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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  "İntellektual gənc əsgər": vətənpərvərliyin kreativ-

innovativ təbliği”. Elektron Kitab N 08  (06 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2018-ci 

ildə  maliyyə yