, yeməkxanaya da gecikirdik.  
Sonda dözməyib, onu fəndlə aldatmaq qə-rarina 

gəldim və həlim səslə: 
-YaxĢı, düĢ söhbət edək, dalaĢmayaq... 
O inanıb, əynindəki palçıqlı üst köynəyi çı-

xararaq qəzetə bükülü təmiz xebe formasını ge-yindi 
və tələsmədən aĢağı düĢməyə baĢladı.  

Onun qolundan kəlbətin kimi yapıĢıb, ətra-fa 
nəzər salaraq, təmkinlə astadan: 

-Qilü-qalçılıq nəyə lazımdı axı, ətrafımızda da, 
yaxĢı ki heç kəs yoxdur, gəl gedək çayın kə-narına, 
söz-söhbətimizi dağ eləyib, bu məsələni biryolluq 
çözək... 

O, qorxunc təlaĢ və qayğı içərisində çaba-
layırdı... Qolunu kilidlənmiĢ barmaqlarımın ara-sından 
çıxarıb, bu həngamədən salamat çıxma-ğın 
həsrətində olan gözləriylə: 

-Yox, nə sözün var, elə burda da de, -dedi: 
Gördüm burda dalaĢsaq hay-qara salıb üz-

gözünü cıracaq. Quruyub sönməmiĢ əhəng kimi 
ağappaq ağarmıĢdı.  

Kənardan ona baxanın zəhri yarılardı.  
Sanki, onun belə aciz qalıb tülkü kimi qorx-

masına rəğmən sərxoĢdum, həyasız bir heyran-lıq, 
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qeyri adi bir fərəh və özündən müĢtəbehlik-lə 
qürrələnib, pıçıltıyla qulağına: 

-DalaĢmayaq dəə, elə-beləcə söhbət edək, 
münasibətlərimizə aydınlıq gətirək, -dedim.  

Quyruq qısıb, yenə inanmadı. 
Axırda dözməyib onu zorla ikinci mərtəbə-dəki 

boĢ bir otağa çəkib saldım. Hikkəmdən qı-zıb arıq, 
sağlam vücudumla lərzəyə gəlmiĢdim: 

-Əclaf köpək oğlu! Odessada bu oyunu, bir dəfə 
oynamısan. VuruĢqan çıxmısan ki? Ay, öz ocağına 
köz sala bilməyən Ģabalıd cinsli...  

Üstümə kəlbəcərliləri qaldıran, mayor Deq-tyarla 
gənc leytenant QreĢnoya:  

“Babayevi komandirlikdən çıxartmasanız... düz 
kəlləsiüstə özümü doqquzuncu mərtəbədən atıb, 
intiharla öldürəcəyəm!”-deyib, zildən böyü-rə-böyürə 
Ģalaxo gedən, sən deyildin ə qoduq?  

Qəbahətini yumaq əvəzində, hələ bir yeni-dən 
baĢlamaq istəyirsən, ay dılğır? Gethagetdə komandir 
olmaq istəyirsən, heç bir utanmırsan? KiĢiliyin bura 
kimidir? Ötən dəfə, səhv edib səni bağıĢladım? 
Kəlbəcərliləri namərd edən də, sən qurumsaqsan!.. 
Tfuu! Zirək çıxmısan? Öləziyən, rəqabət duyğun 
dirçəlib? Hələ mənə acıq getsin deyə, deyirmiĢsən: 
“Çex qızları tez qocalır, mən dolğun polyak qızla 
evlənəcəyəm!” Sən ağıldan korĢalmısan yazıq... ikinci 
qiyamı heç bacaram-mazsan! Sənin duyğusuz qəlbin 
var... 

O, açıq-aĢkarca məndən qorxur, ayaq üstə 
titrəyirdi... Üstünə gedən kimi, tez yerini dəyiĢir, bir 
yerdə qərar tuta bilmirdi... Qolumu tərpədən kimi 
qollarını yuxarı qaldırmaqla tez baĢını giz-lədir, 
gözlərini qırpırdı. Qəfil qıĢqırdım: 

-Sənə nə var ə, mən iĢlədim, iĢləmədim? 
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Quyruğu paçada, piĢiklənməyə baĢladı:  
-Mən xəstəyəm, nerviliyəm, hirsimdən de-dim. 

Mənim səninlə nə iĢim ola bilər? Sən bütün 
azərbaycanlı əsgərlərin təsifin çəkir, onlara arxa 
durursan. Amma xahiĢ edirəm ki, mənə iĢ tapĢı-randa 
ən pis yeri verib, mənə sitəm eləmə... Sö-zümü də 
yeyirəm, lap qovrula-qovrula yeyirəm!  

Kəlbəcərli vaynösə Sahib qazından cırılsa da, 
qorxusundan saralmıĢdı... O lap quĢürək ol-muĢ, 
yazıqlaĢıb Kəlbəcər dağlarında bitən qırx-buğum, 
kəklikotu yarpağı kimi əsim-əsim əsirdi. Ġçdən 
qaynaqlanan hansı inamlasa, qaradinməz və 
adamayovuĢmaz Sahib... sanki hamıya nifrət 
bəsləyirdi. Xarakteri olan kəlbəcərli cavan idi. 

Birdən-birə sanki içim tüğyan elədi: 
-Qurtardıq daha! -hökmlə ucadan dedim.  
Heyrətlə üzümə baxdığını görüb... məğrur-luqla 

içimdəkiləri açıb-tökməyə baĢladım:     
-Belə ki uçunursan, dilini dinməz yerindəcə 

saxla. BaĢ qaldırmaq sənə yaraĢmır axı! Ġki ildir 
kölgəmdə hərlənirsən. Ġndi bu nə dikbaĢlıqdır!? BeĢ-
on günə hərbi xidməti bitiririk, nə iĢ verirəm canın 
çıxsın iĢlə! Kərə yağından, düz iki ildir qıl çəkirsən, 
təzədən Koroğluluq eĢqinə düĢmək is-təyirsən? Bir 
də, heç unutma: Bu iki ildə, bir çox kələ kəllər neylədi 
ki, indi də sənin kimi quyruğu qırıq kərtənkələlər 
neyləyə? KeçmiĢini unutma, Kəlbəcərdə nəsə etmək 
fikrinə düĢsən... müəlli-min, bax bu günlər olacaq.  

Anladın?  
Rahatlıq istəyən kar, kor və lal olar. 
Xəlbir kimi əməllərin deĢik-deĢikdir, səncə, səni 

bu halda, ЮЖНЫЙ БУГ çayına salıb-çıxar-salar, nə 
qədər su götürərsən özünlə?   

Qəflətən əclaf hırıldayıb: 
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-Toyuğun cəriməsi bir yumurtadır, -dedi. 
-Onda xoruz kimi banlama! Toyuğun da iki ildə 

iki dəfə banlamasının düĢər-düĢməzi olar...  Yadında 
saxla: Topal eĢĢəklə karvana qoĢulan-ların sonunu 
çox görmüĢük! 

O ərklə, heç xəcalət belə çəkmədən, qolu-ma 
girdi, artıq ümidli olsa da, duyğusuz gülüĢlə: 

-Nahar qurtarır, Ģükür biz də qurtardıq. Ge-dək 
yeməkxanaya. Sən hamımızın sərdarısan!  

Bu da təmiz dağ havasıyla böyüyüb, fəcrin saf 
havasında lal qaynayan çeĢməsindən bulaq suyu içib, 
Kəlbəcər dağlarından gəlmiĢ vaynösə Sahib Əkbərov 
gerçəkliyi! 

Yeməkxanaya qoĢa girdik. 
Nahardan sonra tənha ağacın altına gedib, 

buĢlata bərk-bərk bürünüb yatdım... 
Saat 17:11 -də, yefreytor Ġlyas məni oyatdı ki... 

bəs, rota komandiri, baĢ leytenant Bryusov gəlib çıxıb, 
iĢ yerində də heç kəs yoxdur... 

Cəld sıçrayıb ayağa qalxdım.  
Birlikdə iĢ yerinə tərpəndik.  
Kiselyov da gəlmiĢdi, yanaĢıydılar.  
Bryusovla məsləhət elədikləri yerdəcə, bir-dən 

sevincək nəyəsə gülüĢdülər: Ha ha ha!  
Məni görən kimi hərəsi bir tərəfdən üstümə 

düĢdü ki, ağartma iĢi daha lazım deyil. Plitkaları siz 
qırırsınız, bu gündən tavanı zatırka eləyin...  

Kiselyova istehzayla baxıb:  
-Əlində tutarlı sübutun varmı? -soruĢdum.  
Eynəyi altından saymazyana baxıb, mənə bir söz 

demədi, fəqət, dərindən köks ötürdü...  
Zira, əldə tutulmayan iĢ, fakt oğurluq sayıla 

bilməzdi. Bryusov və Kiselyovla xeyli mübahisə 
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elədim, zəhləmi tökə-tökə sonadək öz iradların-da 
qalıb, zəvzəyə-zəvzəyə də çıxıb getdilər. 

UĢaqlara yeni tapĢırıqları verdim. Və yeni-cə... 
onların göstərdiyi qaydada iĢləməyə baĢla-mıĢdıq ki... 
Kiselyov, dübarə hərlənib qayıtdı və ənik yekəbaĢ 
üzünü mənə tutub, xronikal xristi-an güdüklüyüylə 
əngə verdi: 

-Plitkaların səthini qaĢıyıb yaxĢıca-yaxĢıca da 
yuyun, tamam əhəngə batırmısınız... 

Köpəyoğlu, lap zəhləmi apardı, amma düz 
deyirdi. Bizim starik əsgərlər çox köntöy iĢləyir-dilər. 
Nəsə yaman pis oldum.  

Bu son günlər, onsuz da dözülməz olmuĢ-du. 
Bircə... o qıpqırmızı, bizə sanki asi kəsilmiĢ hərbi bileti 
əliməcə ala bilsəydim... canım bura-lardan biryolluq 
qurtarardı. 

Acığımı xallı Arifdən çıxdım.  
Yazıq, yaxĢı ki dillənmədi. SöndürülməmiĢ 

hiddətimlə təkbətək qalmaq istəyirdim. 
Hirsli-hirsli bayıra çıxanda, Bryusovla toq-

quĢduq. Yazıq içəridə qıĢqırdığımı, öz dilimizdə nəsə 
söydüyümü eĢidibmiĢ.  

Nəsə, son günlər elə bil o məndən çəkinir, sanki 
nədənsə bərk qorxurdu.  

Qəflətən yazıq bir görkəm alıb, acizanə Ģə-kildə, 
hərbi xidmətə ilk baĢladığımız vaxtlar, üs-tündən, düz 
iki ilə yaxın bir vaxt keçməsinə bax-mayaraq, kədərli 
harmoniyayla: 

-Sənin 30 manat borcunu 20 aydır düzəldə 
bilmirəm, amma ki, uzunboğaz yaxĢı xrom zabit 
çəkmələrim var. Ġstəyirəm o pulun əvəzində, on-ları 
sənə bağıĢlayam. 

Birdən mənə elə gəldi ki, gözlərimdə, o fa-
ğırlaĢıb yazıqlaĢdı və yığıĢdı. Yəni doğrudanmı 
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onunla mübahisə etdiyimi... o 30 manatla əlaqə-
ləndirirdi? Düzü, ona ürəkdən yazığım gəldi.  

Dərhal xoĢ və iltifatlı baxıĢlarla onun üzün-dəki 
yazıqlıq ifadəsini oxuyub... xəcalət içindəcə əriyə-
əriyə, həsb-hal eləməyə baĢladım:  

-Sən nə danıĢırsan yoldaĢ Bryusov, mən o pulu 
sizə elə o vaxtdanca halal eləmiĢəm. Bizim 
müsəlmanlardan elə əclaflıq gözləmə!  

Mən bu barədə zərrəcə də düĢünmürəm.  
Qəti deyirəm yoldaĢ komandir, ümumiyyət-lə bu 

məsələni tamam unutmuĢdum. Yadırğadı-ğım bir 
məsələ, hələ də sizin ürəyinizdəymıĢ.  

Hər vəhclə unudun getsin!  
Dərimi diri-diri soysalar da, mənə güvənin. 
Siz... düz iki il, mənim komandirim olmusu-nuz. 

Biz ki, məktəbli deyilik...  
O, qəfil hürkdü! 
Və birdən də mənə elə gəldi ki, o əclaf mə-nimlə 

məzələnir. Belə isə, bu üsulun özünün də bir çox 
narahat tərəfləri vardı. Bəlkə ehtiyat təd-biri görürdü? 
Gedənə yaxın nəsə yuxarılara sız-dıraram. Bu əclaf 
adama uzunboğaz xrom zabit çəkmələri, ya pulmu 
qaytarardı?  

Könlündən, dəlicəsinə vurğunu olduğu ge-
nerallıq keçir. Təbir caizsə, pulsuz da generalmı 
olmaq olar? Bura, sərhədləri dünya üzünə bağlı SSRĠ-
dir! Lenin və Stalinin qurduğu cəmiyyət! 

Amma, hər halda ona yazığım gəldi... Zira, 
qarĢımda nar çubuğu kimi əyilmiĢdi. Və ürəyim-də öz-
özümə qəti söz verdim ki hərbi xidməti bi-tirən günə 
kimi... bir də, onunla mübahisə etmə-yəcəm. 
Yazıqdır... Keçək əsl mətləbə: Sovet zabiti olsa da, 
hamı kimi rüĢvətə ehtiyacı vardı. RüĢvət, xərçəng 
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xəstəliyi kimi bütün sosializm cəmiyyətini caynağına 
keçirmiĢdi.  

Hamı üzüqara idi.  
Həkim də, müəllim də, idmançı da, raykom katibi 

də, hamı, hamı, hərbçiyə, Ģagirdə, tələbə-yə, lap 
adicə fəhləsinə kimi...  

Bryusov əsl niyyətini açmadı!  
Boynundakı idbar qalstukunu açıb, dalğın-dalğın 

uzaqlaĢdı... 
Əsgərlərimiz axĢam kartof soymağa getdi. 

Yorunuq olduğumdan soyunub yerimə girdim.  
Kazarma isti idi.  
Bu gün də... heç kəsdən məktub almamıĢ-dım. 

Gözəl, ehtirasla yazılmıĢ... hər hansı sevgi 
məktubunu oxumaq özü çox böyük həzzdir. Və 
hamımızın, buna böyük ehtiyacımız var. Özünü 
əlçatmaz aparan, lap elə kim olsa belə...  

Məktubu oxuyanda, adam öz-özünə qapa-nıb 
qəlbini dinləmək hüququ qazanır və bu an o qəlbinin 
səsinə qulaq asıb səhv edə bilməz. Axı məktub 
yazanın bütün ürəyi orada əksini tapıb, içini çılpaqlığı 
ilə ortaya qoyub... 

Tərxisolunma ərəfəsi olsa da Məhbubə xa-ladan, 
Yitkadan, Katya və Komsomoldan, sevgi çılğınlığı ilə 
gözlədiyim, məktub xəyalı ilə də yu-xuya keçərəm... 

Fəcrin saf havasında bu səhər oyananda... halım 
çox yaxĢıydı. Hündür Ģam ağacının buda-ğında iri bir 
qarğa səs salmıĢdı qarrr, qarrr... 

Artıq oktyabr ayının iyirmisi idi. Cəmi onca  
gündən sonra, sonuncu noyabr ayı qalırdı. Son 
ehtimallarıma... hesablamalarıma və Bryusovun 
təxminlərinə görə məni noyabrın 10 -na kimi bu-
raxacaqlar. Lap onunda buraxmasalar da, cəmi-si 21 
günüm qalır.  
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Bütün bunlar xəyal kimi görünsə də, ortada bir 
real gərçəklik də var...  

Düzdür... hərdən ürəyimdə inamım azalsa belə, 
təsadüflərə də arxalanıram.  

Külüngə nə vaxtadək söykənmək olar? 
Axı mən tələbəyəm. Çılğın, təmizlik və mə-

sumluqla alıĢıb-yanan bir gəncəm... Sovet hərbi 
qanunları məgər bunu nəzərə almalı deyil? Mən ki 
yad ölkə vətəndaĢı deyiləm? Artıq üçüncü ay- dır, 
institutda dərslər keçirilir. Məmurlar məni bu rotada, 
mənasız yerə ləngitməklə, vətənimiz nə qazanacaqdı 
görəsən?  

Vətənin vicdanlarıydıq axı biz...  
Vətən də bizə arxa durmalıydı... Niyə mən 

təsadüflərə arxalanmalıyam?  
Noyabr-dekabr ayları ərəfəsində, onsuz da məni 

tərxis eləməlidirlər. Məgər yalandır?  
Sayla deyil?  
Sovet MarĢalı yoldaĢ Qreçkonun da bu ba-rədə 

əmri çıxmayıb məgər? Hərbi hissənin sıra 
meydanında o əmr təntənəylə oxunmadımı? 

Daha nəyə inanmağım gəlmir?  
Düzdü, getmək məsələsi yuxuya bənzəyir-di. 

Amma yatmağın özü də gerçəklik deyildimi?  
Deyəsən, yorulmadan əngə verib xeyli dü-

Ģündüm. Deyəsən çox həssas və məğruram... 
ĠĢə getdik.  
Qara Vəliylə təpərsiz MürĢüd, hərbi hospi-tala 

düĢmüĢdü. Səkkiz nəfər qalmıĢdıq. Hamısı-nın iĢini 
bərabər bölüb verdim.  

Bərk soyuq olduğundan ocağın kənarında oturub 
xeyli qızındım və sonra hərlənib, ətrafına taxta 
oturacaq düzəldilmiĢ o tənha ağacın altına doğru 
getməyə baĢladım.  
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Kitab oxumaq istəyirdim.  
Dayaz dərədən keçəndə gördüm ki, “Tülkü 

mağarası” adlandırdığımız kalafanın ağzına, içi dolu 
köhnə vedrə qoyublar. Duydum ki, hansısa rotadan 
olan... vələdüzna bir əsgər oğurlayıb və ucuz qiymətə 
kənddə satmaq üçün burada giz-lədib. Bir qədər də 
vərəndaz edəndən sonra tez geriyə qayıdıb, 
vodozabordan kuybıĢevli Hüse-yinlə yefreytor Ġlyası 
götürüb, vəsfi-hal edə-edə, özümüzü tülkü 
mağarasının qarĢısına yetirdik.  

Ġlyas cəld kalafanın ağzına yaxınlaĢıb ved-rəyə 
baxdı və özünü içəri zorla pərçim edib, əla-və təptəzə 
bir vedrə də çıxartdı.  

Vedrələr ağzına kimi əliflə doluydu.  
Gümanım özünü doğrultmuĢdu.  
Hələ də, oğurluğun vərəqəsini bükməyi ba-

carmayan hansısa sovet əsgərinin ĢaĢqınlığına səbəb 
olsa da, bu dəfə qismət bizimkiymiĢ...  

Yefreytor Ġlyas vedrələri götürdü və birlikdə 
kəndə gedib, əlifi qarĢımıza çıxan ilk həyətdəcə, bir 
qoca arvada, 1 manat 50 qəpikdən təzə ved-rəqarıĢıq 
su qiymətinə satdıq.  

ġayani-diqqət əsgər qazancı idi!  
EĢĢək kimi iĢləyib, ayda 3 manat 60 qəpik- dən, 

köləyə Ģayəstə əməkhaqqı almıĢdıq ki! 
UĢaqlar iĢ yerinə qayıtdı.  
ġapalaqla üz qızartmaq olsa da... bu axĢa-ma 

nəsə təĢkil etməyi boynuma götürdüm. Ge-cəni 
Ģantan yerimiz olan suĢilkada oturub yaxĢı-ca yeyə-
yeyə, Ģapır-Ģapır içə biləcəkdik... 

Tərneftli, çənə Telmanın yanına, porta dö-nüb, 
onunla birlikdə kənd dükanına getdim. 

64 qəpiyə 2 ikra, 2 manat 14 qəpiyə isə, iki 
butulka ağ süfrə çaxırı aldım. Qayıdanda qarĢı-mıza 
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Muslimov çıxdı. Dayanıb, xeyli söhbət elə-dik. 
Telmanın qucağındakı ikraları görəndə incə 
səmimiyyətli iĢtaha ilə və gülə-gülə: 

-Slujbanı deyəsən hələ yaxĢı baĢa düĢmə-
misən. Hanı bunun yanında butulkası? 

Lap yerinə düĢdü.  
Dərhal qalın buĢlatımın altında gizlətdiyim ĢüĢə 

butulkaları çıxarıb ona göstərdim: 
-Bu da qulan-quĢqunu! 
Hamımız birdən gülüĢdük. 
Muslimov yenidən bizi özüylə geri, dükana 

qaytardı. Ġki qutu vafli və 3 ĢüĢə butulka da pivə 
aldım.Üçlükdə dükanın arxasına keçib taxta ye-
Ģiklərdən oturacaq düzəldərək, adama bir ĢüĢə pivəni 
qurtaqurtla içdik.  

Sonra 3 butulka pivə də Muslimov götürdü. Onun 
da adama bir butulkasını içib, vodozabora birlikdə 
qayıtdıq. 

Artıq nahar vaxtıydı.  
Nahar eləyib... axĢamı gözləmədən yefrey-tor 

Ġlyas və kuybıĢevli Hüseyinlə birlikdə ikra-çö-rəklə 
çaxırları vurmaq üçün, tənha ağacın altına getdik. 
Tədbirli Ġlyas qəzetdən süfrə hazırladı.  

Hamımız badələri qaldırıb, yenə ilk sağlığı 
praqalı Yitkanın Ģərəfinə içdik. O mənim nostalji 
hisslərim idi! Hamı etiraf edirdi ki... o qız çox gö-zəl, 
son dərəcə Ģıltaq, dəcəl və misilsizdir.  

Çaxır məni yamanca duyğulandırdı...  
Vodozabora qayıtdıq. 
Qır qazanın altında... çırtaçırtla yanan oca-ğın 

kənarında, elə yerdəncə uzanıqlı dirsəklənib xəyala 
dalmıĢdım. Yaman fikirliydim, ürəyim sı-xılırdı... 
Görəsən Bərdədəkilər neyləyir? 
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Sazaqlı havada, isti buĢlatın içində və par-par 
közərən ocağın Ģirin çırthaçırtında... keçmiĢi 
düĢünməkdən, köhnə xatirələri vərəqləməkdən, 
nostalgiyaya qapılmaqdan yaxĢı nə ola bilərdi?  

KaĢ, dünyanın say-seçmə oğlanlarının ha-mısı 
əsgər həyatı yaĢayaydılar.  

Qəfil qopan qıĢqırtı, yayılan səs-küy və qa-çıĢan 
əsgərlər məni isti, Ģirin və yuxulu xəyalla-rımdan 
ayırdı.  

Poçt gəlmıĢdi...  
Əsgər ümidi! 
Müsəlmanlı-xristianlı molodoy soldatlar za-bit 

mundiri geyinmiĢ poçt kuryerini əhatəyə aldı.  
Məktublara artıq biganə idim.  
Praqadan, Odessadan, Komsomoldan, ağ 

mirvari sırğalı Məhbubə xaladan məktub, ya Az-
voyenkomatdan, institutdan teleqram yoxdursa, daha 
nə poçt? Neynirəm ki poçtalyonu?  

Bir xeyli keçmiĢ kəlbəcərli, yumurtaya qulp taxan 
vaynösə Sahib Əkbərov sevincək üstümə cumdu. Bu 
an onu, nədənsə on altıncı əsrin Av-ropa 
ordularındakı piyada muĢketyorlarına bən-zətdim. 
Kəsif odekolon iyi verirdi.  

Əlində 3 ədəd zərf tutmuĢdu.  
Qulluqbaz, bərk gərnəĢdi və bir neçə dəfə 

quluncunu sındırıb, sevincək müjdəylə: 
-Sənə gəlib, -dedi.  
Soyuqqanlılıqla, möhürlü, markalı məktub-ları 

onun əlindən zorla çəkib çıxartdım. Məktub-ların biri 
Tbilisidən, ikisi isə Bərdədən idi. 

Birdən gözlərimə inanmadım: Ġlahi! Ola bil-
məzdi! Komsomolumun tanıĢ xətti və ağ mirvari 
sırğalı Məhbubə xalanın əyri-üyrü xətlə yazılmıĢ öz 
adı... Bu ola bilməzdi!  
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DəhĢətlə düĢünüb nə edəcəyimi unutdum. 
Sanki məktubdan onların mənə dikilən ba-

xıĢlarını da üzərimdə hiss elədim!  
Saçlarım necə qabardı... Yəni doğrudanmı bu 

gerçəklik idi? Və necə ola bilərdi ki, hər ikisi, bir ilə 
yaxın vaxtda susduqları halda bir-birindən xəbərsiz, 
ikisi də birdən yazmıĢdı?  

Eyni gündə!  
Bərdədən hər iki zərfin eyni gündə çıxması 

barədə, möhürlərdəki tarix sübut idi.  
Bu əsl möcüzəydi!  
Mən də səhərdən, necə deyərlər, odu sön-dürüb, 

külü ilə oynayırammıĢ... 
Onlar tanıdığım ürəyim istəyən üç-beĢ qız-

qadınlardan ən namuslu və etibarlılarıydı. 
Özümü ələ alan kimi cəld zərfləri ehmal və son 

dərəcə ciddi ehtiyyatla açdım.  
Gərgin və hərarətli idim... 
Və bu vaxt, ikinci möcüzə baĢ verdi: Hər iki 

məktubda, kəlmə də olsun söz yazılmamıĢdı! 
SSRĠ Müdafiə naziri, Sovet Ġttifaqı MarĢalı 

A.Qreçkonun 13 oktyabr 1972 -ci il tarixli, Mosk-va 
Ģəhərində verdiyi 212 nömrəli:   

“Ümumi əsgəri vəzifə haqqında” bizim tər-xis 
olunmağımız barədə verilən əmrin azərbay-can 
dilində, Bakıda çıxan... Коммунист qəzetin-dəki mətni 
idi! 

Hər ikisi, bu əmrin surətini səliqəylə qəzet-dən 
kəsib götürmüĢ... və əlavə heç bir söz yaz-madan 
zərfə qoyub göndərmiĢdilər.  

Bir fərqləri vardı... Komsomolun göndərdiyi mavi 
zərfdən... БЫТ МОЖЕТЬ duxusunun xoĢ ətri gəlirdi və 
hər ikisi də eyni fəndgirlik iĢlətmiĢdi... 
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Ey Ulu Tanrım! Aylar uzunu, necə həsrətlə 
onlardan xəbər gözləmiĢdim.  

Bəs bu necə oldu ki, hər ikisi eyni gündəcə 
yazdı? Burda nə hikmət vardı görəsən? 

Hədsiz sevincimin hüdudu olmasa da... bu həzzi 
yaĢamağa macal tapmamıĢ, digər bir xoĢ   tapıntıdan 
yaranan riqqətəgətirici duyğular məni amansızcasına 
sardı!  

Nəydi bu tapıntı, bu qəziyyə? 
Mavi zərfdəki bu son məktub... artıq, Kom-

somolla mənim kəbin kağızımız olacaqdı!  
ġəksiz və Ģəriksiz!  
Yitkaya, Xuramana və Adiləyə ailə qurmaq 

məsələsində əbədi əlvida! Zira onlar bu gündən 
etibarən ali xəyallarım, ali xatirələrim olacaq!  

Komsomolun bu son məktubu dediyim kimi bizim 
kəbin kağızımız oldu...  

Məni unutduğunu anladan, bu bir ilə yaxın 
susqunluğun belə sonucu, məhz, bunu deməyə tam 
əsas verirdi... 
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DüĢünürdüm ki, kaĢ bir kəlmə də olsa, nə-sə 

yazaydılar... Necə ehtiyacım vardı bu kəlmə-lərə! Və 
birdən də ağlıma gəldi: Axı sözə nə eh-tiyac var? 
Komsomol deyir ki: “Bax bu əmri, düz iki ildir, 
səbirsizliklə gözləyirəm!”  

Ağ mirvari sırğalı, odlu-alovlu Məhbubə xa-la da 
onun kimi, Ģəhvət dolu ehtirasla pıçıldayır: “Yolunu 
gözləyirəm!”   

Bəs tərxis olunandan sonra, onunla müna-
sibətimiz necə qurulacaqdı?  
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Zavallı, bəs nə vaxtadək, ona nə vaxt “ba-
xacağım” məqamı gözləyəcəkdi? Düzü bu sua-lın 
cavabını heç özüm də ayırd edə bilmirdim və həmiĢə 
olduğu kimi, indi də bunu rəfolunmaz bir qüvvənin 
təsiri altında... amansız zamanın umu-duna 
buraxıram. 

Bəli, hər ikisi öz sözlərini demiĢdi! Daha nə 
yazsınlar? Belə daha maraqlı oldu. Sevgidə söz 
deyilməsə də, bir odlu, sehrli baxıĢ kimi əməl də hər 
Ģeyi açıq-aĢkarca bildirir!  

Onların hər ikisi, həsrətlə yolumu gözləyir. 
Bundan da əziz, ülvi, müqəddəs nə ola bilərdi?  

Bəli, cəmisi üç-dörd həftədən sonra doğma 
ocaqda nələr yaĢanacaqdı!  

ġərq küçəsinin sinli kiĢi və qadınları yenə 
nazbarı oyun havasını ağır-ağır sındıracaqlar... 

Hər iki məktubun sehrindən ayılan kimi Ta-hir 
Ağayevdən gələn məktubu açdım... Onun da 
yazdıqlarını birnəfəsə oxudum. Bircə yeni xəbər 
yadda qaldı: “Muradın oğlu Mamedin toyu olub!”  

Dükançı Muradın oğlu.  
Orta məktəbdən sevdiyi bir qızla evlənib...  
XoĢbəxt olsunlar! 
Gecəni Komsomolun БЫТ МОЖЕТЬ qoxulu 

məktubunu hey iyləyə-iyləyə... ağ mirvari tanalı 
Məhbubə xalanın iĢvəkar hərəkətlərini, incə be-lini, iri 
baldırlarını... 

ПОЛИТЗАНЯТИЯ-nı Ģtabda keçdik.  
Sonra СТРОЕВОЙ OСМОТР olmalıydı.  
Ağdamlı yefreytor Ġlyas Mamedovu özümlə  

götürüb, iĢ bəhanəsi adıyla aradan çıxdım.  
Yolüstü kənd mağazasından tum və bir qu-tu TУ 

siqareti götürdüm və sonra, iki butulka pi-vənin pulunu 
da sayıb verdim. Satıcı kənd qadı-nı yenicə pivələri 
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piĢtaxtanın üstünə qoymuĢdu,  içəriyə zabit 
mundirində bir baĢ leytenant girdi.  

Mən susdum və həm də əlimi ehmalca geri 
çəkdim. Zabit, girdə göy gözlərini pivələrə zillə-yib 
baxanda... satıcı fəndgir qadın pivələrin pu-lunu 
piĢtaxtanın üstündən götürüb mənə uzatdı və 
nəzərəçarpacaq tərzdə bərkdən dedi:  

-Soldat! Papiros pulunun qalığını götürün. 
Onun bu jesti zabiti çaĢdırdı.  
Mən dinmirdim. Amma arvad məni gerçək 

xətadan sovuĢdurmuĢdu. Çox zirək qadın imiĢ. 
Duruxub, təəccüb və heyrətlə onun solğun bəni-zinə 
tamaĢa edirdim. 

Mağazanın içi soyuq olduğundan satıcı qa-dın 
altdan isti geyinib əynindəki kürkə bərk-bərk 
bürünmüĢ, baĢına isti Ģal bağlamıĢdı. Orta yaĢlı bu 
qadın kosmetikadan istifadə etmirdi. Və ona diqqətlə 
baxanda mənə elə gəldi ki, bu kənd qa-dını heç 
yuyunmur da.  

Əlləri kobud, kirli və qabarlı idi.  
Görünür ailəsini çətinliklə dolandırır.  
Zabit elə mağazadan çıxan kimi də... arva-dın 

çöhrəsi açıldı və hiyləgərliklə qımıĢaraq, pi-vələri 
mənə sarı uzadıb: 

-Toyunda oynayım! -dedi. 
Gülə-gülə, sevinc və bir az da həyasızlıqla: 
-Oyna! Oyna! Toyun yaraĢığı da, elə oyna-

maqdır dəə, -dedim. 
Çölə çıxıb mağazadan aralananda isə, dü-

Ģünürdüm: “KaĢ hamı əsgərlərə, vətənin halalca 
vicdanlarına, bax beləcə, ürək yandırmaqla ya-naĢa, 
hörmət qoya, onları belə müdafiə edəydi!” 
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Biz vodozabora çatanda hələ ki, iĢ yerində heç 
kəs yoxuydu. Hərçənd kimsə, qır qazanının altında 
ocağı artıq çatmıĢdı.  

Qır tiyanda isinsə də, hələ pıqqıldamırdı... 
Yefreytor Ġlyasla altımıza kubik, kubikin də 

üstünə quru fəhlə əlcəkləri sərərək özümüzə ra-hat 
yer hazırlayıb oturduq.  

Ocağın istisi, nəm taxtanın tüstüsünə qarı-Ģıb 
ləzzət versə belə, di gəl adamın gözlərini də çıxarırdı. 
Gözlərim tez-tez ayıĢıb yaĢarır... çirkli barmaqlarımla 
göz qapaqlarımı hey ovuĢdurur-dum. Tüstü gözlərimi 
töksə də, ocağın istisi ca-nıma yayıldıqca ləzzət 
verirdi. 

Dünən Bərdədən gələn tarixi məktubları ci-
bimdən çıxarıb əlimdə xeyli oynadaraq körpə ki-mi 
əzizlədim. Zümzüməylə əzizləmək məsələsi məndə 
yaxĢı alınırdı, bunu uĢaqlıqdan bilirdim.  

Ocağın çırtıltısı və tiyandakı dümqara qırın 
qoxusu adama isti yurd yuvanı, azadlığı, tələbə-lik 
illərini, orta məktəb günlərini, qonĢu həyətini, hətta 
Bərdədə cəmi-cümlətanı bir neçə gün get-diyim alçaq 
tavanlı baxçanı belə xatırladırdı.  

Nakam məhəbbət də ki, öz yerində!  
Komsomol indi məktəbə gedəcək.  
Görəsən pambıq yığımı qurtarıb? Dərsləri-ni 

hazırlaya bilir? Havalar orada isti olar...  
Məhbubə xalanın oğlunu görəsən həbsdən nə 

vaxt azad edəcəklər? Görəsən o necə yaĢa-yır? 
Yəqin, indi alma ağaclarındakı almaları də-rə-dərə, o 
ki var məni düĢünüb. O oğlunun həb-sinə görə də... 
mənim yanında olmadığıma görə də dərd çəkir, üzülür 
və dünyanın gərdiĢinə elə hey gileylənir. Həm oğluna, 
həm də mənə azad-lıq diləyir. Nə qədər yol gözləmək 
olar axı? 
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Rotanın ritmlə atılan ayaq tappıltılarına xə-
yallardan ayrıldım. Əsgərlər əzəmətlə gəldi... 

UĢaqların iĢini böləndən sonra, Cinayət və 
cəzanı da götürüb Dostoyevskiylə tənha ağacın 
altındakı əsrarlı taxta oturacağa sarı getdim. 

Nahara kimi birnəfəsə oxuyub... düz 240-cı 
səhifəyə kimi gəlib çatdım.  

Hava bərk soyuq olduğundan nənəmin sö-zü 
olmasın: “Lap simləmiĢdim!” 

Yeməkxanada yarım buxankaya qədər qa-ra 
çörək yedim. Soyuq hava, məni yamanca ac-
dırmıĢdı.Qara çörək verdikləri yeməkdən dadlı idi. 
Balıq və donuz salalarından iyrənirdim... 

Yeməkxanadan çıxanda bir qədər istirahət 
haqqımız olduğundan, briqadamın əsgərləriylə 
yamaca getdik. Bərk soyuq və yer nəm olsa da, 
kürək-kürəyə verib, yenə elə yerdən uzandıq.  

Hamımız özümüzü yığıb, isti buĢlatın içinə 
bürünsək də büzüĢüb sanki, bir-birimizə pərçim-
lənmiĢdik. Hamı gözlərini yumub öz aləminə qa-
pılmıĢdı. Belə mürgü vurmağın ayrı ləzzəti var. 

Bir zaman mayıf Mamed çaparaq gəldi ki, 
Bryusov sizi bərk axtarır. 

Ġt kimi deyinə-deyinə qalxdıq.  
Nahardan sonra hamı loĢdaĢsa da, əzgin, 

yorğun və simləyib titrətsə də iĢ yerinə qayıdası 
olduq. Bryusov məni görən kimi itin baĢını ağzı-na 
alıb getdi. O ki var danlandım.  

Susdum bu dəfə... 
UĢaqlarım iĢə baĢlayandan sonra yenə hər Ģey 

qaydasına düĢdü. 
Saat 17:00 -da СТРОЙ oldu. 

 ġənbə günü olduğundan kazarmaya belə-cə tez 
qayıdırdıq...  
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Rotayla birlikdə cərgədə, əsgər çəkmələri-nin 
ritmik tappıltılarında irəliləmək adamın yor-ğunluğunu 
çıxarır, canını isidirdi. 

Kazarmanın qarĢısına çatanda, ikinci rota-nın 
əsgərlərinə zil səslə verilən, azad olun hərbi əmrindən 
sonra, dərhal dağılıĢıb, hərə öz dərd-sərinin arxasınca 
getdi.  

Bir qədər suĢilkada, kladovkada, yuyunma 
otağında və lenkomnatada vurnuxub, cari iĢləri-mi 
qaydaya qoyandan sonra, dolabçamdan Elm və həyat 
jurnalını da götürüb, qarnizonun kitab-xanasına 
yollandım.  

Kitabxanada, xeyli əsgər, zabit və zabit ai-
lələrinin mülki üzvləri vardı. Sakitliyi bir nəfər ki-mi 
hamı qoruyurdu.  

Pəncərə tərəfdən keçib, sinli bir zabitin ar-
xasında oturdum və... bəxtimdən tez də maraqlı bir 
məqalə tapıb oxumağa baĢladım: 

“Məməlilərin çoxu, düz 45° -yə qədər Ģax-taya 
davam gətirir. ġimal qütbündə yaĢayan ağ ayılar 80°-
yə kimi soyuğa dözə bildikləri halda, qəribə olsa da, 
ev piĢikləri 110°-yə... qazlar isə 100°-yə qədər 
Ģaxtaya davam gətirə bilir...”  

BaĢqa bir maraqlı yazıya da rast gəldim. 
“Mərkəzi Afrikada yaĢayan bir qəbilənin di-lində 

cəmisi 26 söz var. Ən az danıĢan xalq da, elə bu 
qəbilənin adamlarıdır...” 

“Ġlk yeraltı tunel 4 min il bundan qabaq sa-
lınmıĢdır və bir kilometr uzunluğu olan bu tunel Ġraqda 
Fərat çayının altından keçir...” 

Kitabxanadan çıxandan sonra yefreytor, at sifətli 
Ġlyası da götürüb pullu kinoya getdim.  

Biletimizi Cəfər aldı.  
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Sağ olsun, azərbaycanlı uĢaqların içərisin-də 
sakitliyi və mədəni olmağıyla... Cəfər həmiĢə 
baĢqalarından seçilər, küyə getməzdi. 

Film pis deyildi... 
Kinodan çıxıb ujinə getdik. 
AxĢam yeməyindən dərhal sonra, rota cər-gəyə 

düzlənib, pulsuz filmə baxmağa gedəndə,  kazarmada 
qaldım. 

Poçt gələndə daha mənə heç nə olmadı.  
Nə məktub, nə açıqca, nə teleqram, nə də ki 

bağlama. Yitkadan baĢqa, daha heç özüm də 
kimdənsə bir məktub, ya teleqram, ya da ki nə-sə, 
açıqca-filan almaq marağında deyildim.    

Və qəflətən Sarıkiprikli yadıma düĢdü.  
Yox! O da yazsaydı, bərk sevinərdim.  
Heyf ona!  
O məndən qüvvətli çıxdı. Məğrurluğunu və göz 

yaĢlarını saxlamağı bacardı. Xuraman kimi o da 
əlvida deməmiĢ, səssiz-səmirsiz necə gəl-miĢdi, eləcə 
də uçub gedə bildi... 

Dilxorçuluqdan yerimi açıb uzandım. 
Bu gün bazar, istirahət günüydü.  
Aramsız yağıĢ yağır, ürəyim kədərlə dolub 

yamanca sıxılırdı. Hərdən külək də vıyıldayırdı. 
Sonuncu ay...  
Yarpaqsız, çılpaq ağaclara baxdıqca, ada-mı 

qəm-qüssə bürüyürdü. Hava tutqun olduğun-dan elə 
bil cəhənnəmə düĢmüĢdüm.  

Köç qoxusu bu gün, sanki yağıĢla, leysan-la, boz 
küləyin vıyıltısıyla gəlmiĢdi.  

Hərbi qarnizonun asfalt döĢəməsi olmayan 
hissələri zığ-batdaq idi. Naryad almıĢ molodoy-ları 
qonĢu rotanın cavan praporĢiki palçığa salıb xəzan 
vurmuĢ yarpaqları yığdırırdı. Bu əsgərləri elə bu 
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vəziyyətdə görən analar, belə vətəni gö-rəsən sevə 
bilərdimi? Vətən də öz vətəndaĢına gərək qıymaya. 
Altı gün minib çapdın bəsdi də, qoy bircə gün də 
dincəlsinlər, nə olar?  

Sarıkiprikli yoxa çıxan gün də beləcə yağıĢ 
çırpırdı. O müammalı Ģəkildə itməkdənsə, gərək hər 
iki əliylə boynumu qucaqlayıb, bərk-bərk si-nəmə 
sarılaydı: Əzizim, həmiĢə qorxu və təlaĢla 
gözlədiyimiz “o böyük dərd” indi gəlibdi, neylə-mək 
olar? Və bu günkü yağan yağıĢ kimi göz-lərimizdən 
sel axıdıb, bir-birimizin sir-sifətini isti göz yaĢlarıyla 
isladıb ayrılaydıq. Olmazdı?  

Xuramansa, qatarda yatılı qoyub, o son vi-da 
anlarında da məni alçaldıb getmiĢdi.  

Mən yatıb yuxuya qalmıĢdım. Və o bu na-
nəcibliyinə görə, heç gözünü də qırpmadan, xə-calət 
belə çəkmədən, hər Ģeyin: Adı çəkilən ki-mi minbir 
yerdən dodağımı çatladan tozlu ġərq küçəmizin, yer 
kürəsində Amsterdamın, Parisin, ya Bernin əvəzində 
Allahın bizə qismət elədiyi Bərdədəki qonĢuluğun və 
on il bir sinifdə Ģagirdi olduğumuz 1№-li orta 
məktəbin, isti münasibət-də olduğumuz xatirələrin 
üstündən çalın-çarpaz xətt çəkə bilmiĢdi.  

Onun bu saymazyana hərəkəti çılğın qüru-rumu 
zədələdi... 

Pərvərdigarə o bunu necə bacara bilmiĢdi? Mən 
dərsdə olmayanda gözləri yol çəkər, sinif-sinif, 
gizlincə düĢüb məni axtarardı.  

Tənəffüslərdə kitab-dəftərlərimi alıb qoltu-ğunda 
saxlamağından necə qürur duyardı... 

Bəs nə oldu?  
O, Ġmmiylə bir partada oturar, həmiĢə də mənə 

acığı tutanda arxa, darıxanda isə qarĢı-sındakı 
partada yer saxlayardı. Dərs boyu onun qıpqırmızı 
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yanaqlarına baxıb düĢünərdim: “KaĢ heç onun özünə 
də hiss etdirmədən, bu al ya-naqlardan öpə biləydim. 
Və bu anlar, o məndən təsadüfən çönüb bir söz 
soruĢanda səsim də öz təmkinini itirər və o nəsə baĢ 
verdiyini dərhal duyar və düz gözlərimin içinə gözlərini 
zilləyib gözləriylə soruĢardı: Nəsə baĢ verib?  

Ġçim titrər, çıqqırım da çıxmazdı!  
Bəs bu müqəddəs sevgiyə belə sonluq?  
Peromun ucundan bu cümlələr qopub sıra-

landıqca, gözlərimdəki iri, dolğun yaĢ gilələri də bizim 
rotanın əsgərləri kimi ard-arda düzülüb dı-ğırlanır və 
dodaqlarım xəfifcə pıçıldayırdı: “Sən səhvini anlasan, 
sənə güzəĢt edərdim...”  

Əfsus, heç olmasa: Əlvida! -deyə bilmədik. 
Düzü, hər ikimiz bunu bacarmadıq...  
Əlvida əzizim!  
Bu gün necə ağır gün oldu. Ötüb keçmək də 

bilmirdi. Vaxt az qala saatın nazik əqrəblə-rindən 
yapıĢıb sallanmıĢdı... 

Qəflətən xəbər yayıldı ki, molodoy Mura-dovun 
briqadası sabah sübhdən Odessaya yola düĢəcək. Bu 
xəbər məni lap kədərləndirdi. Nəsə özümü alçalmıĢ, 
təhqir edilmiĢ sandım... 

Odessanın adı gələndə... nədənsə ürəyim 
titrəyir. Əməllli-baĢlı kövrəlmiĢəm.  

Bu tarixi, unudulmaz Qəhrəman Ģəhər mə-nə 
praqalı Ģıltaq Yitkanı bəxĢ eləmiĢdi. Yitka, 16 yaĢlı bu 
dəcəl, qızıl hərflərlə adı ömrümə yazıla- caq qız idi! 
Odessa!  

KaĢ, 21 avqust 1972-ci il tarixi olaydı və bu günü 
yenidən yaĢayaydım. 

Köç nisgili bu qaranlıq, darıxdırıcı havada 
qəlbimi leysanla sarmıĢdı.  
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Komsomolun fotoĢəklini çıxarıb, onunla da xeyli 
dərdləĢdim... 

Kazarmada əsgərlərlə futbola baxdım. 
Neftçi Bakı Kiyevin Dinamo futbol klubuna düz 

6:1 hesabı ilə uduzdu. Bu əsl biabırçılıq idi!  
Tahirdən məktub gəldi. Yazdıqlarından be-lə 

baĢa düĢdüm ki, o elə də darıxmır. Ürəyi istə-yəndə 
Bərdəyə gedib-gəlir və mənim kimi onun da son 
günləridir...  

Tahirə tələsik cavab yazdım.  
Lenkomnatada oturub, Yitkaya bir genıĢ və giley 

məktubu hazırladım. Qaldı rus dilinə tərcü-mə edib, 
qrammatik çevirməyim. Sabah Maarif də Odessaya 
gedəcək. Bu məktubu rus dilinə çevirib Maarifdən 
Odessaya, Anya xalaya gön-dərmək istəyirəm. Anya 
xala da yaxın vaxtlarda, bəlkə də lap üç-dörd günə 
Praqaya qonaq get-məliydi. Yitkaya yazdığım giley, 
məzəmmət do-lu məktubu rus dilinə çevirib qurtaran 
kimi mət-nini gündəliyimə də köçürəcəyəm.  

Birdən hardansa ağlıma düĢdü: “Görəsən, 
Praqada onun sevdiyi oğlan, ya məĢuqu var?” 

Ah qadın növləri! 
Bərk darıxdığımdan geyinib qarnizonun ki-

tabxanasına yollandım. YağıĢın altıyla addımla-dıqca 
nədənsə, idman haqqında düĢünürdüm.  

Ġdmana sonsuz məhəbbətim var. Bu qədər 
idmana bağlılığım olsa da, günü-gündən bu sa-həyə 
həvəsim artsa da, Odessadan qayıdandan üzübəri 
günü-günəcə satır, elə hey səhlənkarlıq eləyir, son 
vaxtlar adi zaryadkanı belə eləməyə hövsələm 
çatmırdı... 

Kitabxanada çox oturdum.  
Saat 16:00-ı ətəkləmiĢdi.  
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Bilmirdim nə edəm. Məktub yazmağa artıq 
həvəsim ölmüĢdü. Ayırd edə bilmirdim, bəs indi 
kazarmaya gedib yatımmı, ya yenə oxuyum, yoxsa 
lenkomnatada gündəlikmi yazım?  

BaĢqa da bir iĢ yoxuydu.  
Bü gün qarnizon elə bil yoxa çıxmıĢdı. Gö-zə 

seyrək görünənlərsə, tək-tük molodoy əsgər- lər və 
zabit ailələri idi... 

Bəlkə, bütün bunlar mənə belə gəlirdi? 
Köhnə gündəliyi də yazmağa ərindim. Axırı 

kazarmaya yollanıb Cinayət və cəzanı açaraq 
Dostoyevskiylə baĢ-baĢa verdim. Yorulana kimi 
oxudum. Ağır yazmıĢdı. Fəlsəfəylə doluydu...  

Salam Qədirzadənin QıĢ gecəsini, Əlfi Qa-
sımovun Adilənin taleyini... Həsən Seyidbəylinin 
Cəbhədən cəbhəyəsini, ya Ġsmayıl ġıxlının Dəli 
Kürünü, ya da CəmĢid Əmirovun Qara volqa və ya 
Brilyant məsələsini oxumağa nə vardı? 

Arada yorulub, xeyli düĢündüm...  
Darıxdığımdan fırtına Tahirə bu gün ikinci  

məktub yazdım. Sonra Bakıya qardaĢım Rafiqə və 
Bərdəyə ögey dayım qara Sabirin arvadı Rə-na 
xanıma da növbəti məktublar yazdım.  

Gün keçmək bilmirdi.  
Son aylarda bu günkü kimi darıxdığım heç 

olmamıĢdı. Gün dirənmıĢdi. Dəqiqələr ötüb keç-mək 
bilmir, yağıĢ da yağmağından doymurdu... 

Axır ki, axĢam düĢdü.  
ġıdırğı yağıĢ yağdığından... rota, elə pəra-kəndə 

halda da kinoya getdi. 
Soyunub yerimə uzandım. Kazarma istiydi. Hələ 

ki, soyuqlar düĢəndən iĢıqlar sönmürdü... 
Birdən kazarmada Bryusov göründü.  
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O təzə, Ģux zabit mundirində var-gəl edib, birdən 
məni çarpayıda gördü. Girdə yaĢıl gözlə-rini qıyıb, 
qara meĢin əlcəklərini əlində oynada-oynada baĢıyla 
əmr etdi ki, qalx kanselyariyaya gəl, yəni səninlə vacib 
iĢim var. 

Durub geyindim... 
Kanselyariyada, köhnə meĢin kürsüsündə bir-iki 

dəfə o yan, bu yana qurcuxub baĢladı: 
-Sizin popolneniyadan təkcə sənə borcum var. 

Bilirsən də o 30 manat məsələsini deyirəm. 
Halbuki, bu 30 yox, sonradan 60 olmuĢdu.  
Özümü o yerə qoymadım.  
Onsuz da, o öz dodaqlarından çıxan saxta 

mənasız sözlərə əslində heç özü də inanmırdı. Mən 
də yalandan ona qulaq verə-verə, fikrimdə-sə qırmızı 
kostyumlu Krasiki düĢünürdüm. 

Xam ələ salmaqla:   
-Bu hər dəqiqə məni narahat edir. Bilirsən də, 

üstündən il yarım vaxt ötsə də, vicdanım be-lə 
yaĢamağa yol vermir. Ala bu pulu götür, qala-nını da 
düzəldib verərəm. Hələ ki burdasan... 

O əlini mundirinin döĢ cibinə salıb, qıpqır-mızı 
Ģaxlı bir onluq çıxararaq qarĢıma atdı. 

XamuĢ eləmək niyyətiylə:  
-PoluĢkamı alan kimi də... 20 rublunu verə-cəm. 

Arxayın ol. Mən Sovet zabitiyəm, mənə də Bryusov 
deyərlər, baĢqa cür yaraĢmaz...  

Mən onun bic sifətinə baxır, heyrətə gəl-miĢdim. 
Bu iki ildə bəlkə də ona min manatdan çox rüĢvət pul 
vermiĢəm. Bu əclaf indi icdihatla, hiyləgərliklə mənə 
kart açır, guya borclu qalmaq istəmir? Əhd-peymana 
bir bax...  

Bu ki xalq artistiymiĢ!  
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Yoxsa çənəsiəyri sümsük Telman artistliyi elə 
bundan öyrənib? 

Mənimlə, açıq-aĢkar qoz-qoz oynayan mə- 
lumatfüruĢun sapsarı sifətinə,təəccüb, qeyz və 
həqarətlə xeyli tamaĢa edib... bütün vücudumla, 
ruhumla ehtizaza gələrək, onluq əskinazı hikkə dolu 
riĢxəndlə onun qolunun üstünə tolazladım. 

Ġki ilə yaxındır, o... ilk 60 manatı iki dəfə ar-dıcıl 
məndən aldığı və hələ utanmır, zira, 60-ları 30 deyir, 
həm də əvəzində 10 qaytarır. Bəlkə də o 
müsəlmanların hamısını belə oynadır, ələ sa-lır, 
xamlayır, qozunun üstünə qoz qoyur, bizim-kilərin 
sözü olmasın bizimlə məzələnir, əfyunçu qara Vəliylə 
alkaĢ salyanlı Adilin təbirincə desək tabeçiliyində olan 
əsgərlərlə məzə cirtdadırdı! 

Pula gözümün quyruğuyla belə baxmadan ayağa 
qalxıb ikrahla... amma, öz dilimizdə qara-təpməcə 
gələrək, isəviyə dedim: 

-Sən kimi ələ salırsan əəə? Qozqurtma ha! 
Əbləh! GövĢək qoyun! Nəsliniz kəsilsin haa! 

Nə sirdirsə, qarayaxa arxamca çağırmadı. 
Xaçpərəstdən çıxmaz iĢ... 
Televizorda bu il,1972-ci ildə keçirilmiĢ fut-bol 

üzrə Avropa çempionatından hazırlanmıĢ ve -riliĢ 
verirdilər. 1945-ci ildə anadan olmuĢ alman futbolçusu 
nemes Frans Bekkenbauerin, avro-panın bu il üzrə ən 
güclü futbolçusu olduğu elan edilmiĢdi. Onu da dönə-
dönə xatırlatdılar. 

Meksikada keçirilən, Dünya çempionatının 
yarımfinalında istiqanlı Ġtalyanlara 4:3 hesabı ilə 
uduzan almanların dramatik oyunundan da xeyli 
göstərdilər. Sonra isə, ФРГ-nin Avropa çempio-natının 
final görüĢündə, bizim yığma СССР ko-mandamıza, 
3:0 rüsvayçı hesabıyla qələbə çal-masından utanıb, 
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xəcalət çəkmədən, çox geniĢ  bir sənədli film 
verdilər... 

Axırda... 1937-ci il təvəllüdlü, ardıcıl düz iki dəfə 
1964 və 1968-ci illərdə Olimpiya çempionu olmuĢ, 
Ukraynanın Xarkov Ģəhərində doğulmuĢ və adı 
Ginnesin rekordlar kitabına düĢmüĢ, pro-fessor 
Poyarkov Yuriy Mixayiloviç haqqında ha-zırlanmıĢ 
reportaj göstərdilər.  

Bu il keçirilən Olimpiya oyunlarında gümüĢ 
mükafat almıĢ, 1960-1962-ci illərin Dünya çem-pionu, 
1967 və 1971-ci illərin Avropa çempionu. Nə bilim, 
daha nələr, nələr... 

Ġnsan Ģücaət göstərib nə qədər medal ala bilər? 
Bizim müsəlmanlar fil qulağında yatıb... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Yitkadan 

        ilk məktub 
                     gəldi! 
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Pervomayski,   
        23 oktyabr 1972-ci il, l gün                                    
 
 

Yenicə, rotamıza qalxın əmri verilmiĢdi ki, 

nəsrani praporĢik Bandısik kazarmada molodoy 
briqadir Muradovu yanına çağırıb ciddi intizamla bərk-
bərk tapĢırdı:  

-Odessaya gedən uĢaqlara de, pastellərini 
yığsınlar. Tez hazırlaĢın, çaparaq!  

Bandısik mənı görüb qəflətən qıĢqırdı: 
-TovariĢ Babayev, bəs sənin uĢaqlarından kim 

gedəcək? TapĢır hazırlaĢsın! 
Odessa adı eĢidən kimi: 
-Hara, nəyə? -vəhməli soruĢdum. 
Bandısik özünəməxsus tərzdə sağ ayağını taxta 

döĢəməyə çırpıb, gözlərini çıppıldadaraq: 
-Bəs mən Ģinel-buĢlatları tək gətirəcəyəm?  -

yalandan əfi ilan kimi fıs-fıs fısıldadı. 
Ağlıma hardan düĢdüsə, ərklə: 
-Elə mən özüm gedərəm də! Həddi-büluğa 

çatmamıĢam bəyəm? -dedim. 
Gözləri hədəqəsindən çıxmıĢ: 
-Yox! HəftəaĢırıdı? Komandirsən, sənə ol-maz, -

qaĢ çatdı! 
Bu gecə... tərs kimi yuxuda Odessanı, ma-yor 

Deqtyarı görmüĢdüm. 
Ümidsiz olsam da, dirəĢib durdum: 
-Sən Bryusova de, ikimiz gedək, yolda sə-nə çox 

xeyrim dəyər. Stalinin xalq düĢmənlərin-dən deyiləm 
ki? Ərmağanın da öz yerində... 
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Bandıskinin gözləri... çaqqal gözü kimi par-par 
parladı və qəflətən nə fikirləĢdisə, yaĢıl, qı-yıq 
gözlərini çırpıb, qarĢımda əridi: 

-YaxĢı, deyərəm...  
Qulaqlarıma inanmadım.  
Cəld qoluna girib... onu Bryusovun yanına 

dartdım. Bryusov hərbi hissə üzrə növbətçiydi. 
Bu an gözlərimdə xarüqəladə görünən pra-porĢik 

Bandısik, Qarabağın xas-xalis nəcabətlə-ri kimi, 
özünü toparlayıb, kəmərini dartaraq mə-nimlə 
konselyariyaya girdi.  

Və uĢaq kimi məzəli görkəm alıb Bryusova incə 
bir göz vuraraq məsələni açdı. Tartan-par-tan danıĢa-
danıĢa özünü necə əzib-büzdüsə, iri qarnı nehrə kimi 
yırğalandı.  

Yeri gəlmiĢkən hərbi hissələrin hamısında qarnı 
olan, yalnız sverxsroçnu praporĢiklər idi.  

Bütün zabitlər, xüsusilə cavan olanları çox qıvraq 
və taram idilər. 

Xudpəsənd baĢ leytenant, rotamızın əbədi 
komandiri olacaq, tarixi Bryusovun özü də əvvəl heç 
cürə razılıq vermədi. 

Az qaldı, çapovulçu xudbinə yalvaram! 
Və rəngi avazımıĢ halda göz vurub, xəlvəti baĢa 

saldım ki, sovqatlı muĢtuluğu da olacaq. 
Məni baĢa düĢən kimi, dərhal o da əridi və:  
-YaxĢı gedərsən! -həddi-hüdudu olmayan bir 

iĢtahayla mızıldandı. 
Xudaya-xudavənda! 
Səhər açılar-açılmaz, bu nə möcüzəydi be-lə? 

Dogrudanmı Odessaya gedirəm?  
Dərhal gözlərimin qarĢısında, gözlərindən sevinc 

yaĢları gilələnən... bir kalafa sümük yığı-nından ibarət 
ağcabədili Nazı canlandı.  
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Sonra...  
Sonra, Arkadiya mehmanxanasının poçtu.  

Sonra da bənövĢəgözlü Katerina. 
Hələ Anya xala... 
Hər Ģey izaholunmaz dərəcədə baĢ verirdi. Bu 

gün Odessaya gedirəm? Bu yalnız əfsanə-lərdə, 
nağıllarda, ən yaxĢı halda isə röyada baĢ verə bilərdi. 
Odessaya çıxıram!  

Ey, Ulu tanrım! Sən hər Ģeyə qadirsənmiĢ! 
Rota hazırlaĢıb iĢə gedirdi. Elə bil əsgərlər mənə 

yadlaĢmıĢdı. Gözüm heç nə görmürdü...  
MürĢüdü çağırıb briqadanı ona tapĢırdım. 
Odessaya gedirəm deyəndə, təpərsiz Mür-Ģüd 

izaholunmaz sadəliklə diksindi. 
-Baaa...  
StarĢina sevinclə göz vurub mənə qalmağı 

tapĢıranda artıq hiss etdim ki, torbada piĢik var. 
Toyuq anasından süd görmədiyi halda bu səhər 
praporĢik Bandısik mənə süd verirdi.  

Amma, qorxurdum ki Bryusov əclaflıq edib 
sözünü geri götürə. Ürəyimdə çox çək-çevir elə-yib, 
öz-özümə ümidlə dedim: 

“Ġt bilir xurcunda nə var, zırrama çoban da bilir itə 
nə verəcək. Daha nədən qorxuram ki?”  

Məqamı düĢüb, həm də qırmızı Ģax onluğu geri 
qaytarmıĢam axı. Gələcəyin generalı olmaq üçün, 
məhz indidən pul yığmaq gərəyi deyildi? 

Hər ehtimala qarĢı rotada qalacağımı yenə  
ondan gizlətməyi qərara aldım. Qorxurdum nə-dənsə. 
Zira, Boyko olsaydı, ona tam inanardım. 

Hər halda, Bryusovun gözündən yayınmalı idim, 
hərçənd o, bu iĢdə minnətdarlığa layiq idi.  

Rota iĢə gedəndə, qəsddən kladovkada yu-banıb 
qaldım. Bəxtimdən axtaran da olmadı. 
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Kombat hələ heç nə bilmir.  
MürĢüd vodozaborda indi ağalıq edəcək.  
Cavan olsa da, cavanlığından əsər-əlaməti 

qalmayan tərneftli çənə Telman eĢitsə, söz yox ki, 
yanıb yaxılacaq... 

Nədənsə getməyə ümidim azdır. Onsuz da 
bulanıq su tezliklə aydınlaĢacaq. Səbr edək. 

Yəni doğrudanmı mənə belə Ģans verilib..?  
Kazarmada az qala hamıdan gizlənsəm və 

əmma çıxmasını istəməsəm də... fakt buydu ki, iĢdən 
məhz bu səbəbdən qalmıĢam.  

Muradovun briqadası yır-yığıĢ edirdi. Bərk həl-
hələ salmıĢdılar, di gəl ağzıyavalar nədənsə heç 
sevinmir, qarĢıda onları gözləyən xoĢbəxtlik dolu 
Odessa gerçəkliyindən hələ xəbərsiz idilər. 

Yetimin hamamda anası çox olar...  
Gözlənilmədən... kazarmada çənə Telman 

peyda oldu və özümü saxlaya bilməyib, məsləni  ona 
açdım. Çox ümidlə də xərclik pul istədim.  

Söz ağzımdan qurtarmamıĢ, difdiringi əclaf 
hırıldayıb, əyri-üyrü diĢlərini ağardaraq dedi: 

-Yırtıq böyük, yamaq kiçik, yoxumdur!  
Əl çəkmədim, o da, yoxdur deyib durdu.  
Qəflətən üstünə istehzayla çəmkirdim: 
-Onda, barı mənim adımdan, get Ģamxorlu 

Alikdən istə, de ki: Odessaya gedir, hava-su ki-mi 
lazımdır, həmailsiz nə qaçaq? Çox vacibdir! 

Çənə Telman iĢin ciddiliyini anlayıb çıxımı-na 
getdi və naəlac qaldığından, həlimanə: 

-Babayev! Məzhəb haqqı, gecəni növbədə çimir 
də eləməmiĢəm. Ġmkan ver, saat 12:00-a kimi yatım, 
sonra, durğuzarsan vodozabora ge-dərəm. Orda bir 
təhər edərik... 
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Pul hava, su kimi lazım olsa da, çox toxtaq idim. 
Odessanın özündə belə, bizim müsəlman əsgərlər 
mənə kömək edə biləcəkdi... Əsas mə-sələ, qatarda 
cüvəllağı praporĢik Bandısikin sə-rəncamında 
alnıaçıq-üzüağ durmaq idi.  

ġamxor ermənisi Alik Oqanesyanınsa, be-ləcə, 
çətin məqamlarda adama arxa durmasının tayı-
bərabəri yox idi. Düzdü... it balası it olar de-yirlər, 
Ģamxorlu olsa da o təmiz erməniydi.  

Amma bərdəli, respublikanın maliyyə naziri 
iĢləyən BaxĢalı BaxĢalıyevin, dopdoğmaca qar-daĢı 
Oruc BaxĢəliyevin kəbinli... ağuĢbir arvadı Lusya 
müəllimə və... Əvəz əmimin talaqlı arvadı Silviya kimi, 
o da, əl ermənisiydi... 

Hirsli olsam da, həqiranə tərzdə dedim: 
-Heç olmasa, Alikdən on manat al gətir...  
Cındır hırıldayıb, vəd vermədən uzaqlaĢdı.  
Saat 10:09 idi. Rota iĢdədir. Çənə Telman 

xoruldayıb yatır, Bryusov isə gözə görünmür...  
Görünür, rotamızın komandiri bu gecə hər-bi 

hissədə növbətçi durduğundan, indi haradasa yatır. 
Hərbi hissə üzrə növbətçi qalanlar, gecəni çimir də 
edə bilməzdilər. Zabitlər sərt hərbi qa-nunlara tabe 
idilər və qanun pozuntusu üstündə onları nə 
gözlədiyini də çox yaxĢı dərk edirdilər. 

Heç Bandısik də gözə dəymirdi. Odessaya gecə 
qatarıyla gedəsi olan Muradovun əsgərləri pastellərini 
qavqarmıĢ olsalar da, hələ kazarma-dakı tualeti 
Ģtukatur edib qurtarmalıydılar və on-lar səs-küylə, heç 
nə baĢ verməyibmiĢ kimi iĢlə-yirdilər. Doğrudan da 
hərə öz taleyini yaĢayır... 

Lenkomnataya keçib, bu xoĢ müjdəni gün-
dəliyimə köçürürəm: “Odessaya gedirəm!” 
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Mənə elə gəlirdi ki, Praqa kimi, Odessa da 
Yitkanın həqqaniyyət vətənidir! Halbuki, Odessa 
mənim özümün dopdoğmaca vətənimiydi! 

Odessaya bu gecəni qatarla çıxası olsam, ən 
önəmli məsələlərdən biri oydu ki, Anya xala bu 
günlərdə, lap hesabla ikicə günə qədər Pra-qaya 
getməliydi... 

Onu görmək, bütün bağlı məsələlərin kilidi-ni 
açmaq deməkdı. Həlbəttə açar rolunu sözsüz ki, o 
oynayacaqdı. Həm də, Ģıltaq Yitkama həq-qülqədəmi 
olan hədiyyə alıb, Anya xaladan Çe- xoslavakiyaya 
göndərə bilərdim. 

Anya xala Praqadan qayıdan günə kimi də  hərbi 
xidməti bitirəcəyəm. Anya xala qayıdanda ondan hər 
Ģeyi çılpaqlığıyla öyrənmək olardı.  

Deməli əsas məsələ, Odessa gerçəkliyi ilə sıx 
bağlıdır və o düyünləri açmaq Anya xalanın əlindəki 
açardadır... TəlaĢlanıb tələsməyək... 

Bircə, qayğısız, hürr Yitka ilə məktub vasi-təsi ilə 
əlaqə, ya da rabitəylə danıĢıq yarada bil-səydim, 
dünyada hənuz heç bir dərdim olmazdı!  

BənövĢəgözlü Katerinanı az qala çex Yitka mənə 
unutdurmuĢdu. O yazığın nə günahı var-dı? 
Bətnindəki uĢaq günü-gündən böyüyür, qaf-qaz 
qanıyla inkiĢaf edib mayalanırdı...  

Odessaya getsəm, həmĢir Katya mənimlə gecəni 
hənzəban keçirmək xoĢbəxtliyindən söz yox ki, 
qaçmazdı. Elə özüm də xeyli vaxtdı, qa-dın üzünə 
baxmamıĢdım...  

Görəsən onun qarnı nə qədər ĢiĢib? Niyə 
məktublarıma cavab yazmadı, yəni nədənsə kü-süb? 
Necə deyərlər: Hanı o sulu qəlyan? 
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Məgər murdar Pervomaysk Ģəhərinə qayıt-
maqda mənim suçum vardı? Bax, bu sərt Sovet hərbi 
qanunlarıyla kim oyun oynaya bilərdi?  

O məndən niyə incimiĢdi?  
Axı haqqı yox idi! Mən əvvəlcədən hər Ģeyi ona 

baĢa salmıĢdım. Mən doğma yurd-yuvama, isti 
ocağıma qayıtmalı, düz iki il günə-gün Ģərəf, ismət, 
ləyaqət, namus və üzüağ, yolumu gözlə-miĢ, 
gözəlüzlü, qırmızıyanaq Komsomolumla ai-lə 
qurmalıydım.  

Bütün bunları o da yaxĢı bilirdi və əriylə ən yaxĢı 
rəfiqəsindən intiqam almaq üçün bu yolu seçmiĢdi. 
Ġndi nədən məktublarımı cavabsız bu-raxırdı? Eh, 
birdən az qalıram ağlımı itirəm... 

Ailə qurub, bütün bu yaĢananlara son qoy-
saydım, hamıdan canım qurtarardı. 

Birdən, gözlərim qarĢısında Arkadiya meh-
manxanası... park... turbaza... çimərlik canlandı. Bəh-
bəh... Son dəfə Qara dənizdə nə çimərdim! Hələ 
Lenin parkı..! Xatirələrlə zəngin bu parkda son dəfə 
addımlasaydım nə dərdim?! 

Vaxt dayanmadan ötür, darıxdırıcı və üz-gün 
olsa da, əqrəblər bir-birini hey qovurdu...  

ġtabın poçtuna getdim.  
Bərdəyə, evimizə teleqram vurmaq və son dəfə 

evimizlə danıĢmaq istəyirdim. Lap düzüsə, həmiĢə 
olduğu kimi, budəfə də, zəhrimar pula izhari-təəssüf 
etməklə bərk ehtiyacım vardı... 

Amma, nədənsə poçtda fikrimi dəyiĢəsi ol-dum 
zira, pul istəməyə daxilən xəcalət çəkirdim.  

Nəsə, tez-tez əl açmaq mənə ağır gəlirdi... 
Ġti itmiĢ çoban kimiydim. Geri qayıdıb poçt-dakı 

qızdan soruĢmaq istədim: 
“Praqadan bir xəbər-zad yoxdur?” 
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Yenə utandım... Bilirdim ki yoxdur. Hər gün bir 
əsgərim gəlib bu qızdan soruĢurdu: 

“Babayevə məktub var?”  
Hamımız da, bu qızdan bir cavab alardıq: 
“Yox, yox, yoxdu... Axı nə qədər olar?” 
Amma, bu qız da baĢa düĢməliydi ki, sevgi və 

qürur, əsgərin qəlbinə nə qədər əzab gətirir, ürəyini 
necə didib-parçalayır...  

Məktub ümiddir!  
Həm də siyasətdə ehtiyyat məcburi təmkin 

yaratsa da, məhəbbətdə dəlilik də baĢqa Ģeydir.  
Fikrimdən vaz keçdim.  
Özümün-özümə, düzü lap yazığım gəldi.  
Ayaqlarımı sürüyə-sürüyə... ümidsiz və kö-

nülsüz... ağır gərginliklə kazarmaya qayıtdım.  
Əsəbiyyat halında darıxırdım...  
Dəmir koykaların ikinci mərtəbəsindəki sə-liqəylə 

zapravka edilmiĢ bir əsgər matrası açıb, ümidsiz 
yorğunluqla uzandım.  

Sıxıntıdan əzələlərim bərkimiĢdi.  
Gözümü yumub... özümü Odessaya gedən halda 

təsəvvür edirdim. Və necə oldusa birdən-birəcə ПАРК 

ШЕВЧЕНКО-nu xatırladım.  
Ġri qara eynəkli, o, adını da bilmədiyim, ləz-zəti 

iliyimə kimi iĢləmiĢ tələbə qızı yanımda hiss etdim. O, 
özünü necə cəsarətlə təslim etmiĢdi!  

Hələ ağzının suyu axan o kaftar, qara ac it.  
Divarda saatın 12-ni vurması məni o tarixi 

hadisədən ayıltdı... və cəld qalxıb, həpənd çənə 
Telmanı oyatdım. Çənə yuxulu-yuxulu, kor kimi, 
deyinə-deyinə geyinib səndələyə-səndələyə ka-
zarmadan çıxanda, onu bir xeyli müĢayiət edib, arıq, 
qozbelə oxĢar sırtına tamaĢa eləyə-eləyə, kənarları 
qarnizonun əsgərləri tərəfindən yenicə əkilib, kiçik sidr 
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ağaclarıyla sıralanmıĢ zığlı-pal-çıqlı kənd yoluyla 
vodozabora sarı yola saldım.  

Birdən də necə oldusa, köç kədəri, qüssəsi sis-
duman kimi canımı bürüdü, uĢaq vaxtı ġərq 
küçəsində, mənəvi simamla bağlı olduğum mə-
hərrəmlik ayında məhləmizdə silsiləcünban elə-diyim 
vaxtları və sonra da haradansa... Rodkini, onun çox 
səmimi, gözəl həyat yoldaĢını və... bir də tez-tez, 
təcavüz dolu vəhĢi ehtirasla, traxay, traxay... deyib, 
gah qıĢqıran, gah da inləyən, sı-ravi əsgərlərə 
sarkazmla yanaĢan qırmızı kost-yumlu Krasik yadıma 
düĢdü...  

Ürəyimdə... Odessaya gedib qayıdan kimi, 
onların hər ikisiylə görüĢmək qərarına gəldim.  

Bu dəfə fikrim qəti idi.  
Rodkin, məni əsgərlik həyatının cəhənnəm 

əzabından xilas edən xilaskarım idi! O olmasay-dı kim 
bilir, hərbi xidmətim hansı istiqamətə yön almıĢdı... 
Qırmızı kostyumlu ərköyün Krasik isə, zəngin kübar 
cəmiyyətinin yaĢlı, tipik rus qadın obrazıydı. Necə 
deyərlər, sanki, dünya onun to-puğundan idi, kefi 
istədiyi kimi yaĢayırdı.  

Heç kəsi vecinə almadan saya salmadan... 
Hərlənib-fırlanıb voyentorqa gəlib çıxdım.  
Bir xeyli də, burada, piĢtaxtaya və vitrinlərə  

tamaĢa eləyəndən sonra... bir butulka qırmızı li-
monad, hərəsindən bir ədəd də yumĢaq bulkay-la 
yumru bublik aldım. Mağazanın çölündə taxta 
oturacaqda oturub... limonadın qapağını taxtaya 
iliĢdirməklə və sapsağlam diĢlərimlə birtəhər aç-dım. 
Bulkadan, bublikdən Ģirin-Ģirin yeyib, qazlı Ģirin 
limonaddan ləzzətlə içdim.  

Yadıma yenə il, il yarım əvvəlki günlər düĢ-dü. O 
vaxt... bu taxta oturacaqda baĢına isti yun Ģal 
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bağlamıĢ, ağ optik eynəyi gözündə kürkünə bürünüb, 
ağappaq uzun, incə barmaqları və ye-zidi qırmızı laklı 
dırnaqları fonunda, hərdən bu-rulğanla tüstülədən, 
hərdən də, СТОЛИЧНЫЙ si-qaretini aramla çəkən o qız 
yadıma düĢdü.  

Sanki hər Ģey dünəncə olmuĢdu. O mənim 
Sarıkirpiklimin ərinə qoĢulub... o vaxtdan gedən idi... 
Eh... hələ Sarıkirpikli özü! O... necə səssiz-soraqsız 
yoxa çıxa bildi! 

Bu gün də, onu ağrısız xatırlaya bilmirəm... 
Kazarmaya qayıtdım... və bir qədər keçmiĢ çənə 

Telman gəlib çıxdı. 
ĠriĢə-iriĢə, acıq verirmiĢ kimi heç nəyin fər-qinə 

belə varmadan: 
-Alik yox idi... -dedi. 
Yanıb yaxıldım. Ġstədim onu boğazlayıb öl-

dürəm. Əclaf o qədər müsəlman əsgərinin iĢlə-diyi 
vodozabordan əliboĢ qayıtmıĢdı. 

Tərneftli dilənçi! 
Bilmirdim nə edəm... quyruğu basılmıĢ ilan kimi 

olsam da, özümü ələ alıb: 
-Sənin kimi çaqqalın duası qəbul olunsay- dı, 

göydən ət yağardı, -dedim. 
Çənə, zəncir gəmirdiyimi görüb, təsadüfən 

yanından ötən QriĢdən, boğaz çəkib sıtkamaqla borc 
pul istədi.  

QriĢ də gözlənilmədən əlini cibinə saldı və:  
-Olanım budur, -deyib, göy beĢliyi ona sa- rı 

uzatdı. Hər Ģey kabus kimi bir anda baĢ verdi. 
Elə bil ruhuma su çiləndi. O böyük yaradan heç 

vaxt məni darda qoymur, -düĢündüm.  
Qismətə bir bax! 
Özümdə 7 manat vardı, çənənin bu puldan 

xəbəri yoxuydu. YanaĢı çarpayılarda diz-dizəcə 
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oturub, əzik goy beĢliyi onun əlindən aldım... və 
birdən ağlıma nə verdisə, ehtirasla dedim: 

-Gəl gedək poluĢalarımızı alaq. Ġkimizinki 7 
manat edəcək...  

O Ģapalaqla üz qızartdığımı görüb, məcbu-riyyət 
qarĢısında razılaĢdı.  

Odessaya getməyimə sanki onun paxıllığı 
tutmuĢdu. KiĢinin oğlu, səki düz yola qayıdaca-ğına 
və yalan danıĢmayacağına dönə-dönə and içib, kiĢi 
sözü vermiĢdi.  

Buna arxayın olub hazırlaĢmağa baĢladım. 
Kaptyorkadan da Kuruskanovun parad forması-nı 
alıb, qəĢəngcə geyinib-kecindim.  

Artıq gerçəkləmiĢdim. Forma əynimdə Ģux 
dayanırdı. Kefim durulmuĢdu... 

Elə bu vaxt poçt kuryeri göründü.  
Kirovabaddan Natiq MamıĢevdən... OMSK-dan 

Alladan, Tbilisidən xasavyurdlu Ruslandan 
Sverdlovskdan NataĢadan, DaĢkənddən Süley-man 
Zahidovdan və... Bakıdan, qardaĢım Rafiq-dən 
məktublar aldım.  

Hamısını da ağcabədili Nazı yığıb Ģappa-dan 
Odessadan göndərmiĢdi. 

Məktub sarıdan bəxtim bu gün sanki yeni-dən 
çırtlamıĢdı. Sevincdən ürəyimin döyüntüsü-nü 
qulaqlarımda da eĢidirdim. 

Allanın məktubu çox uzun və duyğulu ya-
zıldığından məni bir qədər kövrəltdi... 

NataĢa Perevozçikova yenı də fotoĢəklini 
göndərməmiĢdi. Bu qız lap əhli-kef idi. Bunların hər 
ikisinə qarĢı, məndə də, nəsə bir danılmaz soyuqluq 
vardı. Hiss edirdim ki onlarla ciddi mü-nasibət qura 
bilmərəm...  
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Natiq MamıĢev... açıq-aĢkar və son dərəcə 
qeyzlə, Kirovabadın ВТОРОЙ ЧАСТЬ deyilən əra-
zisində yaĢayan ermənilərin xəyanətindən, sat-
qınçılığından, qız və gəlinlərinin çıxardığı minbir 
hoqqalardan xeyli yazmıĢdı... 

Məktubları oxuyub qurtarandan sonra, çə-nə 
Telmanı götürüb poluĢkaları almağa getdim. 

BaĢ mühasib, ağız büzüb istehzayla dedi:  
-Gecikmisiniz... artıq bir həftəyə ay tamam olur, 

qara qəpiyimiz də yoxdur... 
Vermədilər!  
DəhĢətə gəldim. 
Həb kimi ağardığımı görəndə isə, sığa ye-timlər 

kimi tez yumĢalıb: 
-Həm də ki, ilana ağı verən kassir hansısa 

СОВЕШШАНИЕ-yə gedib, -mülayimliklə yasaladı.  
Mat qaldım, axı kassir nədi, yığıncaq nədi? 
Bəli, yenidən naəlac qalıb, Ģtabın Ģarlatan baĢ 

mühasibi oturan, geniĢ və isti kabinetindən kor-
peĢiman, əli ətəyindən uzun çıxdım. 

Ġri sərv ağacının hündür budağına bir neçə 
göyərçinəoxĢar, böyük səlsələ quĢu qonub, sa-kit-
sakit qırıdaĢır, dimdiklənirdilər...  

Ölüsünü yenicə basdırıb qayıtmıĢ adamlar kimi 
səsimi içərimə salıb, kirimiĢ qayıdanda, ağ-lıma 
hardan girdisə, qəfil Telmanın qoluna girib, həzzedici 
gözləntidən xəbər verən ümidlə: 

-Gəl poçta girək, bəlkə bəxtə-bəxt, çex Yit-kadan 
nəsə bir xəbər var? 

Öz-özümüzə mütləq məktub olacağını təl-qin 
edib poçta cumduq. Qız bizi görən kimi əsə-bilik dolu 
təəssüf və inadla baĢını buladı... 

Saralıb qurumuĢ, xəzəlləĢmiĢ vəziyyətdə: 
-Heç nə yoxdur? -heyrətlə soruĢdum. 
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Yezdansız qız baĢını aĢağı dikib nəsə ya-zırdı. 
Qəhbə heç qımıldanmadı da! 

Yanındakı Ģərqi slovyanlı eybəcər və yaĢlı qadını 
diqqətlə süzüb, yalançı heyranlıqla da bir qədər ona 
tamaĢa edəndən sonra, ehmalca ya-naĢaraq çox 
ümidsiz, üzücü halda... lap az qala yalvara-yalvara: 

-ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛЮСТА... СМОТРИТЕ... ТАМ НА 
ИМЯ ВАВАЕВА, ПИСЬМО ЕСТЬ? 

Arvad diksinən kimi olub... diqqətlə üzümə baxdı 
və ağıryana bir nəzakətlə: 

-Axı Babayev kimdir, hər gün soruĢurlar? 
Bir az qürrələnib, bir az da yumorla: 
-Ġftira, gop dağdan da ağırdır. Yalanı yox-dur, 

bax, Babayev elə mən özüməm! 
Qadın baĢdan ayağacan məni süzüb, ağlı bir Ģey 

kəsmədi deyəsən, qəti və inadkarlıqla:  
-Yox! Qoy Babayev özü gəlsin. Həm də ki, hərbi 

biletiylə birlikdə. Bax, o vaxt sənədinə ba-xıb, sonra 
yoxlaya bilərik... -dedi. 

Haqq və ədalətə uyğun, ədəb-ərkanla: 
-Xanım, Babayev mən özüməm, niyə inan-

mırsınız ki? Gözə pis çarpıram? 
Kifir olan yaĢlı bu qadın, xala xətrin qalma-sın 

məktubları eĢələyə-eĢələyə, birdən soruĢdu: 
-Sənə məktub hardan gəlməlidir? 
Söz, hansısa qoltuğa sığınmıĢ arvadın ağ-zından 

çıxar-çıxmaz, az qala güllə kimi açıldım: 
-Ya Odessa, ya da ki Çexoslovakiyadan! 
Birdən qadın kəskin Ģəkildə baĢını qaldırıb 

sifətimə diqqətlə baxdı... əminliklə: 
-Ola bilməz! Sən Babayev deyilsən, -dedi. 
Hərbi bilet hər an əsgərin üstündə olurdu. 
Tələsik, əlimi kaptyorkadan yenicə götürüb 

əynimə geyindiyim Kuruskanovun parad forma-sının 
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qoltuq cibinə salaraq, hərbi bileti çıxartdım və yaĢlı, 
duzsuz, eybəcər qadına sarı uzadanda dilotu yemiĢlər 
kimi, yenə birnəfəsə üyütdüm:  

-Üstəlik komsomol biletim də üstümdədir... 
Komsomol biletini də çıxarıb,yun parçadan qol-çaq 
taxmıĢ arvadın az qala gözünə soxdum.  

-Ola bilməz, ola bilməz, -deyə-deyə... 
Qadın, hərbi bileti açıb fotoĢəklə baxdı, ad və 

familiyamı, atamın adını oxuyub heyrət dolu təəcüblə, 
öz-özünə inanmırmıĢ kimi soruĢdu: 

-Sənə məktub, haradan gəlməlidir dedin? 
Yanıb-yaxıldığımdan, qanıacı neandertala 

bənzər, bir yığın sümükdən ibarət olan kifirə, bu dəfə 
səbrlə astadan pıçıldadım:  

-Praqa, Bakı, ya da Odessa... 
BaĢa düĢmürdüm, axı, Babayev niyə mən ola 

bilməzdim ay ġeytan? “Siz deyilsiniz, siz ola 
bilməzsiniz...” Niyə axı? Yəni belə bir ləyaqətsiz 
formadaydım? Qabırğalarım sananır, sifətimdən 
almacıq sümüklərim bilinir, rəngim qaradır? Rus dilini 
aksentlə danıĢırdım ona görə? Yetimə, ya  qol-qanadı 
sınmıĢ dilənçiyə, yoxsa, vətənsiz si-qana 
bənzəyirdim? Bəlkə qoltuqağacında gəzib sənin kimi 
qoltuq altında yaĢayıram? Əsgərəm, ömrün fövqündə, 
21 yaĢın içindəyəm. Bu yaĢda kifir olmur axı? Vətəni 
qorumağa gəlmiĢəm, kor, Ģil deyiləm, küt deyiləm... 
Kommunizm qururuq, hamımız birimiz üçün, birimiz 
də hamımız üçün çalıĢmalıyıq. Nədən inanmırsan 
mənə? 

Fəqət, mənə elə gəlirdi ki, adam içərisinə 
çıxanda çox cılız görünürəm və bədgümanlığım da 
sadəlövhlüklə dəliliyimdən irəli gəlir. 
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Praqa sivil dövlət olsa da, görünür inanmır-dılar 
ki, müsəlmanla oradan əlaqə saxlayan olar və həm də 
mənim kimi qara çəlimsizin biriylə... 

O, öz-özünə donquldana-donquldana, “Ola 
bilməz, ola bilməz” mızıldanıb, masanın alt si-
yirtməsindən bir məktub çıxartdı.  

Ağappaq, uzun bir konvert idi.  
Üstündə indeks yeri, Ģəkil-Ģükül yoxuydu. Amma, 

üstündə kiçik yupyumru, qırmızı və qara möhür yerləri 
vardı, o üz-bu üzünə, çoxlu sayda da rəngli xarici 
markalar yapıĢdırılmıĢdı.  

Dərhal tanıdım.  
Sanki, zərf məni çəkdi! 
Ooo... Ġlahi!  
Yitka yazmıĢdı, slovyan mənĢəli çex qız!  
Bu ki yuxu deyildi, Praqadan mənə məktub 

gəlmiĢdi! Vücudum necə titrədi! 
Sübh açılandan xoĢ xəbərlər məni ağuĢu-na alıb 

aparırdı, balam bu nə bəxtiyarlıq idi? 
Biçarə qadın dönə-dönə yoxlayıb məktubu yezidi 

qırmızı hərbi biletlə, zoğalı Komsomol bi-letimin 
arasına qoyaraq, dərindən ah çəkdi və könülsüz, qol-
qanadı sınmıĢ halda mənə uzatdı. 

Çənə Telman pəncələri üstdə dikəlib, az qala 
məni minmiĢdi. Tərbiyəsiz söz, zarafat yeri deyildi. 
Sırtıq çənə, bu iĢdə iĢtirakçı olsa da, be-lə, demək 
olar ki, artıq kənar Ģəxs sayılırdı.  
 Onu itələyib it nəfəsindən özümü aralayan kimi, 
ağ zərfi biletlərin arasından çıxarıb, üzərini və arxasın 
bərəlmiĢ gözlərimlə birnəfəsə, dönə-dönə oxudum. 
Gözlərimi yaĢ doldurdu. 
 Boğazım qupquru qurumuĢdu.  

Bəli, Praqadan idi! 
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Məhz Yitka Zahalkova yazmıĢdı. 16 yaĢlı o 
dəcəl, qərbi slovyanlı hürr qız! 

Ya rəbbim, nə yaxĢı oldu. Dərk edirdim ki, bu 
artıq röya deyil. Deməli, sən məni unutma-mısan hələ. 
Mən bilirdim ki, sən məni sevirsən! 

Bu yalan, ya yuxu deyil ki! 
Xuraman niyə yazmırdı? 
Poçtdan çıxıb, məktubu artıq açmaq lazım idi. 

Çənə Telman az qalırdı ki, məktubu əlimdən alıb özü 
açsın. Ancaq bu cür gözəl biçimdə olan xarici 
məktubu açmağa hələ əlim gəlmirdi. Belə yerdə 
tələsməzlər, bunu səmimiyyətlə deyirəm. 

Düzü, belə Ģey... həm də, tənhalıq sevir... 
Çənə, cibindən lezva çıxartdı.  
Sevinə-sevinə lezvayla ağappaq zərfin en-siz 

kənarından xüsusi ehtiyatla kəsməyə baĢla-dım. 
Yitkanın ilk məktubu mənə çox əziz idi.  

Hədsiz-hüdudsuz sevincimin ilhamı, inanın ki, 
artıq məni minib dördnala çapırdı! 

Ya rəbbim, dan yeri söküləndən əcaba xoĢ 
xəbərlər, bəxtəvərlik Ģələsini qoltuğumaca verib bax 
beləcə, mənimlə yavuqluq edir?  

Yuxuda çimməmiĢəm də!  
Həm də, bu gün yamanca qürurlu idim... 
Nədənsə məhz bu anda, mənə elə gəldi ki, Çənə 

də baĢını baĢlara qoĢub özünü düĢüncəli, savadlı 
aparmaq istəyir...  

Zərfin içindən vəcahətli Yitkayla, vəfalı bö-yük 
bacısı Danonun kiçik ölçülü, rəngli fotoĢəkil-ləri çıxdı. 
Yitka da lal-dinməz olarmıĢ...  

Eyy Ulu Tanrım! DəhĢətə gəldim! 
O dəcəl, Ģıltaq Yitka Ģəkildə rəsmi durdu-ğundan 

heç özünə bənzəmirdi! O həyatda qay-nayırdı! 
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ġəkildə isə sakit dayanmıĢdı. Bu onun təbiətinə heç 
yaraĢmırdı. Görəsən niyə beləydi? 

Ağzının danıĢığını bilməyən, boĢboğaz çə-nə 
Telman Ģəkilləri dərhal əlimdən aldı.  

Ona yaraĢmayan bir diqqətlə, gözlərini qı- yıb, 
nəzərini fotoĢəkillərə dikdi.  

ġəkildə çex Yitka donmuĢ incə təbəssüm-lə, 
gülümsər düĢsə də, bu ona yapıĢmırdı... 

Məktubu rus dilində yazmıĢdı!  
Çox sevindim, mən onun dilində yazırdım, o da 

mənim. Mən rus dilini də doğma ana dili ki-mi qəbul 
edirəm, zira, sovet vətəndaĢıyam!  

Eyy Ulu yaradan! necə mütəəssir olmuĢ-dum. 
Məktub qrammatik səhvlərlə, səliqəsiz ya-zılmlĢdı, 
hərçənd çox təbii, slavyan təbiətlərinə uyğun, canlı, 
zarafatlarından qalmayan ruhda... Sanki, qara-qura 
sətirlərin arasından mənə dilini çıxarırdı, o ipə-sapa 
yatmaz Yitka...  

Bax, o qız özünü buna rəğmən də sevdirə 
bilmiĢdi mənə. O nə Adilə, nə Xuraman, nə də ki, 
Komsomol kimi ciddi ola bilmirdi. 

Həm də Xuraman kimi, oxu atıb yayını giz-
lətmirdi. O sivil ölkənin hürr vətəndaĢıydı. 

Xuramanla mənsə ġərq küçəsinin ilk sevgi 
nübarları, tozlu döngəmizin gözmuncuqlarıydıq.  

Onun slovyan mənĢəli olması ilə bizim is-lam 
mənĢəyimizin elə baĢ-baĢa gəldiyi ziddiyyət -li nöqtəsi 
də, məhz bu yayıqlıqdan baĢlayrdı.   

Vətən, din, dil, adət-ənənə, yazı-pozu mə-
dəniyyət, cəmiyyət, hamısı fərqli... 

Gec yazdığı üçün üzr istəyirdi.  
Bütün məktubun üzünü olduğutək gündəli-yə 

köçürmək istəmirəm, onsuz da ki, məktubun özünü 
ölən günə kimi saxlayacağam.  
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Ancaq... maraqlı, ortaq bir məsələni xüsusi 
vurğulayım ki, Yitkayla Dano da... eynən mənim kimi 
SSSR-Kanada və ÇSSR-Kanada xokkey yarıĢını 
ehtiras dolu intizarla izləyirmiĢlər...  

O, səmimiyyətlə yazırdı: “PeĢəkar kanada-lılarla 
oynayanda Sənə görə maraqla sizinkilərə necə 
azarkeĢlik edirdik! УЗНАЙ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ, ТЫ МОЙ 

МУЖ ТОФИК БАБАЕВ ИЗ БАКУ…” 
Kazarmaya gələnə kimi bu məktubu, nöqtə 

vergülünə kimi təkrar-təkrar oxuyub əzbərlədim. 
Daha özümü dünyanın ən bəxtəvər bəndə-

lərindən biri saya bilərdim 
Artıq nə dərdim? 
Komsomolum yolumu gözləyir və ürəkdən məni 

sevir. Yitkayla ailə qurmasaq da, ölənə ki-mi bir-
birimizi sevəcəyik, bu iksi Ģəksizdir!  

Namuslu ailədənəm. Ġnstitutda ali təhsil alı-ram. 
Əsas məsələlərdə iĢlərim qaydasındadır... Çətin, çox 
çətin hərbi xidmətin son ayını yaĢayı-ram. Sözsüz, 
yerdə qalan günləri darıxmayaca-ğam... Bu məktub 
və Komsomolumla ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanın 
göndərdikləri məktub-lar daha məni darıxmağa 
qoymaz.  

Bu son üç məktub hər Ģeyi həll etdi.  
Məktubu Telmana vermədim oxuya, çünki, 

istəmirdim murdar əli, o kağıza toxuna... Kənar-dan 
göstərdim və özüm oxudum, yana-yana qu-laq asdı. 
Düzü, pul məsələsi cırnatmıĢdı məni. 

Yarımpərt idim.  
Alçaq kəmsavadın paxıl xisləti vardı. 
Bir az keçmiĢ, rota üzrə növbətçi rus Kisel-yov 

nəzakətlə məni kanselyariyaya dəvət etdi:  
-Komandir rota sizi gözləyir, -dedi. 
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Növbəti bir xoĢbəxtlik də burda doğulmalı idi. Elə 
də oldu... Hava, su, çörək və pul kimi elə Odessaya 
getməyin özü də mənə çox vacib idi. Anya xaladan 
Praqaya hədiyyə göndərməli və... bənövĢəgözlü 
Katerinayla görüĢmək istəyirdim.  

Özümü heyvan səviyyəsinə qədər endirib, onu 
Ģəhvətlə əyləndirmək üçün yox, daraĢa qal- mıĢ 
qarnındakı, bəsləyib gəzdirdiyi balasına və ona xoĢ 
olan məqama... bu iĢdən böyük ləzzət, həzz almaq 
istəyi olarsa, o baĢqa məsələ...  

O məndən quru sayğı tələb etdiyi bir halda Ģərab 
əvəzinə qan içmək, keçmiĢin dar ağacına aparacaq 
bir hərəkətini təkrar etmək olmazdı ki!  

Ona mənəvi çürümə yaĢatmaq, haqqa asi 
çıxmaq kimi bir Ģey olardı... Qadının kimliyindən asılı 
olmayaraq, uĢaq doğmaq istəyi olan hər bir ana, 
heyrətəngiz, ən uca hörmətə layiqdir. 

Katya çox qürurlu ana olacaqdı...  
Deyəsən, o məndən tamam əlini üzmüĢdü. 

Ancaq biz hələ bir neçə dəfə də görüĢə bilərdik. Lap 
bu gecə Odessaya getsəm də... hərbi bileti alıb tərxis 
olunan kimi, Odessaya təkrar qayıda bilər, son vida 
görüĢünü bir neçə gün də birlikdə yaĢaya bilərdik. 
Əbədiyyətəcən ona borcluyam. 

Ġndi bu nəzəriyyəni isbat eləmək qalırdı...  
Növbətçi, hərbi təlimata uyğun olaraq, ica-zə alıb 

çıxan kimi, Bryusov gözlənilmədən cibin-dən 10 
manat pul çıxarıb stolun üstünə atdı: 

-Vicdanım yol vermir, sənə çox borcluyam, bu 
gün-sabah da vətən qulluğunu Ģərəflə qurta-rıb, 
iftixarla doğma yurduna qayıdırsan.  

Matım-mutum qurumuĢ, don qalmıĢdım. 
Fikirli bir təbəssümlə:  
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-Məni, odlar yurdu Azərbaycana dəvət elə-mək 
istəsən, məzuniyyət götürüb gələ bilərəm...  

Hələ də heykəl kimi Ģax, tərpənməz daya-nıb 
durmuĢdum. Lal və kar... 

Ciddi ifadə ilə üzümə baxıb, davam elədi: 
-Gəl özümüzü heç aldatmayaq... Sizin po-

polneniyanin aksakkalı, Ģəxsən sən özün olmu-san. 
Biz həmiĢə dost, kardaĢ ola bilərık. 

O çox inad etsə də, nazlansa da yürütdüyü 
siyasət, içi çürük qoz qabığından o yana deyildi. Mən 
də canfəĢanlıqla, Qafqaz mərdliyindən, ki-Ģiliyindən, 
etibarından ağızdolusu danıĢdım.  

Və hətta, borc verilmən pulun, ya bağıĢ-lanan 
hədiyyənin, geriyə qaytarılması məsələsi- nin, 
müsəlmanlara baĢıaĢağılıq gətirə biləcəyin-dən də, bir 
qədər xırdalayıb incələdim.  

Qırmızı onluq masanın üstündəydi...  
Amma, danıĢıb dil-dil ötsək də, pul düĢkü-nü 

olmasam da, hər ikimizin ürəyi o onluqla dö-yünür, 
guppultuları qulağımdaca küyləyirdi... 

Üzüqara ehtiyac, misri qılıncını sıyırmıĢdı. 
Odessa pul tələb edirdi... 
ÇaĢmadım, tamahıma güc gələ bildim! 
Və əllərimi masanın üstünə bərk-bərk dirə-yib, 

cəsarətlə dik ayağa qalxdım: 
-Elə hesab elə, bütün aldıqlarını qaytardın, 

yoldaĢ Bryusov! 
Onun rəngi yenə qıpqırmızı idi, sanki o bu cavabı 

gözləyir və əvvəldən buna köklənmiĢdi: 
-HazırlaĢ gecə Odessaya çıxacaqsan! Mə-nim 

son cəzam utanmaqdır. Utandırdın məni... 
-Hm...  
Ürəyim qulaqlarımda da vurdu! 
Fəxrdən yerə-göyə sığmırdım.  
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Bəli, çölə necə çıxdığımı da unutdum. XoĢ-
bəxtlikdən çaĢmıĢdım, bilmirdim nə edəm. Doğ-rudan 
bədbəxtlik kimicə, elə bu xoĢbəxtliyin özü də, 
basanda adamı birdən basırmıĢ. 

Dünya ağarandan əvvəl Odessa məsələsi, sonra 
Yitkadan gələn ilk məktub... sonra da Alla və 
NataĢanın məktubları, Bryusovun təlxəkliyi...  

Hamısı maraq və təzadlarla doluydu.  
Çoxdandır belə Ģad xəbərlərə həsrət idim. Bircə 

qalırdı kədər içərisində yaĢayan bənövĢə-gözlüylə 
vida görüĢü və tərxis olunacağım gün.  

Hürr günü... 
Katerina adı gələn kimi, titrəməklə canıma 

üĢütmə düĢürdü, sanki sətəcəm olmuĢdum... 
Çənə Telman elə sevinirdi ki, eləbil Praqa-dan 

gələn məktub Ģəxsən ona məxsusdu... Fə-rəhlə 
kazarmanı ölçürdü. Xəfif gülüĢü də, elə bu fərəhdən 
bac almıĢdı. Yad rotadan gələn “turist əsgərlərə” 
basıb-bağlamaq üçün onların qoluna girib, bir-bir 
bayıra çıxarırdı...  

Yeməkxanada da, kazarmada da... az qala 
qarnizonun kitabxanasınacan, bu məktubu əlinə alıb 
baxmayan əsgər, gənc zabit artıq qalmadı.  

Zabitlər də, qonĢu rotalardan axnaĢıb turist kimi 
gələn əsgərlər də, xaricdən gələn məktubu görmək 
həsədi, oxumaq marağı və... gələcəkdə onlara da 
qismət olacağı ümidiylə, həddən artıq oldu. 
Pervomayski Ģəhərindəki hərbi hissələrdə gənc, bığlı-
bığsız əsgər və zabit heyəti hələ heç vaxt, belə 
məktub təntənəsi yaĢamamıĢdı.  

Ġnanın mənə! 
Demək olar, bütün gün Yitkanın məktubuy-la 

məĢğul oldum. Sevincdən sarsılmıĢdım. 
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Bu gün, məni dünyanın Ģanslısı da, adlan-
dırmaq olardı. Çex Yitka bunu mənə yaĢadırdı.  

Çənə Telman artıq mən əvəzdən gələnlərə 
sevinə-sevinə məlumat verirdi. Deyəsən, bu gə-də lap 
sadəlövhdür. Bir tərəfdən ona nifrət edir, bir tərəfdən 
də ondan ayrıla bilmirdim...  

Və ağzının suyu axa-axa sonda, hamısına 
ucdantutma məlumat verdi: “Tərxis olunan kimi 
evlənəcəklər. Qol-boyun bəlkə də milyon Ģəkil-ləri var. 
Qız özü iri yerdəndi... yoxsa Odessada nə gəzirdi? 
Özləri boynuna almasa da, deyəsən lap MarĢal 
qızıdır. Bircə dəvətnamə paylanmağı qalıb. Hər Ģey 
palatka toyuyla sonuclanacaq...” 

Yitka həqiqi misilsiz gözəl idi.  
Onun Ģıltaqlıqda, özü də ağıllı Ģıltaqlığında tayı-

bərabəri yoxuydu. Azadlığa çıxan kimi, onu 
axtaracağam. KaĢ onunla vətəndaĢ kimi görüĢə 
biləydim. Hürr, yaz küləyi kimi...  

Odessaya getsəm, Anya xaladan ona hök-mən 
hədiyyə göndərəcəyəm. 

Düzdü pul kasadlığı vardı.  
Özümdə... lənətəgəlmiĢ çənə Telmanın bil-

mədiyi 7 manat və bildiyi, QriĢdən alıb verdiyi 5- lik 
vardı, cəmı 12 manat, baĢqa heç nə... Bu da, 
Odessanın çəkisinə nisbətdə azlıq təĢkil edirdi. Ən 
azından Yitkaya, Anya xalanın özünə, ame-rikalı 
Elizabetə bənzəyən Katerinama və Ģübhə 
doğurmadan erməni kökənli gənc qonĢuya, nə-sə bir 
sovqat almaq zəruri idi...  

Bığlı gənc, naqis Çənə mənə pul tapıb ver-mədi. 
ġübhələr ürəyimi didib-dağıdırdı.  

Amma istəsəydi... bərk ayaqda, Ruslandan alıb 
verə bilərdi. Ümidim bircə Alik Oqanesyana qalırdı, o 
da vodozabordan yoxa çıxmıĢdı.  
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Vaynösə Sahibdə də vardı, amma o bütün 
qırlmıĢlarının goruna and içəcəydi ki, qara qəpi-yi də 
yoxdu! Əbədi həyata varid olub getmək al-çağa heç 
yaraĢmırdı, qoy hələ yaxĢı tanınıb ye-tərincə qarğıĢ 
yesin. Yek söz: Əlhəzər et ondan! 

Mülki vaxtda gedib, Kəlbəcərin sıldırım qa-yalı 
dağlarından bir qıxmıq daĢ ya da ayıgirməz sıx 
meĢələrindən bir qurumuĢ kol belə... ondan müftə ala 
bilməzsən. Əlif-əlbət! Qalib bir ədayla: 

-Belə, yarımvəhĢi dostlarım var dəə... 
Gümanım Odessanın, müsəlman əsgərləri 

qarıĢıq, girami xristian əsgərlərinə kimi də, hələ 
qalırdı. Əlhəmdüllah ki, ağcabədili Nazı da nüfu-
zundan istifadə edib mən əvəzdən girov qala bi-lərdi. 
O, təbir caizsə, əlhəq, etibarlı oğlan idi...  

Yır-yığıĢ eləməyə baĢladım... Gündəlikləri, 
aldığım məktubları, F.M.Dostoyevskinin Cinayət və 
cəzasını qəzetə büküb, bərk-bərk bağlayan-dan sonra 
da tərneftli Telmana verdim ki, aparıb Klaragildə 
çamadana qoysun. 

Saat 18:00-ı vurdu.  
Artıq, demək olar, Odessaya gedən əsgər- lərin 

hamısı “veĢ-meĢoxlarını” yığıb gözləyirdi.  
Sanki kazarma köçürdü. Bu dəfəki köç qo-xusu 

mənə nəsə niskilli yox Ģirin, ĢipĢirin gəlirdi. 
Ata tərəfi əyyaĢ, ana tərəfdənsə dəli olan... 

praporĢik Bandısikin, tələsik, iti addımlarla içəri 
girməsiylə, çığırıb əmr verməsi bir andaca oldu: 

-K МАШИНУ! 

Sevinc dalğasına qərq oldum. Hər vəchlə, 
bədənimi bürüyən həyəcanı biruzə verməməyə 
çalıĢırdım. Ġfrat dərəcədə sevinirdim. 

Cəmisi 15 nəfər idik. 13 əsgər Muradovun 
briqadası, praporĢik-starĢina Bandısik və mən.  
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Çənə Telman təmtəraqla baxıb, kiĢi-kiĢi öz 
dilimizdə, içdən gələn fərəhlə:  

“Həzərat! Həzərat...” -deyə-deyə ĢeĢələnir, 
təlxək kimi... əyri çənəsiylə gülməli komandalar verir, 
lazımsız köməkliyini əsirgəmirdi. Pul tələb etməyən 
iĢlərdə, onun tayı-bərabəri yoxuydu.  

Bryusov da kənardan bizə baxır... hiyləgər-liklə 
sifətini məndən gizlədirdi. MaĢına qalxanda artıq tam 
əmin oldum ki, gedirəm.  

Özümü, əlçatmaz xoĢbəxt hiss edirdim.  
Yitkayla qol-boyun olduğum, xatirələrlə in-ləyən, 

göz yaĢları axıtdığımız o yerlərdə, bir də gəzəcəydim. 
Tək-tənha, vətəndə qərib kimi... 

Ya rəbb, bunları fikirləĢən kimi doluxsunur, 
gözlərim dolur, necə də kövrəlirdim.  

Hələ, Arkadiya mehmanxanasının poçtuna 
girəndə, gör nələr baĢ verəcəkdi!  

Bunları düĢünəndə artıq tüklərim qabarırdı. 
Yazıq Katya! O nələr yaĢayacaqdı! Bəlkə də ye-nicə 
qaysaqlamıĢ yaralarını qoparacaqdım: 

-KaĢ gəlməyəydin heç, -deyəcəkdi. 
ġirin xatirələrə necə qapılmıĢamsa dəhĢət-li hay-

küylə və dəli qıĢqırıq sədaları girdabında, maĢının nə 
vaxt tərpəndiyini unutmuĢdum.  

Çənə Telmanın papaq yelləməsi, sanki yu-xuda 
olmuĢdu. Hər Ģey dumanlı idi. Hətta, misti-kayla bu an 
gözlərim qarĢısında tüpürcəyim qə-dər dəyəri 
olmayan qumarda atası Aydın kiĢinin həzarpeĢəylə... 
ömrü uzunu zillət və fırıldaqlıqla tikdirdiyi evi 
Məmmədhüseyin kiĢinin oğlu Yunis Ġbrahimova bir 
gecədə uduzan, palaz Vidadiylə qaraçı, saz çalan 
Hətəmi də xatırlamıĢam.  

Yeri gəlmiĢkən... bütün bərdəlilər, o cümlə-dən 
də, öz dostu Namiq Quliyev Ģahiddir ki, pa-laz 
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Vidadinin dopdoğmaca atası, aerodrom kep-ka qoyan 
arıq, zavallı, milyonların sırasından bi-risi olan bu 
savadsız sısqa həzarpeĢə Aydın ad-lı əyyaĢ, hər gün 
Bərdə hamamında kassir iĢlə-yən qara Fatiməni, 
qırmızı köhnə ЖИГУЛИ-sində  gəzdirər, sübhü də elə 
onlardaca açardı.  

Hərçənd, o qaraçı Hətəm də elə Hətəm idi.  
Hər saz çalanda palaz Vidadini kiĢi eləyəcəyinə söz 
verər... iki yoğun barmaqlarının ucunda duz səpib 
qurana and içərmiĢ ki, səbr etsin. Zira sa-za, əlif-əlbət 
köhnə palaz-kilimə, arxalanırmıĢ.   

Dəmiryol vağzalında röyadan ayıldım... 
PraporĢik Bandısik, tələsik məni də özüylə 

götürüb, biletlər satılan kassaya yaxınlaĢdı. 
Kassir qıza, kiĢi-kiĢi nə az, nə çox, 15 bilet sifariĢ 

verdi. Bu mülki qatar idi. Bizim bu qatarla 
getməyimiz... gecəni təmiz, nisbətən yumĢaq və rahat 
vaqonda keçirməyimizdən xəbər verirdi. 

Mülki vətəndaĢlar da öz yerində! 
Qatarın tərpənməsinə, hələ iki saatdan da çox 

vaxt qalırdı. Biletləri götürən kimi, praporĢik Bandısik 
qoluma girib, məni vağzaldan çıxartdı. 13 əsgərimizsə 
hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuĢ isti gözləmə zalında 
qaldı. 

ġəhərə doğru inamla yenicə addımlayırdıq ki 
donuzaoxĢar Bandısik birbaĢa mətləbə keçdi: 

-Hərbi hissə komandiri Dyakiv, səni Odes-saya 
buraxmaq istəmirdi. Zorla onu yumĢaltmı-Ģam. O, bu 
sözləri mənə son dəfə xatırladanda kiçik bir 
dükandan, bir butulka litrlik qırmızı çaxır bükdürürdü. 
Dərhal anlayıb əlimi cibimə saldım.  

Doğru siyasət yeritdiyinə rəğmən elə bu an 
əclafın ağ sifətinə xoĢ bir təbəssüm yayıldı.  
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Bəli, məhz məni seçməkdə yanılmamıĢdı... və 
bilirdi ki... bu fürsət, bir kölgə kimi tez ötüb keçəcək, 
heç kim də, heç vaxt, heç nə bilməyə-cək. Bəd 
ayaqda isə, kim nə biləcək bilsin. Zira, hərbidən tərxis 
olunmağıma nə qalıb? 

Bandısik uzun illərin təcrübəsindən bu də-fə də, 
dediyim kimi... nəzər-diqqətində yayınma-mıĢdı. Mən, 
hələlik içməyəcəyimi bildirmiĢdim. 

Ġspan korridaları kimi, təkbaĢına bacardı.  
Litrlik, boĢ ĢüĢə çaxır butulkasını, saymaz-yana, 

pakdakı ağacların dibinə sarı tolazladı və heç nə 
olmamıĢ kimi də geri döndük. 

O tələsik harasa getdi.  
Litrlik qırmızı çaxır və asudəçilik onu əməl-li-

baĢlıca karıxdırmıĢdı. O... sözün əsl mənasın-da, 
baĢını açmağa getdi.  

Mənsə tənhalığa çəkilib, düĢünmək istəyir-dim. 
Sevincdən və bu imkanın bəxtiyarlığından, yamanca 
kövrəlmiĢdim. Ey gidi dünya... 

Ağcabədili Nazim məni görəndə necə sevi-
nəcəkdi! Anya xala görəsən necə qarĢılayacaq? 
Dusyanın hamamı... Turbazada Toma... 

Bətnində məndən uĢaq böyüdən, bənövĢə gözlü 
Katerina! Arkadiya çimərliyi. 

Hələ, Yitkaya seçib alacağım hədiyyə... 
Bütün bunlar nəhəng bir musiqi əsərinin iki il 

durmadan çalınan son akkordlarıydı! 
Qatar əyləcin ritmik taqqıltısıyla bir neçə fit çalıb, 

bərk fısshafısla buğlayıb gəldi. 
Paravozun uzun, qulaqbatırıcı fit səsi, dər-hal 

vağzal platformasında canlanma yaratdı.  
Odessa qatarının perronda dayanmasıyla, 

praporĢik Bandısikin özünü yetirməsi bir oldu.  
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Səsgücləndiricidə, bu məlumatı elan edən qızın 
xoĢ, məlahətli, yarıyuxulu, bir az da ki içkili və nostalji 
səsi heç bitməmiĢ... Bandısik qıpqır-mızı sifətiylə, 
çöldə bərk soyuq olduğunu təkrar edə-edə, yaĢıl girdə 
gözlərini çıppıldada-çıppıl-dada, mənə baĢa saldı ki, 
yəni, çaxır hələ jurnal idi, araq vurmağın dəmi və əsl 
zamanıdır... 

13 nəfər Ģit zarafatlarla itələĢə-itələĢə 21-ci 
vaqona qalxanda, Bandısik biletləri yaĢlı, kök və 
tosqun bələdçi qadının az qala gözünə soxaraq: 

-Burda 15 biletdir, ikimizsə, bir azdan gələ-cəyik, 
müsəlləh əsgərlərik, -deyib, göz vurdu. 

Kök konduktor, xoruz pipiyi kimi qıpqırmızı  
Bandısikin, hərbi praporĢik mundirinə baxan ki-mi, 
biletləri saymadan torba cibinə basdı.  

AxĢamın Ģimal küləyi, iliyimizə gerçək iĢlə-sə də, 
donuzaoxĢar Bandısikin ovucu od kimiy-di, qanı 
barmaqlarında çağlayırdı... 
Soyuqdan kəsilsəm də, bir litr arağı, kolba-sa-çörəyi 
və xiyar turĢusunu alıb, geri döndük.  
 21-ci vaqona girən kimi canıma bir az istilik 
yayıldı. Dar dəhlizin bütün pəncərələri, kip bağlı 
olduğundan, içəridə olan mülki sərniĢinlərin nə-fəsiylə, 
vaqon əməlli-baĢlı havalanmıĢdı.  

21-ci vaqon plaskart olsa belə, mülki sərni-Ģin və 
hərbi əsgərlərin səs-küyü vaqonu baĢına götürmüĢdü. 
UĢaqlarımızın hamısını nömrələn-miĢ yerlərdə 
yerbəyer eləyəndən sonra, vaqon-da Maariflə o yan-
bu yana gərdiĢ eləməyə baĢ-ladıq. Bir qədər ona-
buna baxıb atmacalı sözlər ata-ata, kim gəldi 
sataĢmağa baĢladıq... 

Xeyli lazımsız mırt vurandan sonra ara qa-pını 
açıb, qonĢu vaqona adladıq.  

Qatar artıq sürət yığmıĢdı.  
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Növbəti vaqonda iki yeniyetmə qız tapdıq. 
Dəhlizdə dayanıb, pəncərədən bayıra baxa-ba-xa, 
qaĢ-gözlə, astadan söhbət eləyir və hərdən də, dünya 
tamına laqeyid adamlar kimi ürəkdən gülüĢür və bizə 
daqqa-daqqa baxırdılar.  

Tambura keçən kimi, qızları cəld yanlayıb, 
tezbazar tanıĢlıqdan sonra, kifayət qədər təcrü-bələri 
olmasa da... tanrı sevgisindən və könüllü əzab 
çəkməyin mümkünsüzlüyündən qızğınlıq-la mübahisə 
eləyib, onlarla xeyli əyləndik.  

Sonda, öpməyə qoymadılar və biz də söh-bət 
etməkdən bezikib, onlardan aralandıq.  

Gecə yarını haqlamıĢdı... 
Bandısik yoxa çıxmıĢ daha dürüst ifadə et-sək, 

ilim-ilim itmiĢ, alınan araq və kolbasaları da özüylə 
götürüb harasa cəhənnəm olmuĢdu.  

Yorğun əsgərlərimizin saxladığı boĢ yerdə, elə 
əsgər geyimində sakitcə uzandım...  

Çox yorğun olmağıma baxmayaraq, sevin-
cimdən gözlərimə yuxu keçmirdi.  

Bu xoĢbəxt gün artıq qurtarmıĢdı.  
Allah qoysa sabah, sübh açılandan yeni bir 

xoĢbəxt, tarixi gün yaĢamalıydım. 23 oktyabr da 23 
avqust 1972-ci il kimi, unudulmaz günlərdən biri oldu. 
Yerimin içinə sığmırdım...  

Sabah baĢ verəcəkləri düĢündükcə sevinc-dən 
vəcdə gəlir, Katerinanın isti canı, alovlu nə-fəsi, artıq 
indidən məni yandırmağa baĢlayırdı.  

Pərvədigarə, o məni görəndə nə edəcək? Qarnı 
görəsən çoxmu ĢiĢib? 

Növbədə özü yox, anası olsa... nə edəcək-dim? 
Yox! Necə olsa, onunla görüĢməliyəm!  

O, əbədiyyətə kimi, üzünü belə görə bilmə-
yəcəyim uĢağımın anasıydı... 
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Düzdü Katya özü bunu istəsə də, anasıyla 
razılaĢsa da, ərinin və rəfiqəsinin acığına bu iĢi tutsa 
da, mən özüm də bu məsələdə məsuliyyət daĢıyıram 
axı. Bu həm də, yeni doğulan uĢağın tale məsələsi, 
bizimsə bəĢəri borcumuzdur.  

Amma, onunla ĢərtləĢdiyimiz kimi, hər Ģeyi 
zamanın ixtiyarına buraxmıĢdıq... 

 
 
  
      Arkadiya çimərliyi... 

              Anya xalayla söhbət 
Bərdəylə son telefon                                    

danışığı, 
Katerinanın səssiz axan                            

göz yaşları...                
və Odessada payızdır 
                 Yitka Zahalkova!     
 
Odessa,  
        24 və 25 oktyabr 1972-ci il,  
                                      ll və lll günlər                                    
Yorğun qatar uzun bir fit verib dəmiryolda və 

vaqonda yatanları diksindirdi. Ard-arda iri bir-neçə 
səngərdən sonra da, taqqıltlyla süründü... 

Gecə saat 03:06 idi. 
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XıĢıltı-xuĢultu, sonra da giley-güzar, yuxu-lu-
yuxusuz sərniĢinlərin, hay-küyə çevrilən səs-küyü bir 
andaca bir-birinə qarıĢdı.  

Ümidli və ümidisiz səslər aydınca sezilirdi. 
Deyinib eləmədən, cəld qalxıb tökülüĢdük. Qatar 

bir qədər də silkələnib, azca da irəlilədi... Və bir an 
sonrasa, tanıĢ yazılar oxundu:  

“ОДЕССА, ГОРОДУ ГЕРОЮ СЛАВА!” 

Ġnanılmaz olsa da, əlçatmaz bir arzum olan 
Odessayla görüĢürdük... Odessa mənə praqalı Yitka 
və odessalı Katerinanı bəxĢ etmiĢdı.  

Odessanın iyi də mənə xoĢ gəlirdi...  
Pervomayskidən fərqli olaraq burada hava 

mülayim idi. Səhərin mehi adamı kəsmirdi... Bu 
vağzal Bakının və Bərdənin vağzalı qədər mənə əziz 
idi. Buradan mən Yitkanı yola salmıĢdım. O günü heç 
vaxt unuda bilmərəm. Onda çex Yitka bacısı Danoyla 
birlikdə ОДЕССА-ЛЬВОВ qatarın-dan son dəfə mənə əl 
eləmiĢdilər...  

Havadan sanki, Yitkanın koppuĢ dodaqları 
arasından çıxan isti nəfəsinin, çiçək ətri qoxusu 
gəlirdi. Vağzalın kədər və yuxulu bətnindən sü-rətlə 
ötən yad qatarın küləyi, ürək vuran bir hal yaratdı 
məndə. Nədənsə perrondakı səs-küydə həmiĢə 
qəribçiliklə duyğulanıram.   

Və birdən səksəkəylə praporĢik Bandısikin 
yalançı çığırtısını eĢitdim: 

“ПЕШКОМ ПОЕДЕМ!” 

O paxmel idi.  
Bu, onun kal səsinin xırıldamasından belə 

aydınca hiss edilirdi. Sən demə tramvayhələ iĢ- 
ləmirmiĢ. MarĢrut avtobuslar da onun kimi.  

Taksiyə də 15 əsgər üçün pul hardanıydı? 
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Cərgəsiz və səssiz, piyada irəliləyirdik. Bir xeyli 
getmiĢdik ki, bəxtimizdən, 18 nömrəli növ-bətçi 
tramvay göründü.  

Gecə saat 4-ü ətəkləyirdi...  
Havanın tərtəmiz, oksigenlə bol... vəmüla- yim 

olmasına baxmayaraq... yolumuz çox uzun 
olduğundan, cəld, tramvayın relsləri üzərinə çı-xıb 
özümüzü gur fənərlərinin iĢığında göstərdik. Yorğun, 
yuxulu təsiri bağıĢlayan tramvay, sürü-nərək polad 
səsiylə xırçıldayıb dayanan kimi də, tələsik, itələĢə-
itələĢə içəri doluĢduq.  

Ġçəridə quleybanıyabənzər, uzunsaqqal, iki yaĢlı 
kiĢi oturmuĢdu. Əzgin və yorunuq olsaq da isti 
tramvayın səsi adama ləzzət edir, Ģirin yuxu gətirir və 
göz qapaqlarımı zorla endirirdi...  

BeĢinci БОЛЬШОЙ ФОНТАН-da düĢdük. 
Çernyaxovski küçəsiylə addımlayanda, se-

vincdən artıq ürəyim atlanırdı. Maarifi də yedək-ləyib 
hamını arxada qoyaraq az qala qaçırdıq.  

Ya rəbbim! Buralar mənə necə əziz idi!  
Bəxtimdən də, Yitkagil olan tərəfdən, Anya 

xalanın evinin qarĢısındakı, gur axan su krantı-nın 
yanından hərbi hissəyə girməliydik. 

Ağacların arası zülmət qaranlıq idi. 
Axır ki, o müqəddəs məkana yetiĢdik. Yan-

yörədən süzülən iliç lampalarının sarı iĢığı, artıq Anya 
xalagilin həyətini iĢıqlandırırdı... 

Pərvərdigarə nəylə qarĢılaĢırdım?  
Payız, bizim Yitkayla görüĢdüyümüz yerləri nə 

günə qoyub, nə hala salıb!? 
Hündür ağaclar çılpaqlaĢıb... 
Baxça nə yaman yetim gününə qalmıĢ, sa-ralmıĢ 

yarpaqlar yeri-yurdu necə bürümüĢdü.  
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Bu xəzanı heç olmasa niyə süpürüb təmiz-
ləmirdilər? Axı buralar Yitkanın yadigarıydı...  

Qəfil diksinən kimi oldum, payız bizim ayrı-
lığımızı burada necə təbii tərənnüm edib.  

Payız, bizi ana ağısıyla ağlayıb ki! 
Bu əsl möcüzəydi! 
Payız, həm də bizim əbədi xatirələrlə dolu 

yerlərimizi necə soyundurub!  
KaĢ sən də gəlib görəsən Yitka!  
Elə bil təbiət bizim qəlbimizi oxuyub, bura-ları 

belə kökə salıb! Biz görüĢsək, buralar yenə öz 
baharına qayıdar. QıĢda da qayıtsaq, bahar 
gətirəcəyik bu tarixi ünvanımıza:  

“TЕНИСТАЯ 13!”  

Xəzan vurub yarpaqları saraldıb.  
Sanki əzizim, gec cavab yazdığını, mənim 

gözlərimi saraldıb yollarda qoyduğunu onlar da 
duyub, mənə qahmar çıxıb, iztirablarıml yetər-incə 
yaĢayıb və bu kökə düĢüblər!  

Görünür, Ģtabın poçtundakı o kifir qoca qa-dın 
da, xəzan vurmuĢ bu yarpaqlar kimi saraldı-ğımi 
görüb, dirəĢib ki, Babayev sən deyilsən...  

Biz gecələr hamı yatandan sonra həyətdə-ki 
taxta oturacaqda oturub seviĢərdik...  

O taxta oturacaq indi xəzanla örtülüb!  
Sapsarı xəzan vurmuĢ yarpaqlar, sanki bi-zim 

eĢqimizə darıxdırıcı hüznlə yas saxlayırdı... 
Bizsiz, burada sanki təbiət də gözəlliyini iti-rib. 

Cansız, çılpaq və niskilli olub... 
Ya rəbb!  
Cəmi ikicə ay əvvəl, biz seviĢəndə, buralar 

cənnət deyildimi? Yitka... gecə yarını keçəndən sonra, 
yüngül ev geyimində Anya xalagildən çı-xıb, gizlincə, 
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çılğın ehtiraslı sevgisi uğrunda gö-rüĢümə gələndə 
sanki günəĢ yenidən doğardı... 

Ey həyat, sən nə qəribəsən! 
Tikdiyimiz binaya çönüb baxdım. 
Burada da, hər Ģey mənə doğma gəlirdi  
Binanın lap baĢında projektor gur yanır və çox 

hündürdə olduğundan sıra meydanını güclə 
iĢıqlandırırdı. Qastronom-kazarmanın iĢıqlarısa 
sönülüydü. Yəqin ki, rota dərin və ĢipĢirin sübh 
yuxusundadır. Maariflə birlikdə hamıdan qabaq 
sevincək və tələm-tələsik Ģığıyıb içəriyə girdik.  

Növbətçi gözə dəymirdi. Dnevalnı da mür-
güləyib yuxuya keçmiĢdi. Kazarmaya yeni qapı 
salınmıĢ və qaz sobası da qoyulduğundan, içəri 
əməlli-baĢlıca isti idi. Qazla yanan soba gurtha-gurtla 
yuxugətirici xoĢ bir ahənglə səs çıxarırdı.  

Əsgərlərin aldığı müxtəlif səsli nəfəs eĢidi-lir, 
yuxuda sayıqlayanların danıĢığı aydınca ba-Ģa 
düĢülür, hərdən sanki qaz borusunun içindən 
xoruldayanların zəhlətökən səsi eĢidilirdi...  

Tələsik ikinci otağa adlayıb bir koykaya ya-
xınlaĢaraq yatan əsgəri silkələyib oyatdım.  

Özbək Baymetov idi. O zorla gözlərini açıb  məni 
səsimdən tanıdı və dəli kimi cəld sıçrayıb, ağ tuman-
köynəkdə təĢviĢlə ayağa qalxdı. San-ki məsxərəyə 
qoyulmağından, ya kiminsə qəzə-binə tuĢ gəlməkdən 
bərk qorxurdu. 

-Hanı Əsədov? -sakitcə soruĢdum.  
Baymetov özbək dilində salamlaĢıb, doda-ğının 

ucunda rusca mızıldandı: 
-Sənin yerində yatır... 
-Vaxtıyla mən yatan çarpayıda?-heyrət do-lu 

təəccüblə, tələmtələsik soruĢdum.  
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O elə tuman-köynəkdə, lüzumsuz yerə fə-rəğət 
formasında dayanıb, təmkinini pozmadan və yenicə 
qırxılmıĢ yekə daz baĢını irəliyə-geri- yə yüngül 
titrətməklə cavabı təstiqlədi.  

Sirindən-sifətindən heç də pis olmayan öz-bək 
əkə, yuxudan yenicə ayılsa da, hallı adam-lar kimi, elə 
bil, gədə axırdı...  

Tez özümü köhnə çarpayıma yetirdim.  
Elə bu vaxt, xosunlaĢmaya və dəmir koyka 

cırıltısına sakit, daim qara bığ saxlayan Nəsibov 
yumru gözlərini, piĢik kimi ustufca açaraq, səsə 
oyandı və o da səsimdən tanıyan kimi... elə yu- xulu-
yuxulu hörüldədi: 

-Oo Babayev! Babayev... 
Yerindən sıçrayıb qalxdı və üstümə atıldı.  
QucaqlaĢıb öpüĢdük!  
Sonra da, yatdığı yerdə ağcabədili Nazının 

üstünə gənc leopard kimi qəfil atıldım.  
O vahiməylə oyanıb dik sıçrayan kimi... sə-

simdən, kütləmdən, tanıĢ qoxumdan tanıyıb, kal 
səsindəki sünilik hiss edilsə də... qədərindən ar-tıq, 
tükürpədici tərzdə çığırdı:  

-QaydaĢ məni qaya basıy! Uy ay camahat, uy a 
millət məni qaya basıy! Məni heç vaxt, heç 
Ağcabədinin qəbiyistanlığında da, qaya basma-mıĢdı, 
bu nə hallüsinasiya, bu nə iĢdiy ə belə... 

Və ehtiramla bir-birimizə sarıldıq. 
Sevinc yenə hökmfərma idi! 
Müsəlmansayağı, dönə-dönə qucaqlaĢan-da, 

öpüĢüb hal-əhval tutanda... səs-küyə yanın-dakı 
köhnə dəmir koykada fısıldayan... yatanda daĢla 
vursan hər saat tərpənməyən Məhəmməd də ayılıb, 
ağır-ağır iri baĢını qaldırdı və döyükə-döyükə 
həndəvərinə baxanda... məni görüb dik-sindi, tanıdı 
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və səhv etmədiyi qənaətinə tapınıb,  xüsusi bir nazlı 
gülüĢlə hırıldadı.  

Onunla da hörmətən qucaqlaĢıb öpüĢdük. 
Rota ümumən yatsa da, yan-yörədəki ərə-sati-

müsəlman əhli artıq oyanmıĢdı.  
Kimsə kiminsə balıĢını çəkib, kiməsə səlbə 

tolazladı! Sonra da papaq, balıĢ yağıĢı baĢladı. 
Bəli sadəlövh arzularla yaĢayan ağcabədili 

Nazim mənə əsl dostdur və o bunu bir daha, öz 
əməliylə sübut edə bildi. 

O necə sevinirdi! 
Yerdə qalan bizim hünərmənd əsgərlər də, səs-

küyə oyanıb, hündürboylu Maariflə birlikdə,  
qastronom-kazarmada qır-vır salmıĢdılar.  

Ağ tuman-köynəkdə, mirzəalıbəyli zemelya 
ġükür də özünü incə giley-küsüylə yetirdi.   

Onunla da çox isti... mehriban və çoxdanın əsl 
dostları kimicə, qucaqlaĢıb öpüĢdük. O ikinci otaqda, 
kirovabadlı Kəngərlinin yanında yatırdı.  

Ġstəmirdim ki hamı oyansın. Çünki yorunuq  idim 
və içərinin isti olmasından da boĢalmıĢdım.  

Yuxu məni basır, zehnimi üstələyirdi... 
Çox gec olduğundan, Məhəmməd və Nəsi-bova 

elə əsnəyə-əsnəyə bildirdim ki:  
-Yenə siz çimir kəsmisiniz... gəlin indi yata-ğın, 

sabah yaxĢıca danıĢarıq. Heç olmasa, ikicə saat da 
olsa, mən də gözümün hovunu alım... 

Özünü yetirən kirovabadlı Faiq Kəngərli və 
həmiĢə soyuq baĢla düĢünən Vaqiflə də çox isti 
qucaqlaĢıb, qısa hal-əhval tutduq... 

Öz köhnə, indisə ağcabədili Nazının yatdı-ğı 
koykada yatağa girdim.  

Nazıyla görüĢməkdən aldığım həzz nədən-sə, 
birdən yoxa çıxdı və yalnız pərəstiĢ elədiyim 
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Katerinayla, hələ də son münasibətimizi tam ay-
dınlaĢdıra bimədiyim qərbi slovyanlı çex Yitkanı 
həsrətlə düĢünməyə baĢladım...  

Yəni, dost sədaqətim doğrudanmı belədir? 
Ümumi kazarmaya da çaxnaĢma düĢmüĢ-dü, 

uĢaqlar yatmırdı. PraporĢik Bandısik bizimlə gələn 
əsgərlərlə birlikdə, oradakı vurçatlasında,  iĢıq üzü 
görməyən söyüĢ burulğanında idilər... 

Nazıyla kürək-kürəyə verib... Katyayla qar-
ĢılaĢacağım ilk anları... gözüyumulu, zil qaranlıq 
gözlərimdə hey canlandırsam da tez də yorulub dərin 
yuxuya keçmiĢəm. 

Oyananda gördüm, Nazı yanımda yoxdur.  
Sən demə, podyom çoxdan verilibmiĢ, rota sıra 

meydanında düzülüb yeməkxanaya gedirdi. 
Qalxıb sakitcə, əməlisalehliklə geyindim. 
Elə bu vaxt, təyyarə formasında, narın tük- lü 

qara bığ saxlayan əməldaĢlar...Məhəmməd,  Nazı, 
Vaqif və Nəsibov da gəldilər. Onlar yüngül səhər 
gimnastika hərəkətləri eləmiĢdi və indisə, əsl stariklər 
kimi rotadan ayrı, öz kefləri istəyən formada, dəsmal, 
əl-üz sabunu, diĢ məcunu və fırçası götürüb, 
yuyunmağa  gedirdilər. Hərçənd  
hərəkətlərində tələsiklik sezilirdi. 

Mən də onlara qoĢuldum. 
Hara gedirdik? Çex Yitka hər səhər üzünü 

yuduğu köhnə su krantının baĢına!  
Ora, Avropayla müqayisədə nə qədər geri qalsa, 

misgin görünsə, köhnə olsa da, kasıb hə-yat tərzi hər 
əĢyasından aĢkar oxunsa da... bax bu məkan mənim 
üçün nə qədər əziz idi. 

Hava iĢıqlandığından buralar indi daha ay-dın, 
təbii görünürdü. Ġlahi, doğrudan həyət-baca nə günə 
düĢmüĢdü. Bütün baxçadakı ağacların yarpaqlarını 
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xəzan vurduğundan sapsarı saralıb yerlə yeksan 
olmuĢ... Və odessalıların təbiriycə desək, Ukraynaya 
qızıl payız gəlmiĢdi.  

Mənim üçünsə, Yitkasız nə qızıl payız? 
Payız fəsli... adamda kövrək hisslər oyadır, 

adamı düĢünməyə vadar edir, kədərləndirirdi...  
Gözlərim, Anya xalanın qapısında qalmıĢ-dı. 

Candərdi yuyunurdum, buralar lap usandırıcı 
olmuĢdu. Sanki hər yandan kədər yağırdı. 

Cəmi ikicə ay əvvəl, onda yay fəsliydi, bu- ralar 
ətir saçırdı. Yitka onda bu baxçanın yerdə-ki ayı, 
günəĢi idi... Buralar necə canlı, yamyaĢıl, təzə-tər idi. 
Həyat çağlayırdı!   

Biz buraların bəzəyi, döyünən ürəyi, aldığı 
nəfəsi, canıydıq. Ġndi isə... bir tərəfdən Yitkanın 
yoxluğu, bir tərəfdən də yerli ukraynalıların fəxr-lə 
təriflədikləri, özünü yetirmiĢ qızıl payız.  

Yarpaqsız, çılpaq ağaclar...  
Baxça necə miskin görünür, bizim yoxluğu-

muzdan Tenistaya küçəsi nə kökə düĢüb, ilahi! 
Sanki, hərbi hissəmizin taxta hasarları içə-risində 

də, o Ģuxluq yoxa çıxmıĢdı. 
Bəli... mənim Pervomayskiyə apardığım 18 

əsgər, hərbi hissəmizin ən nadincləri olsa belə, onlar 
idi buraları Ģux saxlayan. Səs-küyləri, gü-lüĢləriydi 
buraları canlandıran. Qara eynəkli qa-ra Vəli, təpərsiz 
MürĢüd, kəlbəcərli Sahib... 

Hə zərrə qədər də Ģübhəm yoxuydu, məhz biz, 
mənim 18 əsgərim idi buralarda çaxnaĢma, canlanma 
salan... buralara nəfəs verən...  

Hanı bəs indi o qaynar həyat? 
Yoxsa, əməlim ayağıma cidar olmuĢdu? 
Ġndi hara baxsan, sakitlik hökmranlıq edir... Elə 

bil həyat durmuĢdu. Qətiyyətli ölmüĢ fəhlə əsgərlərın 
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sanki Ģeytan ağlını aparmıĢdı, ancaq gecə-gündüz 
iĢləməklə kifayətlənirdilər. 

Buna əməksevərlik də demək olmazdı. 
Onlar... sanki yeniyetmə olduqlarını tamam 

unutmuĢ, hələ də göbəkduasına inananlar idi.  
Nəyisə, biz yuyunub yeməkxanaya gedən-də 

rota artıq yeyib-içib geri qayıdırdı... 
Səhər yeməyindən dərhal sonra, uĢaqlarla 

birlikdə mən də razvoda getdim. 
PraporĢik Bandısik məni yanına çağırıb, ilk rəsmi 

hərbi tapĢırığını... məxsusi göz vurmaqla  və astadan, 
mübaliğə ilə verdi: 

-Pervomayskidən gələnləri cərgəyə düz və sıra 
meydanında babat təpik döydür, onları bir-bir sayıb 
təhvil verməliyik, КАК БАРАН, ПОНИЛ?  

Komandir rota gəldi. Hər ikimiz hərbi təzim edib, 
görüĢdük. O, Bandısiklə söhbətə baĢladı.  

Arada imkan tapıb, donuzaoxĢar praporĢik 
Bandısikin kirri qulağına nəvaziĢlə pıçıldadım: 

-UçiliĢaya gedib, bircə saata qayıdıram.  
Qudurğan icazə vermədi. 
Gora kəfənsiz gedəsən ha! 
Bəlkə də düz elədi, komandir rotanı zavallı bu 

yolla dolaĢdırmaq istəyirdi.  
Dinmədim, zira, öz bildiyimi elədim.  
Əsədovu da götürüb Dusyagilə getdim.  
Düzü səhər-səhər Katyayla görüĢmək istə-

mirdim. Çünki tragediya yaĢanacağını bilirdim.  
Dusya evdə olmasa da qayıdan baĢı yolda 

qarĢımıza çıxdı. O məni görəndə, uĢaq kimi ne-cə 
sevindi! Sanki ən əziz adamıyla qarĢılaĢmıĢ-dı. 
QucaqlaĢıb görüĢdük. Ondan yenə sabun və 
kirqarıĢıq nəsə nəm iyi gəlirdi. Amma, canı quru idi. 
Bizi evlərinə apardı. Onlarda soyunub, mülki 
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paltarlarımı geyindim. Geyinə-geyinə Tomadan, 
q.Valyadan söhbət saldıq. 

Dusyanın ümidsiz gözləri bir anlıq parladı.  
-Toma elə gördüyün kimidir, köhnə hamam 

köhnə tas, Valya isə göbəyini piyləndirir, əməlli-
baĢlıca göbək bağlayıb, heygop vurur... -dedi. 

Nazı mənimlə gedə bilməyəcəyini əzab və 
xəcalətlə bildirəndəsə, gözlərində xəfif bir darıx- maq 
hissi iĢıldadı və soyuq səslə: 

-Əvəzində axĢam gedib doyunca gəzərik, -
utancaqlıq doluüzrxahlıqla dedi. 

Hörmətlə ona, kübarlara xas təzim etdim. 
GülüĢdük... 
Darıxdırıcı olsa belə... Ģəhərə tək çıxası ol-dum. 

Ayrılanda, ağcabədili Nazı mənə pul təklif elədi. 
Amma, nə qədər üz vurdu, dikbaĢlıq kimi çıxsa da, 
utandığımdan götürmədim. 

Ayrılıb, hərəmiz bir səmtə yollandıq.  
Nazı, növbəti dəfə öz mərdliyini göstərdi. 
DüĢüncələrimə sarınıb, mülki paltarda tək-tənha 

Odessanın mərkəzinə doğru gedirdim və bu 
arzuolunan bir yuxu yox, real gerçəklik idi.  

5 nömrəli tramvaya minib vağzala sarı ge-dəndə, 
univermağı görüb yarı  yolda düĢdüm.  

Univarmaqda xeyli sərələhləndim.  
Almalı Ģey-Ģüy çox, pul isə az idi.  
Hələ iki gün Odessada qalacaqdım. Sabah 

axĢam qatarla qayıtmalıydıq. Univermaqda boĢ-
boĢuna gəzməkdən tamam bezikib, düz mərkə-zə, 
Deribasovskaya yollandım. Yolboyu anlaĢıl-maz bir 
tərzdə və nədənsə, olmayan Ģeylər ba-rəsində xaotik 
düĢünürdüm. 

Gözüm yaxınlıqdakı Mərkəzi DanıĢıq mən-
təqəsinə sataĢdı və ağlıma necə verdisə, bir də 
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baxdım içəriyə girmiĢəm. SifariĢ götürən sarıĢın qız 
yenicə boĢalmıĢdı ki, özümü onun qarĢısına təpdim. 
Gözəlliyinə, elə ilk baxıĢdan hayıl-mayıl olduğumu 
qıza müəyyən jestlərlə anladıb, qılığı-na girərək, 
kübar nəzakətiylə soruĢdum: 

-Azərbaycanla danıĢmaq olar, xanım qız?  
Qız yorğun görünsə də, gülümsəyib: 
-Gecə 12-dən sonra olar... niyə də olmasın ki? -

bic-bic komplimentdən xoĢhallanaraq dedi.  
FikirləĢmədən sifariĢ verdim:  
-AЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР город БАРДА, ТЕ-

ЛЕФОН: 5-92 И ВСЕГО 5 МИНУТ... 
Qız sifarıĢı qəbul etdi və qəbz yazıb mənə 

uzatdı. Qəbzi götürəndə zərif barmaqlarını çox incə 
Ģəkildə qəbzqarıĢıq sıxıb…əlimi çəkməkdə də, 
qəsddən bir qədər yubandım. SarıĢın qızcı-ğaz dərhal 
bunu anlayaraq, duruxub, tez baĢını qaldırdı. Üzümə 
baxanda odlu baxıĢlarımın ona zilləndiyini görüb 
təsirləndi və incə qaĢ atdı... 

Minnətdarlıq edib çölə çıxdım.  
Odessadan… evimizlə son dəfə danıĢa bil-səm 

əla olar və həm də ki, demblə getmək üçün yolxərci 
istəmək imkanı qazana bilərəm. 

Veyillənə-veyillənə Kitab Evinə getdim. 
Yitkaya vaxtilə açıqcalar aldığım yerdən bir 

neçəsini də seçib aldım. Sambo güləĢinə aid bir 
texniki kitab da götürdüm. Ġçərisindəki Ģəkillərdə 
sambo fəndlərinin necə yerinə yetirilməsini əya-ni 
surətdə göstərmiĢdilər. Oxları da, açıq-aydın elə 
yönəltmıĢdılər ki, fəndi tam mənimsəyib, dü-rüst də 
yerinə yetirə bilərdin... 

Mağazadan çıxıb... bir qədər də, hərlənən-dən 
sonra təsadüfən qarĢıma çıxan Voyentorqa girdim. 
Zabit formalarına, paqonlarına, ulduzla-rına, 
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uzunboğaz xrom çəkmələrinə, ağzımın su-yunu 
axıdaraq xeyli tamaĢa elədim...  

Sarı liçkalar aldım, amma çöldə əlimə alıb 
baxanda gördüm tələsmiĢəm, zira, pisindən idi.  

Çıxıb, УНИВЕРМАГ ПАССАЖ-a getdim. 
Ġstəyirdim gözəl bir açıqcaya qızılı hərflərlə bir 

neçə sevgiylə bağlı sözlər yazdiram. Dərhal da ağlıma 
gəldi ki, elə bənövĢəgözlü Katerinaya yazdırım. 
Əfsus... o uzun növbəsi heç vaxt əs-kik olmayan 
yerdə, tərslikdən kimsə tapılmadı.  

Dedilər usta sabah iĢləyəcək.  
Artıq nahara az qalırdı. Çox gəzib fırlandı-

ğımdan yamanca acmıĢdım.  
5 nömrəli tramvaya minib geri qayıtdım.  
Dusyagildə mülki paltarı dəyiĢib, hərbi for-mada 

kazarmaya gəldim. 
Naharı azərbaycanlı əsgərlərlə birlikdə elə-

yəndən sonra, ağcabədili Nazı, zemelya ġükür, 
kirovabadlı Kəngərli, Maarif, Məhəmməd və Nə-
sibovla birlikdə binanın damına çıxmaq qərarına 
gəldik. QəĢəng gün çıxmıĢdı. 

 Bu hündürlükdən, Odessa elə gözəl...əl içi kimi 
elə aydın... elə sakit görünürdü ki... 

Hörgü ustaları, binanın dörd küncündə, ağ 
kərpiclə sonuncu güĢələri bağlayırdılar. 

ĠĢ rəvan gedirdi. 
UĢaqlarla xeyli söhbət elədik. Azərbaycan,  

Pervomayski və Odessa həyatındakı yeniliklər-dən 
nostalji hisslərlə o ki var çənə vurduq. 

Necə oldusa, binanın həyətindəki əsgərlər 
üzüyuxarı papaq yelləyə-yelləyə, gücənə-gücə-nə 
qıĢqırıb... nəriltiylə gurultu salaraq bildirdilər ki, bəs 
praporĢik Bandısik kiçik serjant Babaye-vi 
əlimyandıda axtarır. 
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AĢağı düĢdüm. 
Bandısik məni görən kimi ayağını yerə çır-pıb, 

gözlərini çıppıldadaraq qıĢqırdı: 
-Gətirdiyimiz əsgərlərin ikisi birdən yoxa çı-xıb, 

ЙОО...ТВОИ БОГА МАТЕРИ..! Onları gurultuya vermək 
mənə borc olsun... Gedək axtaraq! 

Rus söyüĢünün fərqinə varmadan, onunla çiyin-
çiyinə verib hərbi hissədən çıxdıq... 

Sən demə, bu bir bəhanəymiĢ! 
Dənizə sarı səmt aldıq. Bir zaman baxdım ki, 

əclaf zırrama məni restorana gətirib... 
 Restoranın baĢ hissəsinə gecələr rəngbə-rəng 

iĢıqlandırılan iri hərflərləyazılmıĢdı:  
КАВКАЗСКИЕ ШАШЛЫКИ. 

Yan hissədən içəri daxil olub oturduq.  
Bandısik mənə əhəmiyyət vermədən hesa-bını 

yaxĢı bilən adamlar kimi də soyuqqanlılıqla, üç ĢiĢ 
tikə, iki ĢiĢ lülə-kabab, üstəlik də, bir ĢüĢə Ģirin süfrə 
çaxırı sifariĢ etdi.  

Yemək gələnə kimi, litrlik butulkadan, ada-ma 
200 qramlıq yekə bir stəkanda qırmızı çaxır süzüb 
birnəfəsə, əsl peĢəkarlar kimi qurthaqurt-la içdik. O 
qurtaranda elə ləzzətlə ağzını marçıl-datdı ki, donuza 
paxılliğım tutdu. 

Çaxır ağzımın kənarlarından süzülüb, üst-baĢımı 
batırmıĢdı. Ġçəndə, az qala nəfəsim tutu-lurdu. 
Heyvərənin stəkanında isə, heç bir damcı da olsun 
çaxır qalmamıĢdı. 

PraporĢik, dingiĢ arvadlar kimi bir an da ol-sun 
bir yerdə dayana bilmır ġərq küçəsinin göz-muncuğu 
olan q.Bahar xalanın diliylə desək: 

“Götü tikiĢ tutmurdu.” 
 Ciyər dolusu dərin bir nəfəs alıb... isti lülə-kabab 

gələnə qədər çaxırı təriflədi və arada, bir 200 qramlıq 
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da süzüb, guruldatdı. Ağzıyavanın, sanki nəfəsi 
açılmıĢ, sinəsi genəlmiĢdi.  

Mən ikincisini içmədim. Ġçim artıq istilənmiĢ və 
baĢım yüngülcə hərlənməyə baĢlamıĢdı... 

Lülə-kababdan da yeyə bilmədim.  
Bizim lülə-kababların ləzzəti ayrıydı!  
Atası əyyaĢ, anası dəli, özünün də gibində heç 

vaxt kor quruĢu belə olmayan, donuzaoxĢar praporĢik 
Bandısik, iki pors öz payını yeyəndən sonra əlavə 
mənim də payımı qabağına çəkdi.  

SönməmiĢ əhəng rəngində olan ağappaq, donuz 
sifəti, Ģirin çaxırın təsirindən meymun ar-xası kimi 
qıpqırmızı qızarmıĢdı.  

Mən onun, necə, həris canavar acgözlülü-yüylə 
yeməyinə baxıb dözə bilmədim. Və nəza-kətlə icazə 
istəyib, hava almaq bəhanəsiylə çö-lə çıxdım. Ġnsan 
nə qədər yeyib-içər?  

Özümü nədəsə günahkar hiss edirdim. 
Qəflətən, dəniz istiqamətinə çönüb baxan-da, 

çimərlik göründü. Arkadiya çimərliyi!  
Qırmızı çaxırın təsirindən havalanıb vəcdə 

gəldim və yarıpıçıltıyla bir monoloq söylədim: 
“Salam Yitka Zahalkova!  
Elə sizin Qərbi Avropaya da Salamlar!  
Bu gün günəĢ çıxsa da, biləsiniz, Qara də-niz 

yamanca hirsli-hikkəlidir. Kimsəsiz sahili dal-ğalar 
bərk-bərk döyəcləyir... çimərlikdə insanlar yoxa 
çıxdığından elə bil kor höcətlərini sahildən çıxırdılar. 
Ey ulu dünya!  

Yitkayla bu çimərlikdə biz çiməndə yığılan o 
qədər insan axını hanı bəs?  

Vaxt varıdı, bu çimərlikdə, paltar soyunma-ğa 
belə, bir qarıĢ yer tapılmazdı. Onda Yitkayla nə qədər 
boĢ yer axtarardıq.  
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Hanı o insan ilğımı!?  
Ġndi hardasan ey,16 yaĢlı Ģıltaq praqalı qız! 

Sanki, içi qan ağlayan, coĢmuĢ hündür dalğalar hey 
bunu hayqırır, Qara dənizsə yoxluğumuzun hüznünü 
saxlayır, təngə gəlmiĢ köpüklü ləpələr də qumlu 
sahilinayağına döĢənib yalvarır...  

ДОРОГАЯ! 
Sahildən azca aralıda, bir neçə yaĢlı, qoca 

adamlar asta-asta addımlayır, dəniz havası alır-dılar. 
Bunlar xaricdən gələn turistlər idi... 

Ürəyimə daman pis-pis fikirləri... baĢımdan 
qovurdum: “Bəlkə hansısa slovyan oğlana bənd olub, 
ya kiminləsə görüĢüb öpüĢür?” 

Canımdan sızıltılı soyuq bir üĢütmə keçdi. 
Qəflətən gördüm ki, bir nəfər dənizdə üzür. 

Görünür idmançıydı, təəssüflə düĢündüm:  
“Bax beləcə, polad kimi möhkəm olmaq la-

zımdır, lap düzü, lazımdır yox, zəruridir.” 
Bandısik gözlədiyindən restorana qayıdası 

oldum. Əclaf yaxĢı adam idi.  
Yeyib-içib düz qalmıĢdı.  
Yanaqları... bizim kənd qızlarının yanaqları kimi 

yezidi allanmıĢdı. Beləsinə bizimkilər:  
“Kefi kök, damağı da cağ idi...” -deyərdilər.  

Hətta, bizim hərcayı danıĢanlar belə deyərdi:  
“Üzü filan yerindən qırmızı...” 
Məxləs, kazarmaya qol-boyun qayıtdıq. 
Çatan kimi, Ģok xəbər verdilər. 
Sən demə... bizimlə yeni gələn Muradovun 

briqadasında hərbi xidmət çəkən, kor yapalağa-oxĢar 
siravi əsgər ġaqreev samovolkaya qaçıb.  

Onu dərhal tapıb gətirmiĢdilər.  
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PraporĢik Bandısik, bizimkilərin sözü olma-sın: 
“Çaxırdan zırlaya-zırlaya, kababdan o ki var tıxayıb. 
xallı pələngə dönmüĢdü.”  

Sıçramaq istəyirdi!  
Sıra meydanında, elə mayor Deqtyarın ya-

nındaca, Bandısik lülə-kababın enerjisindən div gücü 
alaraq potanın düzüldüyü cərgənin gözləri qarĢısında 
qəfil ġaqreevin yumĢaq götünə uzun -boğaz zabit 
çəkməsiylə yağlı bir təpik iliĢdirdi.  

Hamı gülüĢdü...  
Rotada belə hallar, xüsusilə də müsəlman 

əsgərlərə qarĢı, mütamadi hal almıĢdı.  
Hələ bu muĢtuluq idi. 
Kazarmaya Ģəhərdən trolleybusla qayıdan-da, 

küçələrdə asılan afiĢalarda gözümə dəymiĢ-di ki, 
УКРАИНА kino-teatrında hind filmi göstərə-cəklər. 
Qərara almıĢdım ki, bilet alıb axĢam se-ansına baxam 
və kinodan çıxanda da Bərdə ilə, telefon danıĢığına 
gedəm.  

Və... bu iki görüləcək iĢdən savayı, iki əsas 
məsələ də gündəmdə qalırdı: Anya xalayla həm də 
bənövĢəgözlü Katyayla görüĢmək məsələsi! 

Bandısikdən aralanıb kazarmaya getdim.  
Bir qədər vurnuxandan sonra, özümü səli-qəyə 

salıb, Arkadiya mehmanxanasına getməyi 
planlaĢdırdım. YaxĢı ki, çaxır da içmiĢdim.  

Ürəkliydim... 
Düzü mehmanxanaya yaxınlaĢdıqca həyə-can 

məni bürüyürdü... Görəsən Katerina, yoxsa ədə-
ərkanlı anası növbədədir? Onlardan hansı olsa, məni 
görəndə necə qarĢılayacaq? 

Tərəddüd edirdim...  
Birdən hardansa ağlıma bir fikir düĢdü:  
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“Xəyanət edən qadının əsas qorxusu oydu ki, 
bətnində doqquz ay gəzdirdiyi uĢaq doğulan-da 
atasına oxĢamaz...” 

Amma yox! 
Katyada vəziyyət baĢqa cür idi. O ərindən və 

rəfiqəsindən qisas alırdı, bu Ģəksiz beləydi! 
O... bu iĢi düĢünüb etmiĢdi və uĢağın kimə 

oxĢayacağını da yaxĢı bilirdi.  
Əri onsuz da onunla yaĢamırdı. Katya isə, gənc 

olduğundan, həm də yalqız yaĢadığından uĢaq 
istəyirdi. Və o bu iĢi əriylə rəfiqəsinin ona qarĢı 
tutduqları xəyanətin acığına rəğmən qəsd-dən 
eləmiĢdi. Dönə-dönə də xatırlatmıĢdı ki:  

“Bilirəm o uĢağı sən heç vaxt görməyəcək-sən 
və ətrafımın da yanında baĢıaĢağı olmaya-cağam. 
Yanımda qalsan, əfsus ki, uĢağın sənə oxĢadığını 
görüb, qisasın xəyanətlə baĢa çatdı-ğını biləcəklər, 
necə deyərlər kor-kor, gör-gör...” 

DüĢüncələrimə baĢım bərk qarıĢdığından, bir də 
baxdım mehmanxananın giriĢindəyəm.  

Yenidən canımı qorxu-həyəcan bürüdü. 
Ġçəri keçəndə ayaqlarım sözümə baxmırdı. 

Intizarla, qeyri-ixtiyarla poçt tərəfə döndüm.  
Korafəhmliklə irəliləməyə baĢladım. 
Düzü yaxınlaĢmağa cürət eləyə bilmirdim. 

Ġstədim əvvəl onu uzaqdan görüb, necə iĢlədiyi-nə 
kənardan tamaĢa edəm...  

Ah, kaĢ bu gün növbədə ola! 
Sonra... necə oldusa, qəti addımlarla onun ĢüĢəli 

qapısına tərəf tələsdim.  
Nədənsə “Bu iĢdə” özümü çox suçlu hesab 

edirdim. Düzdü, hər Ģey qarĢılıqlı razılıq əsasın-da 
olmuĢdu və hətta uĢaq məsələsini özü mənə 
deməyincə, bu iĢin baĢ verəcəyi heç ağlıma da 
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gəlməmiĢdi. Çünki nə Sarıkirpikli, nə də ağ mir-vari 
sırğalı Məhbubə xalada, belə bir problemlə  
qarĢılaĢmamıĢdım. Onlar, bu iĢi necə, nə vaxt 
qaydaya qoymuĢdularsa, belə Ģeylərdən tamam 
xəbərsiz olmuĢdum... 

Ġri, sal ĢüĢəli pəncərənin qarĢısından ümid-siz 
keçəndə, qəflətən onu gördüm! 

Eləbil damarlarımda qan dondu. O qara gi-pürlü 
paltarda baĢını aĢağı dikib nəsə yazırdı. 

Ġçəridə iki qadın, üç də kiĢi vardı.  
Necə cəsarət tapdığımı özüm də bilmirəm, zira, 

yavaĢca qapını aralayıb içəri keçdim. 
O, heç baĢını qaldırıb baxmadı da... 
PiĢtaxtanın yanında təsbeh kimi düzülmüĢ 

müĢtərilərin arxasında, hövləki, nəfəs belə dər-mədən 
növbəyə dayandım.  

Ürəyim Ģiddətlə döyünürdü...  
Çaxır içsəm belə rəngim avazımıĢ, əllərim 

soyumuĢ, ayaqlarım da hərdən titrəyirdi. 
Ona gizlincə, həm də diqqətlə baxmaq ne-cə 

Ģirin idi! Onun solğun bənizi, ətir-kirĢansız ol-
duğundan çox ciddi görünürdü. 

Qara donu əyninə boĢ idi. Görünür hamilə 
olduğunu hiss elətdirməmək üçün belə enli ge-
yinmiĢdi. Bir az kökəlib tosqunlaĢmıĢ... və uzan-mıĢ 
saçlarını səliqəylə arxada yığmıĢdı.  

Ürəyimdən keçdi: “Xeyirxahım mənim!”  
Düzünə qalsa, ciddi, ailə qurmaq məqsədi ilə 

Katyanı zərrə qədər də sevməmiĢdim, amma ona 
“Böyük hörmətim” vardı və bizi, fiziki yaxın-lıq daha 
sıx bağlayırdı. 

Qəflətən, o yazdığı КИФТАНСИЯ-nı götürüb ayağa 
qalxdı və müĢtəriyə baĢqa bir sənədə qol çəkdirmək 
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üçün qələm uzadıb, imza yerini gös-tərərək, 
mübağiləsiz:  

-QuĢ qoyulan yerə qol çəkin, -dedi. 
O, hələ də heç kəsə fikir vermir və baxmır-dı. Az 

qalırdı ödüm ağzıma gələ. 
Necə soyuqqanlı, təmkinliydi o! 
Ġstədim adıyla çağıram, səsim tutuldu, xırıl-

dadım və bəxtimdən bu an dəhlizdə kim çığır-dısa 
səsi bərk cingildədi. Dərhal hamı boylanıb səs gələn 
səmtə baxdı... və əhəmiyyətsiz çığırtı olduğu 
aydınlaĢan kimi də, təkrar həyat əvvəlki nəbziylə 
vurmağa baĢladı. 

O müĢtərisini hörmətlə yola salıb, növbədə olanı 
dinlədi və birdən necə oldusa...  

Durduğum səmtə baxdı!  
Gözləri, gözlərimə sataĢanda, alacalandı... 
Rəngi avazıdı...  
Tutuldu...  
Özünü itirən kimi olub, dodaqları arasında 

yavaĢca nəsə pıçıldadı... 
Deyəsən, Tanrıya dua etdi...  
Ġndi münasibətimiz artıq Ģəxsi duyğularımı-zın 

necə köklənəcəyindən sanki asıla qalmıĢdı.  
ġücaət göstərməliydim... zira, o atılmıĢ ol-

duğunun əzabverici dərkiylə, çox ciddi və məğ-rur 
xarakterinin təsiri altında nifrətini gizlədə bil-məzdi. O 
vaxt bu... ürəyimdəkiləri daima sözsüz anlayan 
Katerina tərəfindən, kürəyimə saplanan küt xəncər, 
zira, qəlbimə sonsuz rahatlıq gətirə-cək bir Ģirin 
sözünün əvəzində... əbədiyyətədək acı xatirəyə 
çevriləcək və... əzabla xatırlanacaq dərd olardı. Bu 
an... onun nə deyəcəyindən asılı olan münasibətimiz, 
öz tarixi Ģansını yaĢayırdı.  
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Qəfil səksənən kimi olub heç nə görmədim və 
salam verməyi belə unutdum. Bir anlıq eləbil hər Ģey 
bitdi və sanki biz yad adamlar idik... 

Cansız müqəvva kimiydim. 
Birdən necə oldusa... çox soyuqqanlı Ģəkil-də, öz 

niyyətini gizlətmədən, böyük xoĢbəxtliyə apara biləcək 
dərketməylə... yarıpıçıltıyla: 

-XoĢ gəlmisən... -dedi. 
DəhĢətli dərəcədə heyrətləndim. 
“Xeyir ola?” “Bu nə biabırçılıqdı?” -da deyə 

bilərdi. Demək, hələ qəlbində adım tam yamana 
çıxmayıb. Xristian xeyirxahlığı onun qanındaydı. 

SarsılmıĢdım... 
Ürəklənib... qəribə bir çılğınlıqla piĢtaxtaya 

tapınaraq, acizanə salam verdim...  
Duruxdu... 
Salamımı çöhrəsindəki maraqlı bir ifadə və 

kirpiklərini çırpmaqla aldı.  
Hisslərimi biruzə verən, ümidli ləyaqətlə: 
-Niyə məktub yazmırdın? -məzəmmət dolu 

təəccüb əvəzinə, acı kədərə bürünmüĢ nazlı tə-əssüf 
və həm də... dilim topuq vura-vura özümü əzdirib, bir 
az da qalibanə tərzdə soruĢdum. 

O isə, cavab vermək əvəzinə çılpaqcasına: 
-Nə vaxt gəlmisən? -niyyətinin gizli seyrinə 

çıxaraq tələsmədən, məzəmmətlə soruĢdu. 
Ağlıma heç nə gətirmədən, heyranlıqla: 
-Bu gecə... qatarla... Nə olub ki? 
Səmimi fəndlə: 
-Bir Ģey törətmədin, bəs, xeyirxəbərlə niyə belə 

gec gəlmisən bura? 
Elə bildim, Pervomayskidə çox ləngidiyimi 

nəzərdə tutur, dərhal məmnunluqla gülümsəyib: 
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-Az qalıb daha, uzağı bircə aya hərbi bileti əlimə 
alıb ordudan tərxis olunacağam... 

Sözümü ehmalca kəsib rəvan səslə, təmki-nini 
pozmadan, soyuqqanlılıqla: 

-Yox onu bilirəm, bunun elə bir mənası da  
yoxdur daha, fəqət, qatar dan yeri sökülməzdən 
Odessada olur... sənsə indi gəlmisən... bax, bu suala 
cavabın, mənim üçün çox önəm daĢıyır...  

Sanki hər Ģey fokslaĢıb, qəfil aydınlaĢdı. 
O, körpəmizə quruca diqqət istəyirdi... 
Bu an da... Xuramanla qatarda yaĢanan və ömür 

uzunu hələ çox xatırlanacaq ilahi məqam-lardan 
biriydi. Tanrı anları...  

Dərhal tutuldum... Sanki boğulurdum...  
Kəkildəyib, tez də toparlanaraq, qəm dün-yasına 

qərq olmuĢ incəliklə baĢladım: 
-Yoox... qəlbinə heç nə gətirmə! Odessada 

səndən və o körpədən savayı mənim heç kimim 
yoxdur... Siz məni, sizi təhqir edən, sizə laqeyid 
yanaĢan alçaldıcı adam kimi sevirsiniz? Məgər,  buna 
heç layiqəm? Mən ki... ləyaqətimi qoruyub saxlayan, 
Ģərəfini hər Ģeydən üstün tutan adam, bir Ģanlı sovet 
əsgəriyəm.  

Azadlığa çıxsaydım bircə... 
O diqqətlə məni dinləsə də susurdu. 
Az qala pıçıltıyla davam elədim:  
-ġərtləĢdiyimiz kimi, mən biryolluq da gedə 

bilərəm, hətta həmiĢəlik...  
Amma, əvvəlcədən heç bir vəd verməsəm də, 

öhdəlik götürməsəm də, nə bacarıram, əlim-dən nə 
gəlirsə, körpənin yolunda edəcəyəm...  

Bədbəxtlikdən dembl prikazımız verilsə də, 
tələbə olduğumu nəzərə almadan, ədalətsizliklə məni 
ləngidirlər, halbuki sentyabrın 1-dən instit-utda dərslər 
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baĢlayıb, hələ üstəlik Azvoyenkom da hərbi hissəmizə 
bu barədə teleqram vurub. 

Heç üstünə gələn də yoxdu. Sanki bu yeni-yetmə 
insan müqəddəratı sovet müsəlman tale-yi onlar üçün 
boĢ bir cəfəngiyatdır. 

Düzü, son vaxtlar, özüm də ümidsizliyə qa-
pılmıĢ, yamanca da səbrsiz olmuĢam... 

O, yerində lal kimi dayanıb diqqətlə, mələk kimi 
təntənəli Ģəkildə gözlərimin içinə baxırdı. 

Gözlərindən qürurlu iltifat yağırdı. 
ġiĢkinliyini hiss edirdim... Qarnının daraĢa 

qalması, qara donu gen olsa belə... ətəyi bir ya-na 
toxunanda, ya iliĢəndə iriliyi görünür, hamilə olduğu 
dərhal bilinirdi. 

Nə fikirləĢdisə, baĢqa heç nə soruĢmadan, 
görünür o, öz-özüylə çox çarpıĢsa da, ürəyi tam 
boĢalmıĢdı... heyranlıq dolu qətiyyətlə: 

-Hələ unutmamısansa, sabah, həmiĢəki ki-mi, 
həmiĢəki vaxtda, həmiĢəki qaydada “MarĢal Jukova” 
gələrsən... -çöhrəsinin cizgələri dəyiĢil-mədən, 
münasib və mülayim tərzdə pıçıldadı. 

Və bu an, gözlərində donub qalmıĢ iki gilə 
yaĢ, ölümqabağı olan kimi parladı... 
 Diksindirici ahla içimdən bir dəniz təlatümü keçdi 
və bu dəfə onun solğun çöhrəsindən peĢ-manlıq 
ifadəsi sezdim...  

Aramıza ölüm sükutu çökdü. 
Boğazım qurudu. Dilim dolaĢa-dolaĢa, do-

daqlarım arasından çıxanları belə anlamadan... 
baĢımla razılıq verərək... güc-bəlayla ayaq üstə 
dayanıb, birtəhər özümü bayıra ata bildim...  

Açıq havaya tələm-tələsik çıxan kimi, tənti-yə-
təntiyə, ciyər dolusu dərindən bir-neçə uzun nəfəs 
çəkdim, sanki ürəyim toxtadı. 
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Katya özünü çox təmkinli apardığından tez 
sakitləĢdim... və nəbzim qaydaya düĢən kimi də 
rahatlaĢıb dincəldim. 

Sanki ağlım indi baĢıma qayıdırdı.  
Onun daraĢa qalmıĢ iri qanından ehmalca 

yapıĢıb yüngülcə özümə sıxmaq stəyirdim! 
O çox məğrur və incə qəlbli idi! 
Artıq içimdə körpə sevinci qaymaqlayırdı...  
Özümü kazarmaya çatdırıb, ağcabədili Na-zının 

çarpayısına atıldım. Ġçkinin və Katerinayla görüĢün 
məstliyindən məni dəli bir yuxu basırdı. 

AxĢam Ģam yeməyindən sonra Nazıyla Ģə-hərdə 
gəzintiyə çıxmalıydıq... ancaq, vaxta hələ çox 
qaldığından və məni Ģirin yuxu basdığından fövrən 
yeri açıb, elə hərbi formadaca çarpayıya uzandım. 
Yuxuya necə keçdiyimi bilməmiĢəm... 

Oyananda bayırda alatoran idi. 
Cəld qalxıb... əlüstü növbətçidən öyrəndim ki, 

Nazı planyorkaya gedib. Onu gözləməliydim. 
Dərhal darıxmağa baĢladım... 
Məhəmmədlə hərbi hissəmizin ərazisindən çölə 

çıxıb bir qədər hərləndik və ağcabədili Nazı gəlib bizi 
tapana qədər ərazidən uzaqlaĢmadıq.  

Nazı gələn kimi, sırtıq baxıĢlı Məhəmməd 
duyğusuz gülüĢlə geri döndü. 

Əvvəl Anya xalagilə getdik.  
Nazı öyrənmiĢdi ki, o evdədir...  
Toran çaldığından, xəzan vurmuĢ həyətdə heç 

kəs gözə dəymirdi.  
Qapının ağzında Nazı zəngi basdı və mən ciddi 

görkəm alıb... hərbi formanın ora-burasını dartıĢ-
dıradartıĢdıra özümü səliqəyə saldım.  

Həyəcanlı idim... 
Qapını Anya xala özü açdı. 
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Məni görən kimi qıyılmıĢ gözləri bərəldi və uĢaq 
kimi sevincək: 

-Oyy... Oyy... Tofik! Tofik! -güclə xırıldayıb 
səsləndi və yüngülcə məni qucaqlayıb, o üz-bu 
üzümdən də səmimiyyətlə öpdü. 
Nədənsə çəkinir, yamanca da utanırdım.   
 -РАДИ БОГА, РАДИ БОГА, -deyə-deyə ayağı-nın 
birini geri qoyub, bizi içəri dəvət elədi.  
 Nazıyla əl görüĢdü.  

Çəkinə-çəkinə içəri keçdik. 
Stul çəkib oturmağımızı təkidlə xahiĢ elədi. Anya 

xalanın gözləri sevincdən iĢıqlanmıĢ, sol-ğun 
çöhrəsinə isti qan gəldiyindən yanaqları xə-fifcə 
qızarmıĢdı. 

Xəcalətlə stulda əyləĢdik. Utana-utana hal-əhval 
tutub ordan-burdan xeyli söhbət elədik. 

Sən demə, Dano ona məktub yazıbmıĢ... 
Anya xala gileyləndi ki:  
-Sentyabrın 25-dən sənədlərimi vermiĢəm, 

amma söz gəzir ki, Yitkayla Dano bu il Odessa-da 
qonaq olduqları üçün, məni Praqaya buraxa 
bilməyəcəklər. Üstündən ən azı gərək bir il keç-sin. 
Amma ümidimi hələ də qırmamıĢam.  

Noyabr ayı bəlkə icazə verdilər. 
Sabah axĢam Pervomayskiyə qayıdacağı-mı 

eĢidib kədərləndi və vəd verdi ki, yeni xəbər olan kimi 
məktub yazıb hər Ģeyi bildirəcək. 

Oğlunu soruĢdum.  
Sanki, qaysaq bağlamıĢ dərdi təzələndi və üz-

gözünü fövrən qüssə basdı. Ümidsizcəsinə: 
-Yenə xəstəxanadadır, -dedi. 
Üstəlik əri dustaq olduğundan, vəziyyətləri çox 

acınacaqlı keçdiyindən ürək ağrısıyla danı-Ģıb, 
kədərlə, uĢaq kimi ağlamsınaraq:  
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-Gecələri tənha keçirməkdən, inan bezmi-Ģəm, 
özüm də xəstəyəm, -dedi. 

Ərinin nə üstündə tutulduğunu soruĢmağa düzü 
üzüm tutmadı, utandım. Əvəzində, sinəsi-nin aramla 
qalxıb-enməsinə gözucu baxa-baxa, sidq-ürəkdən 
halına acıyıb mərhəmətlə: 

-Nə vaxt çıxacaq əriniz? -soruĢdum. 
Zəif qadın ümidzizliyiylə astadan: 
-Bir-iki aya amnistyaya düĢməlidir, -dedi. 
Anya xala, yanlarını qaz kimi çəkə-çəkə bi-zə 

çay dəmləməyə gedəndə... nəzakətsiz çıxsa da, 
utanıb eləmədən: 

-Hazır yeməyimiz yoxdur, -dedi. 
Və yalnız geri qayıdıb, bunun üçün üzrxah-lıq 

edəndə, onun kasıb yaĢamasına rəğmən dü-zü özüm 
də çox mütəəssir oldum.  

Çay içməyi belə onu xərcə salmaq kimi də-
yərləndirib utanır, içimdə  elə hey vurnuxur, göz 
yaĢları axıtmağın tərafdarı olsam da, hərçənd ki yeri 
olmadığını da anlayırdım... Sanki burulğana düĢüb, 
ha çabalasam da, əhədi kəsilmiĢ halda, eləcə əlli-
ayaqlı boğulur, zira, kömək üçün əlim-dən heç nə 
gəlmirdi. 

Pulsuz-pənəsiz əsgərəm də... 
Anya xala məni çox istəyirdi. Bir neçə dəfə sığal 

çəkib baĢımı tumarladı da...  
Yitkanın Pervomayskiyə yazdığı ilk məktu-bu 
haqqında Anya xalaya müfəssəl danıĢdım.  
 Çox sevindi... və özünün də məndən aldığı 
məktubu incə məharətlə xatırladıb:  

-Bir yeni xəbər olmadığı üçün yazmırdım, -özünü 
itirmədən, halını belə pozmadan, heç nə olmamıĢ kimi 
sıxılmadan, -dedi. 
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Nazimlə ayağa qalxıb, getmək istədiyimizi 
bildirəndə, o yenə məni bağrına basaraq üz-gö-
zümdən bir neçə dəfə yüngül, lakin gerçək qay-
ğıkeĢliklə öpdü.  

Və bu dəfə ürəklənib... tərəddüd etmədən, dil-
ağız eləməyə baĢladım:  

-Elə bilirdim bu günlərdə xaricə gedəcəksi-niz... 
Yitkaya hədiyyə alıb, sizinlə göndərmək is-təyirdim. 
Qismət deyimiĢ demək... 

-Görək necə olur... -təmkinlə dedi. 
Onlardan çıxan kimi, yeməkxanaya yollan-dıq. 

Rota artıq Ģam yeməyinə getmiĢdi. 
Yeməkxanada praporĢik Bandısik məndən əl 

çəkmirdi ki, onu bir də restorana, daha doğru-su 
КАВКАЗСКИЕ ШАШЛЫКИ-yə aparım.  

Əclafın əlinə fürsət düĢmüĢdü... 
Kazarmada, əsgərlərə cədvəl üzrə qol çək-dirib, 

ötən ayın əmək haqqılarını paylayırdılar. 
Ağcabədili Nazıyla, yenicə aradan çıxmaq 

istəyirdim ki... leytenant botinkaları onun əlində gördü 
və tez, incə ağ barmağıyla bizi hədələdi.  

Nazim artıq mənimlə gedə bilməzdi... zira, 
proverkanı Ģəxsən Kirilyukun özü aparacaqdı.  

Bax, hərbi qulluğun da bu iĢləri olmaya! 
Canımı, Bandısikin əlindən güclə qoparıb, sırtıq 

baxıĢlı Məhəmmədlə aradan çıxdım.  
AxĢam, КАВКАЗСКИЕ ШАШЛЫКИ restoranın-da 

oturub, müftə yeyərək çaxırdan, araqdan zır-ramaq, 
bu gecə Bandısiklə alınmadı.  

Belə də deyə bilərəm: “Nəsibi deyilmiĢ!”   
Dusyagildə mülki paltar geyindik. AxĢamlar 

Odessada, sən demə hava bərk soyuq olurmuĢ.  
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Sırtıq baxıĢlı və duyğusuz gülüĢlü Məhəm-mədə 
pencək tapılmadı... halbuki, Odessalıların çoxu plaĢa 
və paltoya hərbçilərisə buĢlata və Ģi-nelə keçmıĢdi. 

Gülməli olsa da, əlacsızdıq.  
O, köynəkdə gedəsi oldu! 
Küçəyə yenicə çıxmıĢdıq ki, gördük boĢ bir taksi 

Volqa dönüb geri qayıdır. Və cəld əl eləyib saxlatdıq. 
YaxĢı ki, bəxtimizdən taksi tez düĢdü, yoxsa biz 

УКРАИНА kino-teatrının qabağına ça-tanda, artıq saat 
20:57 idi.  

Axırıncı seans isə 21:00 -da baĢlayırdı.  
Deməli, taksini üç dəqiqə gec tapsaydıq ki-noya 

gecikə bilərdik.  
Kassanın qarĢısında, basabas seyrəlmiĢdi. 

DüĢünmədən kassaya cumub, iki bilet istədim. Bileti 
alıb içəri keçməyimizlə, filmin baĢlanması  bir çəkdi. 
ĠĢıqlar sönən kimi... ürəyimdə cəld he-sabladım, taksi 
və biletlərə düz 4 manat xərcim çıxmıĢdı, necə 
deyərlər... deyəsən keçinin Ģey-tanla yaxın qohumluq 
əlaqəsi var 

Rac Kapur ekranda görünən kimi pul mə-sələsi 
dərhal beynimdən çıxdı.  

Film mənə o dərəcədə maraqlı təsir etdi ki, 
yanımda oturan pencəksiz Məhəmmədi belə ta-mam 
unutmuĢdum. Sən demə, bu film 4 seriyalı imiĢ. Ġkisi 
bu gun göstərilir, 3-cü və 4-cü seriya-lar isə hələ 
SSRĠ-yə gətirilməyib.  

Filmdə Rac Kapurun oğlu da çəkilmiĢdi.  
Film məni əridirdi.  
Hindli rejissor bu filmi... sanki mənim üçün 

çəkmiĢdi. Hindistanlı Rac Kapur bir qız sevir və qız da 
Moskvadan Dehliyə bir aylıq getmiĢ Mos-kvalı sirk 
artisti olur.  

Dolayısıyla praqalı Yitkayla mənim kimi...  
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Onlar da bir-biriylə danıĢanda, tərcümə ki-
tabından istifadə edirdilər. Biz də... “Rusko-Čes-ky, 
Česko-Ruskŷ, Kapesni Slovnik” tərcümə ki-tabından 
istifadə edib danıĢdığımız kimi.  

Ġkinci  bölümün sonunda, Rac Kapur vurul-duğu 
moskvalı qızı Moskvaya yola salmaq üçün aeroporta 
gəlir. 

Filmin bu yerində, gözlərimdən abu-leysan 
gedirdi. Axı mən özüm də, çex Yitkanı Praqaya yola 
salmaq üçün, Odessanın dəmiryol vağzalı-na 
getmiĢdim. Özü də mülki geyimdə. 

Elə bu yerdə də, film xırp kəsildi. 
Yanıb-yaxıldım.  
Üçüncü və dördüncü bölümlərə harada ba-

xacaqdım? Sabah da, tərs kimi Pervomayskiyə 
qayıdırıq. Ən maraqlı hadisələr də, elə o, yerdə qalan 
sonuncu iki seriyada yaĢanacaqdı.  

Görəsən, bu sevginin finalında Rac Kapur 
moskvalı qızla evlənə biləcəkdimi? 

Onların bu qəribə məhəbbət tarixçəsindəki son 
məqamdan, bir üsul kimi mən də faydalana bilərdim: 
Rac Kapur kapitalist Hindistan ölkəsin-də yaĢayırdı. 
Mənimsə... bu sahədə üstünlüyüm vardı, belə ki, 
sevgilim qardaĢ Çexoslavakiyada yaĢayır və oraya 
gediĢ-gəliĢ nisbətən asan idi... 

Bəli, film məni valeh etdi.  
Necə təsirlənmiĢdim! 
KaĢ, yerdə qalan üç və dördüncü hissələrə də 

baxa biləydim. Odessada olmasa da Pervo-mayskidə, 
ya Bakıda, ya da lap elə Bərdədə... 

Ürəyimdə dönə-dönə deyirdim: “Yitka, sən də bu 
filmə baxmalısan! Bu filmin sonluğu bizim gələcək ailə 
qurmaq məsələsində, yaxud, sevgi romanımızda bizə 
doğru yol göstərə bilər...”  
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Kinodan çıxdıq.  
Küçə fənərlərinin gur iĢığında gözlərim qa-maĢır, 

ağladığım üçün də hiss ediləcək dərəcə-də 
qızarmıĢdı. Birdən, qolumdakı saata baxdım ki, gecə 
on ikiyə düz on üç dəqiqə qalır, danıĢıq məntəqəsinə 
gecikirəm. 

 Cəld trolleybus dayanacağına qaçdıq. 
Mərkəzi DanıĢıq Məntəqəsinə biz girəndə, 

radioda Kremlin saatı düz on iki dəfə vurdu. 
Qaça-qaça içəri girdik. Nəfəsimi belə dər-

məmiĢdim ki, səsgücləndiricidə qız elan etdi: 
“Азербайджан, город Барда... Тофик Ба-баев, 

пожалюста восьмая kабина...”  
Özümü, tələsik 8-ci kabinaya saldım. Kabi- na 

dar olsa belə, Məhəmməd də özünü birtəhər içəriyə 
təpiĢdirdi.  

Dəstəyi ilk qaldıran, qardaĢım Vidadi oldu. 
Atamgil yatırmıĢ... 
Ukraynayla Azərbaycan arasında bir saat-lıq fərq 

olduğundan artıq Bərdədə gecə saat iki-yə 
iĢləyirmiĢ... 

Vidadi telefonun dəstəyinə qıĢqıra-qıĢqıra, necə 
sevinclə danıĢırdısa... səs-küyünə, atamla anam da 
ayılıb gəldi.  

Atam mənimlə nəsə soyuq danıĢdı. Rəsmi 
jarqon sözlərdən çox istifadə edirdi. 

Bəlkə, atamdan tez-tez, ya çoxlu pul tələb 
edirəm? -fikri ildırım sürətiylə beynimdən keçdi. Və elə 
bu vaxt atam soruĢdu: 

“Yoxsa, yenə pulun qurtarıb?” 
Duruxdum... dillənə bilmədim. 
Atam dərhal yumĢalıb, tələsik dedi: 
“YaxĢı, yaxĢı, tutulma, baĢa düĢdüm səni, sabah 

göndərərəm. Bəs nə vaxt gəlirsən?”                                                            

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

344 

  Ürəklənib, bir az da irəli getdim: 
“Bakıdan, Oktyabr rayon Hərbi Komissarlı-

ğından, yenə teleqram vurdurmaq lazımdır. Ra-fiq 
zaçot-imtahanların baĢlanması haqqında in-stitutdan 
справка alıb yenə voyenkoma verə bi-lər. Teleqram 
gələn kimi məni buraxacaqlar...” 

O hərbi xidmətlə bağlı, ali təhsilimin alaya-rımçıq 
qalması... rüĢvətlə iĢ tutan komissarlığın da bu iĢə 
soyuq və biganə münasibətiylə əlaqə-dar... bütün 
səmimiyyəti ilə, ədalət yanğısıyla... Moskvada 
oturanların qarasınca danıĢıb, sonda ümidverici qürur 
dolu bir təntənəylə:  

“Onu da edərik, o da baĢ üstə!” -dedi. 
Anamla da danıĢdıq.  
Bildirdim ki, Odessadayam, iki günlük eza-

miyyətə gəlmiĢəm. Yazıq anam, o məni yaman çox 
istəyir. Doğrudan da... övlad üçün valideyin, valideyin 
üçün də övladdan əziz heç kəs ola bil-məz. Düzdür... 
ana sevgisini açıq-aĢkar büruzə verə bilir. Ata isə... 
ürəyində gizli sevir, hərçənd, sevgisini ana kimi açıq 
göstərə bilmir.  

Qürur yerim olan ata-anam bizim üçün nə-lər 
etməyib. Hələ nənəm, iranlı Xədicə... 

Ya Rəbb, necə ləyaqətli ailəmiz var! 
Əfsus, bütün bunlarla yanaĢı baĢqa bir hə-qiqət 

də çılın-çılpaq ortalıqda idi:   
Balaları arasında ata da, ana da bir övladı-nı 

nədənsə, o birilərdən daha çox əzizləyir. 
 Və mənə elə gəlirdi ki, atam ən çox qarda-Ģım 

Rafiqi, anamsa qızı Yeganəni sevir...   
Sonda həmiĢə bir nəticəyə gəlirdim:  
“Ata, ya ana qayğısına qalmamaq, onların 

cavabını qaytarmaq, hirsləndirmək, qulluğunda 
durmamaq vallah günahdır…”  
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Əlhəmdüllah, əlif-əlbət... bizim ailədə belə bir 
problem yaĢana bilməzdi. 

Bahar arvadın oğlu tamada Vaqif, dopdoğ-maca 
atası, oğru biĢərəf Bəyləri basıb döysə də nə vaxtsa 
gün gələcək, özü də... öz övladları tə-rəfindən beləcə 
döyülüb çöllərə salınacaq! Bax, bu qaçılmazdır! 
MürdəĢir bunun üzünü yusun. 

Adam da heç atasına əl qaldırarmı? 
Böyük oğul da atasını ayaqları altına salıb, eĢĢək 

balası kimi çığnayarmı? Oğurluq edib qa-zamatda 
dustaq həyatı yaĢasa da... ata elə ata-dır. Düzdür… 
ata böyük səhv edib, kiĢi olan kəs də baĢqasının 
evindən oğurluq edər?  

Buratino Tariyelin sözü olmasın, “tembole” ailə 
baĢçısı olan, 4 qız, 3 oğlan böyüdən kiĢi...  

Oğru Bəylər, uzun müddət qazamatda yat-
masaydı, baĢsız qoyub getdiyi cavan arvadı, ağ maya 
q.Bahar xala da, qonum-qonĢularla heç o qədər də 
ağuĢbir olub qəbahət iĢlədə bilməz, ər və üç oğul 
papağını yerə vurmazdı. 

BiĢarə neyləsin ki? ġəhvətkar cavan qadın üçün 
ərsiz qalmaq dəhĢətdir, dözülməzdir…  

Baybay Bahar xala!  
Bir il deyil, iki il deyil ki, tab gətirəsən. 
Yeddi il hara-buradır... 
Səndə günah görmürəm. Ancaq Ģəhvətpə-

rəstliyinlə bir qədər ehtiyyatlı ol... UĢaqlar böyü-yür. 
ġərq küçəsidir ey bura, Hollandiya deyil ki?    

Çao! 
Qudbay... q. ağ maya! 
Anam yazıq, dönə-dönə məni arxayın saldı ki, 

teleqram da vurduracağam, pul da göndərə-cəyəm. 
Özünə fikir ver bala, dünya malı dünya-da da qalacaq. 
ġükür, bir Ģey qalmayıb...  
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Komsomol haqqında soruĢmağa, nədənsə 
utandım. Həya elədim düzü... 

BeĢ dəqiqə sifariĢ verməyimə baxmayaraq düz 
on dəqiqə danıĢmıĢdıq. Həyəcandan tərlə-miĢdim. 
Cib dəsmalıyla boyun-boğazımın tərini silib, sifariĢ 
götürən qıza qalibanə yaxınlaĢdım.  

Qızın gözləri parlayır, oynayır, hədəqəsinə 
sığmır, tez-tez də qaĢ çatırdı! 

Məftunluqla pıçıldadım:  
-Siz cox kübarsınız...  
SarıĢın sütül qız, əlində tutduğu beĢ rəngli 

qələmlə qəbz yaza-yaza, iĢvəkarlıqla nazlandı. 
Artıq danıĢdığım 5 dəqiqənin pulunu, ödə-məyə 

heç birimiz tələsmirdik. Ona verdiyim dahi kübarlar 
haqqında sualı cavablandıra bilmədi.  

Bu sual Məhəmmədə də heç ləzzət eləmə-di və 
laqeyidliklə əlini ölçüb, içazə istədi ki... ba-yırda 
siqaret çəkmək istəyir.  

SarıĢın susurdu. 
Demək olar... məlumatsız olduğunu açıqca etiraf 

etdi. Onsuz da, sabah Pervomayskiyə qa- yıdacağımı 
bildiyimdən... və Katerinayla son gö-rüĢü amansız 
həsrətlə gözlədiyimi nəzərə alıb... qılığına girmək 
əvəzinə, kinayəli gülüĢlə, canını belə fəda etməyə 
hazır olan sarıĢından, iri-iri və sırtıqcasına soruĢdum:  

-Heç həmyerlin olan kübar, dahi qadını da 
tanımırsan? Ukraynalı, dünyayla məĢhur?  

Nədənsə... acı kədərlə gülümsündü və sarı 
saçlarını yanlara yellətməklə, qəbzi yazmağına 
davam etdi. O iliĢdiyinin fərqindəydi... 

Gecə növbəsinə gələcəyini bildiyindən do-yunca 
yuxusunu almıĢ qıza, dünyanın 100 dahi 
qadınlarından olan: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

347 

Misir faraonu dördüncü Amenxotepanın ar-vadı 
çariça Nefertiti...  

Misirin Ptolomeylər sülaləsindən olmuĢ so-nuncu 
çariçası, yeddinci Kleopatra...  

Alman təbəəli Ģahzadə olan, üçüncü Pyotr 
qvardiyasının köməkliyi ilə Rusiya Ġmperatriçası 
seçilmiĢ ikinci Yekaterina...  

Uzun müddət, Fransa və Bolqariyada iĢlə-miĢ 
siyasi xadim, yunan, bosniya, kazak təbəəli dayısı 
Mixail Draqomanovun, “xüsusi himayəsi” altında təhsil 
görmüĢ və lirik-fəlsəfi Ģeir, poema, dramlar yaratmıĢ 
yazıçı, sizin həmyerliniz Lesya Ukrainka, cəmi 42 il 
ömür sürmüĢ Lesya...  

Və SSRĠ xalq artistkası olan, balerina May-ya 
Mixaylovna Plisetskaya haqqında danıĢdım.  

Fəqət, bu ona heç lazım da deyildi. 
Hər ikimiz təəssüflə ah çəkib, aralandıq. 
Taksiylə geri qayıdanda Bərdədə gecə üçə iyirmi 

iki dəqiqə iĢləyirdi. 
Rota yatmıĢdı... 
Ağcəbədili Nazı mənə hörmət əlaməti ola-raq 

baĢqa koykada yatmıĢ, mənim də yerimi aç-mıĢdı. ”O” 
Xuramanın, bu da bunun qanacağı...  

Nazının yerinə girdim. 
Nəqədər etdimsə, çimir kəsə bilmədim. 
Atamın danıĢığında nəsə bir soyuqluq duy-

duğumdan, bütün gecəni bu soyuqluğun nədən 
qaynaqlandığını düĢünüb narahatlıq, nigarançı-lıq, 
təlaĢ keçirdim.  

Bəlkə iĢində nəsə baĢ verib?  
Yeni ev tikdirib... bəlkə evlə əlaqədar nəsə 

çatıĢmamazlıq var? QardaĢım Vaqifi pulla insti-tuta 
qoydurub, özünə təzə maĢın alıb...  
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Bəlkə çox xərclədiyindən əli aĢağı düĢüb? Axı 
atam mənimlə belə danıĢmazdı? 

Nigarançılıq, müxtəlif fikirlər məni bürüyür, 
düĢündürür, incidir, narahat edirdi.  

Axı atamın kefi kök olmalıydı: YaxĢı iĢi var-dı. 
Zavod direktoru iĢləyir, əməlli-baĢlı qazanır-dı. Hələ 
mənimlə dostluq etdiyinə görə, məndən gizli, 
ağcabədili Nazıya da... kasıb ailədən oldu-ğuna görə, 
pul göndərirdi. 

Bəs niyə birdən-birə mənimlə rəsmi danıĢ-dı? 
Dediyi sözlərdə, səsinin ahəngindəki soyuq-luğu, 
qurulğu hiss etmiĢdim.  

Duyğum məni aldada bilməzdi...  
Atamın səsindəki soyuqluq, mənə rahatlıq 

vermirdi. Axırı yerimdən qalxıb, Məhəmməddən bir 
neçə ədəd TU siqareti istədim.  

 ÇoxbilmiĢ Məhəmməd qətiyyətiylə: 
-Kübarlardan danıĢıb, qızın zəhləsini apar-

dığına, Ģırin dillə biĢirib iĢinə baxsaydın, indi də 
dilxorçulqdan siqaret istəməzdin də.  

Cavab vermədim.  
Və isti buĢlatı da, eləcə ağ tuman-köynəyin 

üstündən əynimə çərtdədib həyətə çıxdım. 
Yitkayla öpüĢdüyümüz... indi üstünü xəzan 

basmıĢ, köhnə taxta oturacağın kənarına gəlib, 
kədərlə siqareti alıĢdırdım.  

Yaman kövrəlmiĢdim.  
Bir tərəfdən Rac Kapurun moskvalı sirk us-tası 

olan sevgilisi, digər tərəfdən Yitkayla öpüĢ-düyüm bu 
xəzanla dolu bumbuz taxta oturacaq, bir də atamın 
səsindəki soyuqluq... 

Siqaretlərin hamısını bir-birinə calayıb, içi-mi 
sakitləĢdirmək istəyirdim.  

Dan yeri söküləndə kazarmaya döndüm... 
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Yuxuda gördüm ki... hərbi xidmətdən tərxis 
olunub evə qayıdıram. Amma, təyyarəyə, qata-ra bilet 
tapa bilmirəm. MaĢın tutub getməyə də, pulum çatmır.  

Naəlac qalaraq, Pervomayskidəki Rizvanla çənə 
Telmanın müĢtərək saxladığı Klaragilə gə-lib, 
vəziyyəti Klaraya danıĢıram.  

O mənə qayıqla getməyi məsləhət görür... 
ЮЖНЫЙ БУГ çayı ilə iki gün avar çəkirəm. Sonra kimsə 
məni baĢa salır ki, bax sən atla bu dağla-rın 
arasından keçib, doğma yurd-yuvanıza daha asan 
gedə bilərsən.  

Atla dağların arasında xeyli çapıram.  
Və qəflətən atamla rastlaĢıram.  
Görürəm atam axsayır... və libasından çox kasıb 

olduğunu hiss edirəm. Sonra da, onun bu halına 
acıyıb, hönkür-hönkür ağlamağa baĢlayı-ram. Atamı 
nımdaĢ paltarda, axsayan görmək... mənə əzab verir. 
Di gəl nə qədər çalıĢıram, onu qucaqlaya bilmirəm.  

Sanki havam çatmırdı, boğulurdum... 
Səhər oyananda, rota yenə getmiĢdi.  
Kazarmada növbətçi və dnevalnılarla birgə bir 

neçə МОЛОДОЙ НАРУШИТЕЛЬ əsgər də, səs-siz-
küysüz baĢ-baĢa verib, uborka eləyirdi. 

Saata baxdım.  
Səhər yeməyinin vaxtıydı. Elə bu vaxt Nazı 

kazarmaya girdi. Qalxıb geyindim və birlikdə yu-
yunmağa getdik. Yitkanın yuyunduğu o müqəd-dəs, 
xəzan vurmuĢ, xatirələrimizin hüznünə bü-rünüb 
miskin günə qalmıĢ məkanda... 

Səhər yeməyindən sonrasa Kirilyukdan qıĢ 
mövsümüylə bağlı, briqadamın Pervomayskidə-ki 
əsgərlərinə paylamaq üçün Ģinel və papaqla-rı bircə-
bircə sayıb, qəbzlə təhvil aldım.  

BuĢlat isə çatmadı.  
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Bandısik... gecə onu aldadıb aradan çıxdı-ğıma 
rəğmən məni o ki var danlayıb məzəmmət eləyəndən 
sonra, mayorla danıĢıb buĢlat məsə-ləsini də 
qaydasına qoydu.  

Kulakova tapĢırdım ki, buĢlatları ayrı, Ģinel və 
papaqları da ayrıca, iplə ya kəndirlə, nəsə bir Ģey 
tapıb taram bağlasın və meĢoxlara yığsın. 

Bandısik əl çəkmədi:  
-Ġçmək istəyirəm...   
Nə qədər dil tökdü xeyri olmadı, keçi Ģərab içsə, 

dəvəyə meydan oxuyar.  
Sakitcə qulağına pıçıldadım: 
-Vacib iĢim var, hərçənd axĢama söz verə 

bilərəm, axĢam nə qədər istəsən içərsən, sonra da 
dəmiryol vağzalına gedərik. Hələ istəsən, ar-dını 
vaqonda da davam edə bilərsən... 

PraporĢik Bandısik mısıq qalsa belə... keçi də 
kasıbın inəyidir məsələsi razılaĢdı. 

Bu məsələ yenicə çözülmüĢdü ki, qəflətən mayor 
Deqtyar iĢ yerində tələsik və nəsə təlaĢla ağcabədili 
Nazını axtarmağa baĢladı. 

Beləcə, birlikdə gəzmək planımız pozuldu.  
Yenə Məhəmmədlə gedəsi oldum. 
Qarabəxtlikdən bu dəfə də Dusyanın qapı-sı 

bağlı oldu. Məhəmməd isə, icazə vərəqəsi ol-madan 
mənimlə hərbi formada Ģəhərə gedə bil-məzdi, odur 
ki, kor-peĢiman kazarmaya qayıtdı.  

TəkbaĢına Ģəhərə çıxdım.  
Saat 14:00-a kimi bekar idim. 
Tramvaya minib çimərliyə kimi getdim.  
Qara dəniz yenə silkələnirdi.  
Köpüklü dalğalar sahilin bətninə doğru sü-rünür 

və çimərliyin qumunu yuyub səssizcə geri qayıdır, 
adamın ruhunu oxĢayırdı. 
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Dayanıb lal-dinməz dalğalara xeyli tamaĢa 
elədim. Gah praqalı Yitkayla, burada keçirdiyim 
xatirələri xatırlayır... gah Komsomolumla lap ya-xın 
günlərdə görüĢəcəyim anları gözlərim qarĢı-sında 
canlandırır... gah da, bir neçə saat sonra, 
bənövĢəgözlü Katerinayla görüĢəcəyim səhnəni 
özümdən uydururb, qoynunda uyuyurdum... 

Sahildə tək-tük adamlar gözə dəyirdi.  
Təpəlikdə yerləĢən parkın kənarındakı, qu-

caqlaĢıb seviĢən cavanlar da, hərdən bu köpük-lü 
dalğalara baxır, onların hikkəli səslərini dinlə-yib 
keflərinin dadına dad qatırdılar. 

Bu dəniz də... bütün yer kürəsinin dənizləri kimi, 
əbədi xatirələrlə doludur yəqin. Bu sahillər-də neçə 
min illərdir insanlar dincəlib, rahatlıq ta-pıb, əylənib, 
seviĢiblər sözsüz. 

Ġndisə, bu dəniz insansız qalmıĢdı...  
Vaxt vardı onun qoynunda Yitka kimi gözəl 

çimirdi. Hanı o vaxtlar..? Bizimkilərin sözü olma-sın 
lələ köçüb, miskinli boĢ yurdu qalıb.  

Bir andaca, dəniz gözümdə yetimləĢdi.  
Soyuq bir hava kütləsi, sanki canımı bürü-dü və 

gözümdə hər Ģey ögeyləĢdi... üĢürgələnib kədərli 
halda geri qayıtdım. 

Yaman duyğulanmıĢdım... 
Hərlənib-fırlanıb ДОМ КНИГ-ə getdim.  

 Kitablara xeyli baxıb, dünyanın xəritəsi ve-rilmiĢ 
həddindən artıq böyük ölçüyə malik bir ki-tab tapdım. 
Kitab ən iri ensiklopediya kitabların-dan da böyük idi... 
Tünd göy rəngli cildi olan bu kitab, gördüyüm 
kitabların hamısından iriydi.  

Dərhal, bu iri АТЛАС МИРА kitabını vərəqlə-yib 
Çexoslovakiyanı tapdım. Çexoslovakiyanın, bütün 
kənd və Ģəhərləri burada əks olunurdu.  
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SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyinin, xəttiylə bura-xılmıĢ 
bu kitabın içərisində qeyd edilmiĢdi:  

“ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТО-
ГРАФИИ МВД СССР.”  

АТЛАС МИРА kitabında, dünyanın bütün öl-
kələrinin yolları, kəndbəkənd, küçəbəküçə veril-miĢdi. 
Çox ağır olsa da, maraqla kitabı aldım. 

BənövĢəgözlüyə də hədiyyə almaq istəyir-dim. 
Çox saf-çürük edəndən sonra, ona da, СТО ВЕЛИКИХ 

ЛЮБОВНИКОВ kitabını seçdim.  
Moskvada buraxılmıĢdı.  
Kitabı alıb, elə oradaca içərisini yazdım.  
Qoy Katerinaya əbədi xatirə olsun...  
Kitab evindən çıxıb Dusyagilə qayıtdım.  
Dusya evdəydi. CanıyanmıĢ yarıçılpaq hal-da 

qapını açıb, arsız-arsız da gülümsəyərək tə-ləsik, 
gözlərinin altı cızılmıĢ halda: 

-BağıĢla də Tofik, evdə çuvakım var, sonra 
gələrsən, -deyib, cavab gözləmədən də, qapını 
arxadan bərk-bərk kilidlədi. 

Kül sənin də, elə sənə tamah salanındaca 
baĢına! Qapını yenidən döyəcləyib qıĢqırdım: 

-Mülki paltarlarımı ver!  
O, hırıldaya-hırıldaya qayıdıb paltarı gətirdi  və 

dəhlizdəcə ayaqüstə dayanıb, yöndəmsiz bir halda 
hərbi formanı soyunub dəyiĢdim, kinayəli eyhamla 
gülümsünüb: 

-Gedirəm turbazanın hamamına, əgər, çu-
vakınla tez qurtara bilsən, gəlib dalımı maçalka-
layarsan, -kobud və bir az da hörmətsiz tərzdə, 
qulağına pıçıldadım.  

O mənə mərhəmətlə yanaĢsa da, aĢnasını 
müdafiə məqsədi ilə nazlandı və bu nazı ondan düzü 
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gözləmirdim, diluzunluq edib bunu zarafat-la baĢa 
salanda:  

-Elə sənə yaraĢır!  
Kürəyimə ərklə birini iliĢdirdi... 
Ġri və ağır АТЛАС МИРА kitabını hamamın 

qarĢısından keçən siravi-əsgər Mazurinlə ağca-bədili 
Nazıya yollayıb hamama girdim.  

Bəxtimdən isti su gəlirdi.  
YaxĢıca çimdim, amma, tək olduğum üçün 

kürəyimi, ürəyim istəyəntək maçalkalaya bilmə-dim. 
Hamamlanandan sonra özümü çox yüngül, rahat və 
gümrah hiss edirdim. 

Saat 13:25 -də... tramvaya minib, Katyanın anası 
yaĢadığı ünvana yollandım. 

Saat 13:56 -da... artıq MАРШАЛ ЖУКОВА-da idim. 
Pilləkənləri az qala cüt-cüt qalxırdım. 

Bu da beĢinci mərtəbənin tanıĢ dəhlizi.  
Sanki hər Ģey yuxuda olmuĢdu... 
...Onlardan çıxanda artıq saat 17:09 idi. 
9 nömrəli trolleybusda, təsadüfən Nəsibov-la 

rastlaĢdıq. O anası ölmüĢ də, saxladığı Mari-ya adlı 
bir qadının görüĢündən qayıdırmıĢ.  

Biz 9-dan düĢəndə təsadüfən uzaqdan gə-lən 
praporĢik Bandısiklə Voronkovu gördük.  

Nəsibov heç mənə də bildirmədən tez əkil-di və 
mən onların yaxınlığından ötsəm də, mülki paltarda 
olduğumdan onlar məni tanımadılar. 

Görünür vurmağa gedirdilər... 
Artıq Odessada yarımçıq iĢim qalmamıĢdı. 

Könülsüz olsa da, turbazaya gedib, Tomayla da 
görüĢmək qərarına gəldim.  

Amma, o evdə olmadığı və amyöb kimi hə-yətdə 
gözə görünmədiyindən, qayıdıb təkrar ca-madar 
Dusyanın qapısını döydüm.  
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Bu dəfə Dusya arın-arxayınca qapını açıb, məni 
içəri buraxdı. Deyəsən səbbi alınmıĢ... kö-nül aĢınası, 
o anası mələr qalmıĢ löyün gədəsi də, rədd olub 
getmiĢdi.  

Kif qoxusu verən nimdaĢ kətildə oturub za-
rafatyana dedim:  

-Dusya atalar məsəli var, deyirlər ki, cama-darın 
Ģahlığı hamamçılıqdır. Bizim azərbaycanlı 
əsgərlərdən bu barədə eĢitməmisən? Bir də ki... 
düzdü mənə yüz dəfə artıq dərs verə bilərsiniz, amma 
sənə bir məsləhətim var: Hər hamamdan çıxanda, 
baĢını quru dəsmalla yaxĢıca bürütdə, bərk-bərk də 
çalmanı sıxıb düyünlə, yoxsa allah göstərməsin 
meningit olarsan.  

Qulaqlara qurğuĢun, heyifsən...  
Rica edirəm, sözlərimə lütfən qulaq asın.  
Sanki özündə deyilmiĢ kimi gözlənilmədən 

yuxudan, silkələnib vahiməylə oyadılan və oya-nan 
kimi də diksinib öz sönməz eĢqinin alovuyla uzun bir 
monoloq söylədi:  

-Cavan oğlan! Birdəfəlik yadında saxla ki... 
əvvəla Dusya yox, DusyuĢa... “O” məni belə ça-ğırır. 
Siz onun yanında mənimlə belə kobudluq-la 
danıĢsanız taleyimi korlaya bilərsiniz.  

Mən gələcək həyatımı namusla yaĢamaq-da tam 
qərarlıyam. Doğrudur hiss olunmadan il-lər ötür 
yaĢlanıram, amma özümü heç cavanlar-dan geri 
qalan da sanmıram.  

Vasyanın qulu olmağa belə razıyam.  
KeçmiĢdə iĢlətdiyi günahlarının zülmət qa-ranlığı 

altında anaclıq görməyən bu qəhbə... dul kifir aĢna 
tapandan, yamanca özünü açmıĢdı. 

KiĢi-kiĢi kiĢiləndim:  
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-Sizinki sancaqla məhəbbət tikmək kimi bir 
Ģeydir. Yeni tapdığın çuvakın da qarĢısında in-didən 
belə, amadəliklə dayanıb onu qudurtma.  

O... ağlamsınaraq əyilib, qulağıma gizli sirr 
açırmıĢ kimi pıçıldadı: 

-Allah mənə də belə baĢ verib də, hər Ģeyi 
tərsinə eləyirəm. Arağı-çaxırı su yerinə içib baĢ-beyin 
aparsa da əlacsızam... Kifirliyim qalıb bir yana, maddi 
imkansızlıq məni daha çox, demək olar ki hər an sıxır. 
Pis-yaxĢı komam var, pulum da olsa, tüpürərdim ona. 
Yalanı yoxdu, bunu da əldən buraxsam, heç...  

Qıc olan adamlar kimi o titrəyirdi.  
Uzun çəkən kədərlə üzünə baxıb: 
-Nədənsə, bu incə-mincə qızlar, burunları-nın 

ucunu görməyən ərli, ərsiz... ya dul iradəsiz qadınlar, 
belə əyyaĢ və əclafları daha çox sevir. Lap elə bizim 
Toma, Valya kimilərini götürək...  

O, gözlənilmədən dizimin üstündə oturub: 
-Sadəlövh olma, onlar beləcə əyyaĢ, alçaq və 

cındır kiĢiləri ona görə seçirlər ki, gələcəkdə istədikləri 
xəyanəti... asanlıqla həyata keçirə bil-sinlər. Onların 
hər birinin özəl həyatında, hər an ehtiyyat cavan 
idmançı, sağlam bir neçə əsgər, ya gənc zabit olur. 
Onlar Ģəhvətpərəstdirlər... və nə etdiklərini də yaxĢı 
bilirlər. Lazım gələndəsə, yəni xəyanətin üstü aĢkar 
açılsa, lap açığı üst-lərində məĢuqu tutulsa, o 
əyyaĢların qənĢərində yalandan göz yaĢları axıdıb, 
qarĢılarında diz də çökürlər. Və sonda da araq 
pulunun ucunu gös-tərən kimi, o kiĢilər olanı dərhal 
unudurlar.     

-Ah, bu həqiqətən belədir...  
-Biz, sadə və düz adamlarıq, DusyuĢa! Nə olar 

əsgər olanda, -deyib, ayağa qalxdım. 
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O... uzun çəkən susqunluqdan sonra, qəfil 
təəccüb dolu sadəlpvhlüklə pıçıldadı:  

-Sizdə xəyanəti bağıĢlamırlar? 
BaĢımı buladım... 
Lavsan parad formanı əynimə geyinib, Ar-kadiya 

mehmanxanasına doğru gedəndə, yolda praporĢik 
Bandısiklə Voronkov yenidən qarĢıma çıxdı. Quyruqlu 
ulduz qırx ildə bir dəfə görünər.  

Bunlarınkı olmadı ki! 
Bandısik məni görəndə, xislətində olduğu- tək 

hayqara salıb amanı kəsilmiĢ halda qıĢqırdı:  
-Səhərdən səni axtarırıq hardasan? Get bu saat 

hazırlaĢ, Pervomayskiyə çıxırıq... 
Katerina məni yorsa da, artıq bütün iĢlərimi sona 

çatdırdığımdan kefim kök idi. Odur ki onun qolundan 
ehmalca tutaraq, qılığına girib: 

-Gedək restorana, hirslənmə... sən ki uĢaq 
deyilsən, -dedim 

Dərhal üzümə dördgöz, heyrətlə baxıb:  
-НУУ, НУУ! -deyə-deyə, qırıĢmalın rəng-rufu 

duruldu və eyni açılmıĢ halda qımıĢdı...  
Deribasovskaya gedəsi olduq.  
Nazı uĢaqlardan pul yığıb cibimə 10 manat 

qoymuĢdu. Odur ki, ürəkliydim. 
KАФКАЗ restoranına girdik.  
KiĢilənib həmyerlilərimlə hal-əhval tutan ki-mi, 

lülə-kababla araq sifariĢ verdim.  
Bu restoran Odessadakı, Pervomayskidəki bütün 

restoran və kafelərdən səs-küyünə, natə-mizliyinə, 
söyüĢlə danıĢanlarına və xüsusi ilə də manqal 
tüstüsünə, üstü saxsı dəm çaydanlı mis samovarına 
görə, bir də ki bahalılığına görə tam seçilirdi. Buranı 
basmıĢ milçəklər də sanki Azər-baycandan gəlmiĢdi. 
MüĢtərilərin ağzına, gözü-nə, burnunun üstünə 
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həyasızlıqla qonur, dız-dız dızıldayıb, adamı 
bezdirirdilər...  

Hərə bir qəzet bükmələyib, Ģap-Ģupla har-da 
gəldi milçək qovub öldürürdülər. 

Əsas kontingenti də adından bəlli olan kimi 
qafqazlı, zira, gürcü, erməni və azərbaycanlılar-dan 
ibarət idi.  

Burada zənən xeylağı demək olar olmazdı. 
Voronkovla mən adama bir ĢiĢ, donuzaoxĢarsa  
təkbaĢına iki ĢiĢ ШАШЛЫК yedi.  

Arağı boĢaldıb, ШАШЛЫК-ları yeyən kimi də 
tünlüyün, milçəklərin, basdırığın və havasızlığın 
ucbatından tələsik ayağa qalxdıq.  

Mənim də kefim durulmuĢdu.  
Katya ilə keçirdiyim sonuncu... iztirablı ağır 

görüĢdən sonra demək olar Odessada iĢim qal-
mamıĢdı. Bu halətdəsə... kazarmaya getmək ol-
mazdı, hələ bir az veyillənməliydik.  

Ġstər hərbçi zabit, ya istərsə əsgər olmağın da öz 
ağırlığı, öz sambalı və öz yazımamıĢ qay-da-
qanunları var. Gərçi ruslar demiĢ, bir balaca: 
ПОНЯТКА-lı olasan. 

GeniĢ, iĢıqlı Deribasovskaya prospektində bir 
qədər gəzib hava alan kimi, dəmlənmiĢ Ban-dısik 
məni baĢından eləyib, təkbaĢına hərbi his-səyə 
yolladı. Komendatura zabit, ya patrulları tərəfindən 
içkili vəziyyətdə tutulmağım artıq onu 
maraqlandırmırdı. Zira, “üzlü südün qaymağını” 
yenicə çıxarmıĢdı.  

Özü isə, Voronkovla pivə vurmağa getdi...  
Hazır aĢın dik qaĢığı! 
Ġnsan mövcudluğunun sirri, təkcə eĢĢək ki-mi 

iĢləyib içkidən dümləməklə bitmir ki?  
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Ailənin, vətənin naminə, bütün yerdə qalan 
fəzilətlər baĢlayır: Təhsil, idman, musiqi... 

Beləcə düĢünə-düĢünə Dusyagilə getdim. 
Çamadanımı yır-yığıĢ eləyib qurtarandan sonra, anası 
vayına oturmuĢ DusyuĢayla halallaĢıb ay-rılanda, o 
məni bərk-bərk bağrına basdı...  

Kazarmaya yollandım.  
Gəldiyimi eĢidən kimi, ağcabədili aminxan eĢıdıb 

gəldi. Aldığım ağır АТЛАС МИРА kitabını və mülki 
paltarlarım qarıĢıq çamadanımı da ona əmanət edib, 
bərk-bərk də tapĢırdım: 

-Məhəmmədin geyindiyi mülki paltarımı da 
ondan alıb demblə gedəndə əyninə geyinərsən.  

Allah qoysa, bu dəfə Bərdədə görüĢəcəyik! 
Ağır olsa da, rotanın bütün heyəti ilə halal-

laĢaraq qucaqlaĢıb, öpüĢüb ayrıldım.  
Daha bu, ДЕМБЕЛ vidalaĢmasıydı.  
Nazıyla çıxıb Yitka hər səhər yuyunan yerə 

getdik. Son dəfə buralara baxdım.  
Həyətdə, bəzəkli böyük daĢlar düzürdülər. Çox 

gözəl görünürdü. Amma, qızıl payız burada hər Ģeyi 
mənə ögeyləĢdirmiĢdi.  

Erməni kökənli də, nə eyvanlarında, nə də ki 
pəncərələrindən görünürdü. Fəqət, vaxt darlı-ğı da 
domokl qılııcı kimi baĢımın üstünü kəsdir-miĢdi. Əsgər 
həyatı yaĢadınsa belədi... 

Bir qədər də, vaxtıyla əcnəbi Yitkayla söh-bət 
elədiyimiz iri pəncərənin dəmir barmaqliqları 
qarĢısında, kədər və susqunluqla dayandıq. 

Kazarmaya qayıdanda baxdım ki praporĢık 
Bandısik gəlib. Məni görən kimi: 

-Tez hazırlaĢ, -hayqırdı. 
Haqq-hesaba dağlar da baĢ əyər...  
ġinelləri Kirilyuk gətirəsi olmuĢdu görünür.  
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Hərbi hissədən Bandısiklə çıxdım.  
Nazı bizi Arkadiya mehmanxanasının yanı-na 

qədər ötürdü. Biz Odessaya gələndə, Nazim elə 
bilibmiĢ ki, məni demblə buraxıblar.  

Hətta mənə inanmırmıĢ ki... elə-belə, ikicə 
günlüyə gəlmiĢəm. Əlqərəz, Nazıyla öpüĢüb bir-
birimizə sarıldıq... Artıq növbəti görüĢ azadlıqda 
olmalıydı. Hər ikimizin gözü doldu.  

Bizim əsgərlər 9-cu mərtəbənin damına çı-xıb 
mənə əl eləyirdi...  

PraporĢik Bandısik bizə baxıb gülürdü.  
Onun nəzərində bizim bu hərəkətimiz hind 

filmlərində olduğu kimi görünürmüĢ... 
Ġncə duyğularla giley-küsünü kənara atıb, 

donuzaoxĢar Bandısiklə qol-qola tutaraq, mehri-ban 
gedirdik. Bir daha arxaya çevrilib, uĢaqlara və xüsus 
da Nazıya, dayanmadan əl elədim.  

Bu da, qüdrətli Sovet Ordusunun Ģanlı əs-gəri 
kimi, Ģərəfli hərbi xidmətin yaddaqalan son 
epizodlarından biriydi.  

PraporĢik Bandısik ikimizə də bilet almıĢdı. 
Dəmiryol vağzalına gəldik. 

Qatarın getməsinə hələ çox vardı.  
Qastranoma girib, litrlik, iki ĢüĢə butulkada çaxır 

və bir buxanka da qara çörək aldım.  
Sonra xeyli veyilləndik və axırda, Bandısik-lə 

razılaĢıb, kolxoz bazarına getdik.  
Pivəylə içməyə quru, duzlu balıqlar satılan 

yerdən bir iri silotka aldıq. 
Əclaf, dəryada balıq sövdasına düĢüb, ar-vadına 

Ģirin çiçəkləri olan Ģirəlibaldöyən və bal-lıbadı qoğalı 
axtarırdı.  

Bazarda ġamxorun Zəyəm stansiyasından 
gəlmiĢ, həddindən çox... nar satan alverçi uĢaq-larla 
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tanıĢ oldum... Mənim briqadamın sıravi əs-gəri, 
üzüsızanaqlı Vahid Həsənovun həmyerlilə-ri idi. 
Sanki, yetimxanadan yenicə çıxmıĢdılar. 

NimdaĢ paltarda, üzləri tüklü, baxımsız...  
Özüm də yorulub əldən düĢmüĢdüm.  
Nədənsə bənövĢəgözlü Katerina haqqında heç 

düĢünmək istəmirdim.  
Ona yamanca yazığım gəlirdi... 
Bir tərəfdən içərisi isti hərbi ayaqqabılarım 

ayağımı sıxır, digər tərəfdən də həddindən artıq 
duyğulu olduğumdan çox narahat idim.  

PraporĢik Bandısikin qara portfeli çox ağır 
olduğundan növbəylə götürürdük... 

Xülasə, hərlənib yenidən vağzala qayıtdıq.  
Saat 19:13 idi.  
Qatarsa, Pervomayskiyə 20:50 -də çıxma-lıydı. 

Əclaf yenə harasa əkildi. Perrondakı taxta 
oturacaqlardan ilk qabağıma çıxanında boĢ yer tapıb 
oturdum.  

Ġt kimi yorulmuĢdum.  
Bir xeyli əyləĢəndən sonra, dincəlib özümə 

yenicə gəlmiĢdim, birdən qulağım çaldı ki kimsə 
yaxınlıqda Bakı ilə telefonda danıĢmaq istəyir.  

Diksinib, çaparaq ayağa qalxdım.  
Çıxartdığım ayaqqabıları cəld yalın ayaqla-rıma 

çərtdədib, qaça-qaça özümü hövlnak səs gələn səmtə 
çatdırdım.  

Bir yeniyetmə qız idi!  
Rus dilində səlis danıĢırdı...  
Uzun qara saçları arxadan kürəyinə dağıl-mıĢdı. 

Ona diqqətlə baxdığımı görəndə, xəfifcə gülümsəndi.  
BaĢqa bir cavan oğlanla söhbət edirdi.  
Xeyli bir-birimizə baxdıq. 
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Və qəflətən, oğlandan ayrılıb yanıma gəldi. 
Bütün yorğunluğum bir andaca canımdan çıxdı. 
Gözləmədiyim halda, o, mənimlə rus dilində da-
nıĢmağa baĢladı: 

-Чтo смотришь? 
-А ты чтo смотришь? 
Hər ikimiz birdən gülümsədik. 
Təəccüblə soruĢdum: 
-Откуда ты? 
-Откуда ты думаешь? 
-Oттуда!-əlimlə səmanı göstərib, barmağı-mı 

Bakı istiqamətinə tuĢladım. 
O gülə-gülə: 
-Da?  
-Da! 
-Hər ikimiz yenidən, bu dəfə birlikdə gülüĢ-dük. 

O da mənimlə həmyaĢıd olardı. 
-A ты oткуда? -soruĢdu. 
-Откуда ты думаешь? 
-Оттуда! -o da mənim kimi əlini göyə qal-dırıb, 

mən göstərən istiqaməti göstərdi.  
Bu dəfə hər ikimiz, lap ürəkdən Ģaqqanaq çəkib 

güldük. Birdən ağlıma gəldi və soruĢdum: 
-Если ты оттуда скажи словo... 
-Что сказатЬ? 
Qəfil, öz dilimizdə qıĢqırdım: 
-DanıĢ da bir söz... 
-Axı nə danıĢım? -o da az qala çığırdı. 
Silsiləcünbanlar kimi üyüdüb tökdüm:  
-Naznazı, qaytaöı, nargilə, papaq, ya bir əli 

biləkdən açılı irəlidə, bir əlini isə ombasında tu-tan 
MəĢədi Ġbadın ağır-ağır qol qaldırıb sındırdı-ğı 
mirzeyi, uzundərə rəqslərindən... 
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Gözlənilmədən qız səzümü kəsib, fədakar-lıqla 
özü baĢladı: 

-Hophopnamədən, Ġsgəndərnamədən, Cə-lilin 
Molla Nəsrəddinindən, aĢığın sazından... 

CuĢa gəlib, çılğınlıqla davam elədim: 
-Duvaq altında... yalandan göz yaĢı axıdan gəlin, 

ər evinə köçəndə çalınan vağzalıdan, Se-yidin 
segahından ya kürən Sabir Mirzəyevin ça-hargah 
muğamındakı zəngulələrindən, ağcabə-dili Yaqubun 
mənsuriyyəsindən, Ədalətin yanıq kərəmisindən, 
ruhanisindən... 

Hər ikimiz ürəkdən qəhqəhə çəkdik.  
QəĢəng, narındiĢli qız idi!  
TanıĢ olduq: Rəna ġıxəliyeva, Bakıdandır. Təzə 

bazarın arxasında... kiçik həyət evində ya-Ģayırlar. 
Rus sektorunu bitirib, Odessa Texnolo-giya 
institutunda, 1-ci kursda oxuyur. Bu il qəbul olunub, iki 
aya yaxındır ki, ali təhsil alır. 

-Sizin institutun bufetindən biz həmiĢə ye-mək 
alıb yeyirik, -qürrələndim. 

Xülasə, beləcə, ĢipĢirin xeyli söhbətləĢmiĢ-dik ki, 
praporĢik Bandısik özünü yetirdi, hərbi in-tizam və 
dəqiqliklə:  

-Vaxt azdır, tez ol, qatar gəlib... 
-Yerlimdir, -qürurla dedim. 
Bandısik, yoğun əlini tələsik havada yellə-yib, 

heç nə olmayıbmıĢ kimi arxayıncasına: 
-Gecikmisiniz! -qısa və konkret dedi. 
Rənayla bir-birimizə tələsik Bakı ünvanları-mızı 

yazıb verdik. Və çox isti görüĢüb, çox meh-riban da 
vidalaĢaraq, əl yelləyə-yelləyə ayrıldıq.  

Əynindəki anqor keçisinin tükündən toxun-muĢ 
mavi moxer köynəyi, məstangözlü Rənaya çox 
yaraĢır, onu məsud göyərçinə bənzədirdi. 
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Yaman qəĢəng, hürr və məsrur qız idi. 
Əfsuslar olsun ki, bu tanıĢlığın ömrü çiçək ömrü 

qədər, bax beləcə qısa oldu. Heyf,heyf... 
Ah... Hərbi bileti bircə əlimə ala bilsəydım. 
Ey həyat, sən nə qəribəsən! 
...Ümumi vaqonda idik.  
Bandısik, mən və bir capcavan qız... Sonra bir 

özbək əsgər də gəlib, bizimlə oturdu. Özbək 
hamımıza semiçka payladı. Hamımız da bir söz 
demədən, onun səxavətlə verdiyi tumu diĢimizə salıb, 
çırthaçırtla çırtlamağa baĢladıq.  

Ġki məsihi, iki də islam hümbəti.  
Yalançıların sözü olmasın, bir də dəniz qu-mu 

qədər saysız-hesabsız, iri bir torba xallı tum. 
Qız da Ģarabanda gedirmiĢ kimi bihuĢedici 

qoxusuyla bizə qoĢulmuĢdu.  
Bir qədər də keçmiĢ... nəfspərəst Bandısik, qara 

portfelini də qoltuğuna vurub ayağa qalxdı və məzəli 
bir formada mənə qaĢ-göz oynatdı.  

Bəli, içmək vaxtı çatmıĢ, lap düzünü desək 
dümləməyin məqamını çox dəqiq hesablamıĢdı. 

Tarixin təkərini döndərməyin zamanıydı!  
Bandısiklə aradan çıxdıq. 
Tanburun küncünə çəkilib, ĢüĢə çaxırın bi-rini 

açdıq... Portfelindən kiçik bir saxsı fincan və hisə 
verilmiĢ kolbasayla qara çörək də çıxartdı. Növbəylə 
süzüb içməyə baĢladıq.  

Soyuq və yarımqaranlıq tamburda, qatarın bəzən 
uzun, bəzən də qısa çəkən uğultulu fitin-də, köhnə 
vaqonların takkatukunda, siqaret çə-kənlərin boz 
tüstüsünə bürünüb, səs-küydə ye-yib-içmək necə 
ləzzətliydi! 

Litrlik çaxır qurtaran kimi, donuzaoxĢar boĢ 
ĢüĢəni var gücüylə pəncərədən tolazladı.  
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Qara portfeli bağlayıb geri qayıtdıq. 
Bandısik qıpqırmızı qızarmıĢdı.  
Əclafın portfeli, bizim ara dəlləklərin küçə-

bəküçə gəzdirdikləri sünnət çamadanından çox 
tuturdu. Cuhudlar da bizimkilər kimi, kiĢilik əza-sının 
ucunu örtən dərini kəsdirsələr də, dəlləklə-ri özləriylə 
ülgüc, kül, pambıq və yod üçün... bu böyüklükdə 
çamadan gəzdirməzdilər. 

Ayaqqabım ayağımı sürtüb yara eləmiĢdı.  
Soyunmaq istəyirdim ki, difdiringi nədənsə razılıq 

vermədi. Görünür nəsə kələyi vardı. Onu səhra 
süprüm kol bitkisinə bənzədib fikir vermə-dim. Onlar, 
bu kol bitkisi kimi kökdən qopub. Dı-ğırlana-dığırlana 
hara gəldi baĢ alıb gedənlərdi. 

Yatmaq vaxtı yetiĢdi.  
Özbək əkə deyəsən qızı “biĢirmək” istəyir-di. 

Nəfskar üzünü mənə tutub təĢəxxüslə verdiyi bir ovuc 
tumun bacın istədi: 

-Sən çıx üstə! 
Həm də, deyəsən məni fağır sanmıĢdı.  
YaxĢı ki, elə bu vaxt qız özünə yataq dəsti almaq 

üçün bələdçinin arxasınca getdi. 
Bandısik əvvəldən özü yuxarı çıxıb dalıqat-da 

uzanmıĢdı. Qəflətən iĢığı söndürdüm, qətiy-yət və 
təkdirlə özbək əkəyə təpindim: 

-Özün çıx üstə! 
Özbək əvvəl gah nala, gah da mıxa vurdu. 

Amma... bəd ayaq gəlsə, bizim iki olduğumuzun 
fərqində olduğundan, səsimdəki hökmdən nəm-nüm 
eləməyin faydasızlığını dərk edərək... həm də 
müsəlmançılıqda qız üstündə düĢən davala-rın labüd 
nəticələrini yaxĢıca bildiyindən, bir söz deməyib 
mumladı və baĢını astaca bulayıb səs-sizcə, sıpıxmıĢ 
yuxarı qalxdı.  
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Bu qızdan vaz keçmək demək idi!  
Adətən... ümumi vaqonlarda postel vermir-lər, 

ancaq pul verib neçəsin istəsən ala bilirsən. Bir qədər 
keçmiĢ qız qayıtdı və arxasıyla da en-siz dəhlizlə 
vaqon bələdçisinin Ģəxsən özü, kök qarnının 
üstündəcə bükmələyib zorla qaldırdığı qızın yataq 
dəstini, ora-bura iliĢdirə-iliĢdirə ona-buna toxundura-
toxundura təngnəfəs halda bir-təhər gətirdi və tələm-
tələsik... заправка eləmə-miĢ də, zıqqıltıyla quru 
oturacağa ataraq geriyə qayıtdı. Görünür, 1 manat da 
əlavə alıbmıĢ...  

Bandısik xoruldayır, özbək zəiflik göstərdi-yindən 
qurcalanırdı. Əkə, bu gecəni qızla seviĢə bilərdi, hətta 
tamarzı və əlacsız qaldığından, in-di lap müĢtərəkliyə 
də getmək istəyərdi.  

Rusiya bazarlarında alver edən müsəlman 
dostların arasında, xristian qadınlara qarĢı belə hallar 
olduğunu eĢitmiĢdim.  

Özbək çox qurcuxurdu. 
Qız ədəb-ərkanla, çox səbrlə yataq dəstini açıb, 

ağ mələfələri müĢtəbehliklə üzlədi. 
Nədənsə, ürəyimdə qızı çeĢmə baĢına gəl-miĢ 

əmlik quzuya bənzətdim... Diqqətlə onun əl 
hərəkətlərini izləyir, hərdən də dolu kip sinəsinə 
gözlərimi zilləyib dəli ehtirasla baxırdım. 

Qız da hiss etmiĢdi.  
Bic-bic elə erotik hərəkətlər edirdi ki... səb-rim 

tükənir, boğazım quruyurdu. Özümdən asılı olmadan, 
ağlıma hardan, necə düĢdüsə, lap as-tadan boğuq 
səslə pıçıldadım: 

-Ġnsanların qəlbi dağ çiçəyi kimi təmiz olay-dı 
kaĢ... Düz iki ildi ki, hərbi xidmətdəyəm... 

Qız əllərini saxladı... və baĢını qaldırıb düz 
gözlərimə baxdı. Saçları üzünə dağıldığından o 
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qaranlıqda çıxan aya bənzəyirdi. Heç gözləmə-diyim 
halda bir az da ucadan dedi: 

-Oo...Təkdənbir sevməsən qəlbində bahar 
yaĢamaz cavan oğlan... 

Mat qaldım. 
Özbək öskürdü... 
Qız yerini hazırlayıb... süzgün baxıĢla rica etdi ki, 

yana çevrilim və cilvələnib özbəkdən də bunu təvəqqe 
elədi. 

Paltarını dəyiĢib xalatını geyinəndən sonra 
ehmalca yerinə uzandı. Ġndi, bir-birimizin yalnız sifətini 
görsək də, çox yaxın idik...  

Xısın-xısın xosunlaĢmağa baĢlayıb... əvvəl 
ləyaqətlə adını soruĢdum: 

Subaysayağı nazla dedi: 
-Lyudmila... “Sufərəsi” də çağırırlar... 
Ġçim silkələndi... 
Və birdən... taxikardiya xəstələri kimi, ürək 

yığılmalarım sanki tezləĢdi... qəlb döyüntüləriylə 
öyrəndim ki, Odessada texnikumda oxuyur, Vin-nitski 
vilayətində yaĢayır və Xersona, xalasıgilə qonaq 
gedir, daha doğrusu, xalası yataq xəstə-sidir, ona baĢ 
çəkəcək...  

Dikəlib Bandısikin qara zindan portfelindən 
qələmlə ağ kağız çıxararaq, Bakı ünvanımı yaz-dım, 
kağızı dörd büküb, necə deyərlər əmlik qu-zuya 
uzatdım və qürrəylə: 

-Hərbi hissə ünvanımı yazmıram, zira, üç-beĢ 
günə demblə gedirəm. Sizi, odlar yurdu Ba- kıya 
qonaq dəvət edirəm, lütfən gəlin... 

Qız ağzını açmamıĢ... iblisə uyaraq, əkəyə 
eyham vurub, söhbəti əzazilliklə davam elədim:  

Bakı... DaĢkənd kimi taxtapuĢlu evlərdən, 
pambıq tarlalarından ibarət deyil eyy, neft ölkə-sidir, 
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əsl cənnətdir, dembl prikazımız da ki, artıq çıxıb, bu 
da öz erində... 

Cüllüt gülümsünə-gülümsünə nazlanıb, bil-dirdi 
ki namə yazmağı, məktublaĢmağı çox xoĢ-layır, 
taxtabənd və taxtapuĢlu evlər o da görüb, və baĢa da 
saldı ki, amma DaĢkənd və Bakı ad-larını ilk dəfədir 
eĢidir, zira, oralar haqqında tam məlumatsızdır, 
Azərbaycanda olmayıb, gəlməyi arzulayar, ən ümdəsi 
də qaĢ çataraq, ay üzünü, yarıqaranlıqda üzümə 
pünhan yaxınlaĢdırıb giz-li sirr dolu yiĢvəli 
yarıpıçıltıyla: 

-Ġtaətkarlıq çörəklə satın alınır, -dedi. 
Əlim üzümdə qaldı... 
Əslində düz deyirdi. Hərəkətə keçmək də-mi 

gəlmiĢdi, demək olar, tam zamanıydı. 
Ünvanımı ona verəndə ehtiyatla qalxıb eh-malca 

yanında əyləĢdim.  
Heç nə demədi.  
Ġdarəolunmaz bir heyranlıq məni bürüsə də 

eĢĢək südündən, keçi piyindən, o qədər səfeh-süfeh 
danıĢdım ki, cümlələrin, hadisələrin niza-mı da itdi və 
çox müdhiĢ bir vəziyyət alındı. 

Gecə yarını keçirdi...  
Qız... mətləbə keçməyi yubatdığımdan be- zib, 

incə fənd iĢlədərək zərif əlini əlimin üstünə qoydu və 
sonra da əlini geriyə çəkmədi.  

Əli od tutub yanırdı.  
Arıq, kiçik əlləri vardı.  
Sanki yuxudan ayıldım.  
Ürəyim Ģiddətlə döyünməyə baĢladı və se-vincək 

onu qucaqlamaq istədim.  
Qatar, müdhiĢ qaranlığın bətnində hey irə-liyə 

doğru qaçır, vaqonlar ahəngdar tak-tuku və 
yuxugətirən əsrarəngiz səsiylə... adama xüsusi 
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rahatlıq bəxĢ edirdi. Qatar... polad relslərin üzə-riylə 
Ģütüdükcə, vaqonun çıxardığı səs və silkə-lənmələr 
adama sanki layla çalırdı. Hərdən kiçik stansiyalardan 
ötəndə, iĢıq dirəklərindən içəriyə süzülən iĢıq 
spektrində onu aydınca görür, içim təlatümə gəlirdi, 
zira, tərəddüd edirdim... 

AğarmıĢ bəniziylə qəribə görkəmdəydi. 
Bandısikin... köhnə vaqonun səs-küyündə 

boğulan xorultusu və özbəyin səksəkəli yuxuya 
keçməsisə məni yamanca ürəkləndirirdi... 

Və qəflətən qatarın çaldığı boğuq, uzun fit səsi 
içərisində vaqonumuz növbəti stansiyadan çıxıb 
qaranlığa qərq olanda, əyilib onun yumĢaq 
saçlarından öpdüm. Müqavimət göstərmədiyini 
görəndə isə ümidlənib, qaĢlarından, qulaqların-dan, 
uzun durna boğazından, sivri burnundan... və üz-
gözündən, acgözlük dolu dəli bir ehtirasla öpməyə 
baĢladım.  

Sən demə, elə o da bunu gözləyirmiĢ...  
Allah mələyi qaranlıqdan ilham alıb, bir az da 

irəliyə gedərək, boynunu qabağa uzadıb, isti 
dodaqlarını ağzıma verdi... 

21 avqustda, slovyan mənĢəli Yitkayla son 
gecəmizdə, uzun sürən sürəkli öpüĢlərdən... bu gün 
nahar vaxtı, misli-bərabəri olmayan praqalı Yitka 
Zahalkovaya görə... məndən incik düĢmüĢ 
bənövĢəgözlü, nazikqaĢ Katerinayla, yanğı dolu 
ehtiraslı öpüĢlərdən sonra...  

Bu da, son iki ayda üçüncüsü oldu. 
Vinnitskili nazikbaldır Lyudmila da hərarətli və 

duzlu, dadlı idi... 
Ġki aylıq fasiləyə bu gün xitam verilmiĢdi. 
Nəfəs-nəfəsə dayanıb onu o qədər öpdüm, o 

qədər öpdüm ki, axırı dodaqlarım göynəməyə baĢladı. 
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Onu lütləmiĢdim... Qatarın elegiya dolu taqqa-
tukunda... gecə yarıdan sübhə kimi öpüĢ-mələrin də 
ləzzəti ayrıydı! 

 Artıq onun lüt-ətcə canından qopa... və lü-ğablı 
ağzından, ağzımı heç cürə aralaya bilmir-dim. 
Günahlarımız demək olar dizə çıxırdı... 

Dan yeri söküləndəsə, onun lüt-üryan açıq 
sinəsinə baĢımı qoyub sonuncu həmləyə keçib-
keçməməyi ürəyimdə götür-qoy edirdim.  

Mirasa qalmıĢ Bandısikin, xorultusu kəsən kimi 
Lyudmilanın üstündə ölütək dayanırdım və sonra 
yenidən baĢlayırdıq. Buğdabiti özbək isə, haqq-hesab 
çürütməyin, mənasız olduğunu an-ladığından, daha 
qəfil qanrılıb geriyə baxmırdı.  

Ümumi vaqon olsa belə, bəxtimizdən hamı çul 
kimi yatmıĢdı. Vaqonun dəhlizindəsə bir nə-fər, elə 
hey yanındakını xısın-xısın danlayırdı. 

PraporĢik əclaf, deyəsən baĢa düĢmüĢdü. 
Xorultusu arabir kəsirdi. 

Xorultusu kəsən kimidə... eləcə qızı öpüb 
əzizləyə-əzizləyə, dərhal, gizlincə ona əl eləyib,  
alaqaranlıq havada çırtma vururdum ki, anlayıb baĢa 
düĢsün, cəhənnəmə vasil olub yatsın.  

O dəqiqə xoruldayırdı. Artıq əmin oldum ki, 
oyanıb və mənə balet eləyir, yoxsa, nifrin üstü-mə 
qıĢqırıb hərbi əmrlə yatmağı tələb edərdi. 

Yalandan xoruldadığını hiss elədim... 
Arıq qız, zarafatsız qəĢəng idi. Ġçəri zülmət 

qaranlıq olanda da, onun bənizi ağarır və bütün 
çöhrəsi görünürdü. Üzü iĢıqlı idi...  

Lüt-madərzad, halsız, yuxusuz, yorğun və içkili 
olduğumdan iradəm zəifləmiĢdi, bir iki dəfə istədim 
onunla cinsi əlaqəyə girəm. Ancaq məni əliylə 
saxlayıb, yarıpıçıltıyla, misgin-misgin and-aman elədi, 
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təkidli xahiĢlərlə bildirdi ki, o bakirə-dir... Zəhmlə 
danıĢıb, vəhĢi ehtirasla zorlamağa da taqətim 
qalmamıĢdı. 

Naçar qalmıĢdım... 
Hələ yaxĢı ki... günortadan nəcib və gözəl 

bənövĢəgözlüylə bir neçə dəfə “yaĢamıĢdım.” 
O, qururlu qadın idi!  
Katerina vaqonda, tanımadığı ötəri bir kim-ləsə 

heç vaxt belə iĢ tutmazdı! Hətta, bir xristian kimi də o 
bunu etməyi bacarmazdı. Heç həddin-dən artıq 
maraqlı birisiylə də etməzdi!  

Daim qaĢqabaqlı olmasına baxmayaraq, o çox 
sadə, ürəyitəmiz, düĢüncələrini hər saat bi-ruzə 
verməyən, baxıĢları daxili əhval-ruhiyyəsi-nə tabe 
olan çox cavan... və göydən mələk kimi enən saf 
məsihi qadın idi. Kim olursa olsun, ona ehtiramla 
yanaĢmağı, arzu və tələb edirdi.  

Rus bılinalarından tutmuĢ, bibliyaya kimi o 
öyrəndiyi fəzilətlərlə həyatını yaĢayırdı.  

O, bu gün məni, Böyük Qurana and içdirdi ki, bir 
kəlmə də olsun bir-birimizdən heç nə... və yalnız heç 
nə soruĢmayaq. Bu ayrılıq əlvida be-lə demədən 
yenə, lap əbədiyyətədək uzansa da varıb haralara 
getsə də, belə susaq.  

Və yenə də yalnızca susaq... 
Birlikdə yaĢadığımız son bir neçə saatı, o, 

cıqqırını da çıxarmadan, için-için qüssəli bənöv-Ģə 
gözlərindən səssizcə açı göz yaĢları axıtdı.  

Hərdən də, bıldır-bıldır dığırlanan yaĢ gilə-ləri, 
uzun kirpiklərində donub qalır və birdən də nə 
düĢünürdüsə, gözlərindən abu-leysan tökür, aradabir 
də, hamiləlikdən ĢiĢmiĢ bəyaz əlləriylə üzünü 
qapayıb... körpəsi yenicə tələf olmuĢ ana kimi, 
dəhĢətli sarsıntılarla hönkürürdü...  
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SakitləĢən kimi də qəfil hıçqırtılarla ağlayır, 
sanki, spazma keçirən adamlar kimi boğulurdu.  

Bu dəqiqələrdə, nə edəcəyimi belə kəsdirə 
bilmir, susurdum, zira... o Böyük Qurana and iç-
miĢdim. Katya talesiz idi... 

Amma inanmazdım ki, o talesiz olsa da, bu 
qədər rəhmsiz də ola bilsin. Düzdü yaĢanan hər bir 
Ģeyin, nə vaxtsa sonluğu da olur.  

Dəhlizdən keçib qapını açanda, yarımpərt: 
-Tərxis olunanda necə istərsən: Ya birbaĢa 

Odessaya, ya da ki, Bakıya... özün seçərsən...  
Ürəyinin səsini dinlə! -dedi.  
Susub, heyrətlə üzünə baxdığımı görəndə, 

sürməyi xalatının yaxasını bağlayıb...sönən qü-rub 
nağılını andıran kədərli bir halda pıçıldadı:  

-Onsuz da mənim ürəyimə damıb, bu əbə-
diyyətədək vidamız olacaq. Mənim heç iyirmi al-tı, 
iyirmi səkkiz, ya otuz yaĢım da yoxdur, amma uĢaq 
sevgisiylə sevdiyim özü də necə sevdiyim: Bir 
partada... nəfəs-nəfəsə oturduğumuz rəfiqə-min və 
ərimin xəyanətinə görə... bu ümidsizliyə, həyata 
bəslədiyim bu qədər nifrətə, üstün gələ-cəyəm. Qoy 
Məryəm ana özü kömək olsun, ba-lam bircə sağ-
salamat doğulsun...  

Onu ehmalca bağrıma basdım... ocaq kimi 
burum-burum tütərək, doluxsunmuĢ halda:  

-Katya, qırx il ötüb keçsə də səni, balamızı 
görməyə qayıdacağam. O yaradan Ulu Tanrıya and 
içir... vəd verirəm... Sonra da... sadəlövh bir məktəbli 
kimi hönkürdüm...  

Və bu an, ilahidən gələn duyğuyla anladım ki, 
bənövĢəgözlü amerikalı Elizabet Teylor nağı-lım elə 
buradaca bitdi... 
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Qatarın növbəti fit verb, Ģirin xırçıltıyla sü-
rünməsi, məni diksindirib ayıltı. Kövrək 
düĢüncələrimin türfətüleyn arxada qaldı. 

Bütün bunlar bir əsgər günündə yaĢanırdı. 
Eyy, gidi dünya! 
Yorulub əldən düĢərək Lyudmilanın döĢləri 

arasına baĢımı soxanda, zavallı qulaqlarıma isti 
nəfəsiylə pıçıldayırdı:  

-Səni çox bəyəndim, lap çox, məktublaĢa-rıq... 
deyirlər dünyanın quyruğu uzundur, hə? 

Nə üçünsə birdən gülümsünüb: 
-Mən çox heysiyyatlıyam, lap gözlərimi ya-

Ģartdınız... ÇalıĢdım ki, bu həyatda qadına qarĢı olan 
dəli ehtirası və bir də, bu rəzil özbək əkəni 
seçməməklə düz elədiyinizi sizə yaĢadam... 

Lyudmilanın isti dodaqlarını öpən vaxt azə-ri 
qızları kimi, o da bunu qarĢılıqlı etməyi bacar-mırdı, 
yalnız dodaq, ağız verməklə kifayətlənir... 
Cıqqırını belə çıxarmırdı...  

Amma ki Ģıltaq, açıq xurmayı saçlı slovyan 
mənĢəli Yitka Zahalkova  belə deyildi və məxəzi 
olduğundan deyirəm... o nadinc çex qızı, mənə 
sonsuz ləzzət verməyi bacarırdı.  

Bu vinnitskli sısqa qızın cəmi-cümlətanı 17 yaĢı 
vardı. Nəfəsi doğrudan da dağ çiçəyinin ət-ri kimi 
təzə-tər idi. Yorğun olsam da zarafatla: 

-Ġndi barı, qəlbində bahar yaĢayırmı?- yarı-pıçıltı 
və özünəinamla sordum. 

O gülümsəyib məni qoynuna daha da bərk 
sıxdı... sanki uzun götür-qoydan sonra, ər-arvad 
talağına əlvida demiĢdik... 

Çex Yitkanın öpüĢmə fəndinin ləzzətini gö-rünür 
vinnitskli Lyudmilakimilər, hələ öyrənə bil-
məmiĢdılər... Avropayla SSRĠ-nin əyalət vilayəti  
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arasındakı fərq, əlbətdə özünü bu nöqtədə bariz 
göstərirdi. Bunu ona öyrətməyə çalıĢdım.  

Və təkidlə o qədər elətdirdim ki... artıq o da az 
qalırdı ləzzətdən huĢunu itirsin.  

Sonra dilimizi uzadır, növbəylə bir-birimizin isti 
dilini öpür, sorur, dözə biləcək qədərində də Ģəhvətlə 
diĢləyir, olmazın ləzzətni yaĢayırdıq.  

Ġsmətin yüyəni buraxılmıĢdı... 
O tövĢüyürdü.  
Nəcib bir qadın, kimliyindən asılı olmadan, belə 

anlarda sərbəst nəfəs ala bilərdimi?  
Bu dilrüba qız... vəhĢi ehtirasdan alovlanıb necə 

də yay kimi bükülüb-açılırdı! 
Qatar hansısa stansiyaya girərək, uzun bir fit 

verib silkələnəndə, stansiyanın səki fənərləri-nin gur 
spektr iĢığında, atası əyyaĢ, anası qəh-bə bəxtəvər... 
yoğun, sarıtüklü qolunu gözlərinin qabağına tutub 
saatına baxdı və hərbi praporĢik qətiyyətiylə qəfil 
dikəlib öz-özünə:  

“Üçdür hələ...”-mızıldanaraq, donuzbaĢ ye-nidən 
və bu dəfə çox ümidlə baĢını balınca atdı. 

Deyəsən, tünbətün olmuĢ Bandısik özünü 
tülkülüyə qoymuĢdu.  

Bir qədər keçmiĢ, törpüdəyməmiĢ iri baldır-lı 
sünbültüklü ayaqlarını sallayıb, aĢağı düĢmək 
istəyəndə, ona nə qədər arxalansam da, tələsik qızın 
qoynundan siviĢib çıxdım.  

Bütün paltarlarımı soyunmuĢdum, odur ki, cəld 
ətəyi uzun əsgər köynəyimi əynimə keçirib elə qızın 
yanındaca oturdum. Əgər doğrudan da o böyük Tanrı 
varsa və doğrudan da bu dünya-nı o yaradıb xəlq 
edıbsə... bəs bizim günahımız nəydi? ġeytanmı bu 
gecə bizi qovuĢdurmuĢdu? 
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Bandısik korlar kimi əl havasına çamadan-
portfelindən ikinci litrlik çaxırı çıxardıb... birtəhər açdı. 
Yenə növbəylə süzüb, bir stəkanla içməyə baĢladıq. 
Qurthaqurt düĢdü...  

Daha utanmaqdan keçmiĢdi.  
Özündən bədgüman özbək əsgər isə... öz 

axmaqlığı ucbatından bizimlə yanaĢı əyləĢib ça- 
xırdan bica yerə vura bilmirdi. Ona artıq tövbə-lətmə 
dərsi olmuĢdu, bir də vəziyyət belə alınar-sa, andlı 
olduğundan baĢında ağıl olacaqdı... 

Lyudmilaya da çaxırdan içirtdim.  
O, xalatının sinəsini  düymələsə də, zülfləri 

tamam dağınıq halda idi.  
Nazimin mənə, yol üçün qoyduğu kiçik Ģo-kolad 

karobkasının cığarasını açıb, birini, kələyi kəsilmiĢ, 
əhədi atılmıĢ, pəriĢan saçlı zümrüdgöz Lyudmilanın 
ağzına uzatdım.  

Bandısik sözləri uzadan səsiylə, qaĢ çatıb, incə 
eyham vurdu:  

-Ooo!  
Ləzzətli gecə alinmıĢdı. 
Bandısiklə özümüzsə qara çörəklə içdik.  
Nazının Ģokolad sovqatı dadıma yaxĢı yer-də 

çatdı. Sonuncu, ağzınacan dolu stəkan çaxı-rı bir 
nəfəsə qurtuldadıb, tör-töküntünü qara zin-dan 
portfelinə dürtüĢdürən kim, Bandısik öz ye-rinə qalxdı 
və bu vaxt, qıza da incə bir qaĢ atıb, mənə 
gözəgörünməz səlbə tolazladı: 

-Yorulmadan çalıĢın! 
Bəxtimizdən qatarımız sürət qatarı deyildi. 

Odessaya gedəndəsə sürət qatarıyla getmiĢdik.  
Bu, bizim arvadlar kimi doğub-törəmə iĢinə 

yaraĢmayan nazikvücudlu qız, sanki Allah-taala 
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tərəfindən burda, məhz bu ümumi vaqonda mə-nə 
görə nazil olmuĢdu. 

Yenidən, yorulmamaq üçün baĢladıq... 
O, bəndərgahda olsaq belə, yenə xalatının 

düymələrini sonacan açdı. Mən də enli ağ əsgər 
köynəyimi çıxarıb lümlüt qaldım.  

Deyəsən, dadamal olmuĢduq artıq... 
Necə oldusa, murdar biar nacins, bürüĢük-

köynəkli özbək qəfil sıçrayıb dikəldi.  
Və cəhənnəmdən xortlamıĢ bir məxluqtək, əkə 

alaqaranlıqda, dəvə nalbəndə baxan tərzdə gözünü 
bizə zillədi.  

ĠĢinin müĢkülata düĢdüyünü xatırlayıb, dər-hal 
hikkə və heyrətlə bu səhnəyə yan çevirdi.  

BaĢqa əlacı da yox idi, fələk baĢımızın üs-tündə 
fırlanır, burada artıq ölüm-dirim məsələsi yaĢana 
bilərdi. Və hər hansı bir naĢılıq... namus kontekstində, 
sonluğun bıçaqla nəticələnə bilə-cəyindən xəbər verir, 
bu artıq labüd görünürdü.  

Cinsipozuq, cahil, moltani özbək, bir böyük torba 
semiçkası ilə vaqona yaxĢı təĢrif buyursa da, gecəni 
uğursuzluqla uduzmuĢdu... 

Çaxır, havasızlıq, yuxusuzluq da, bir tərəf-dən 
bizi yorub əldən salırdı. Hər ikimiz də, ġərq  
döngəsinin törəboy matağı... sısqa Manya xala-nın 
sözü olmasın, tamam zırdan düĢmüĢdük.  

Göz qapaqlarımdan sanki daĢ asılmıĢdı.  
KaĢ bu köhnə ümumi vaqonun heç olmasa 

nəfəsliyi açılaydı...Ġstiliyə qənaət ucbatından hər tərəfi 
bərk-bərk bəndləmiĢdilər. 

Ġstəyirdim meyid kimi yıxılıb yatam. 
Amma yox, belə inanılmaz fürsət ki var, bir də 

kim bilir nə vaxt ələ düĢəcəkdi!  
Bəs nə qədər öpüĢmək olar?!  
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Ləzzətdən, enerji tükənməzliyindən, dodaq 
sızıltısından və yuxusuzluqdan boğulur, az qala 
ölürdüm. Sanki gözlərimə boz buludlar görünür, sonra 
da sürünüb gedirdilər... 

Təmiz havada təcəddüd lazım idi. 
Beynimə qarmaqarıĢıq fikirlər düĢürdü.  
Görəsən 250000 il bundan əvvəl yaĢamıĢ 

neandertal insanlar, o vaxt qatar olmasa da, dil 
bilməsələrdə... lap elə quru torpağın üstündəcə olsun, 
yəni belə anlar yaĢayıblar?  

Çənəm necə sızlayırdı... 
Yorulub əldən düĢsək də... tünd gediĢlərlə 

heysizləĢib ölsək də, bir-birimizə sarmaĢıb, ara-lana 
bilmirdik. Ġstək qarĢılıqlı olanda, bax hər bir Ģey, 
beləcə Ģirinliklə nəticələnir!  

Deyəsən, naz-nəvaziĢ görmüĢ bu canıĢirin qızın 
bu gecə yaĢadıqları, onun ilk qəbahətiydi! 

Bəlkə də... 
Arada çox az fasilələr verməklə... hürr qoy-

nunda bir-birimizi artıq didib-dağıdırdıq. Qatarın 
çıxartdığı əsrarəngiz takkatuk da bizə ruh verir, bu 
gecə nağılına bir rəng qatırdı. 

Yorğun canımız, məĢəqqətin tavanına dır-
maĢmıĢdı! Hərçənd... cənnət quĢları kimi göyün 
yeddinci qatında süzürdük...  

Hər ikimiz “boĢalanda,” heysiz halda onun 
zəifləmiĢ üstünə çökdüm. Sanki, qəfil gələn du-man 
gözlərimi sardı...  

Tamam tərə batmıĢdıq. Tərli canımızın qo-xusu 
da bizi yatırırdı. Gicgahım, çənəm ağrıyır, gözlərimin 
qapaqlarını aralamağa heyim çatmır-dı. Onun nəfəsi 
də zəifləmıĢdı... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Tofiq Xəzər       “Bərdədən görünən dünya...”   II hissə.  XIII cild 

377 

Sonda dözə bilməyib, alt paltarımı elə yarı-
yuxulu geyindim, Lyudmilanın üz-gözündən son dəfə 
öpüb, özümü yerimə güclə yıxdım.  

Gözlərim məni öldürürdü... sanki içinə qum 
səpmiĢdilər, özü də saysız-hesabsız sayda...  

Meyid kimi cansız idim... necə, nə vaxt yu-xuya 
keçmiĢəmsə bilməmiĢəm... 

          On üçüncü kitabın sonu, ardı var...                           
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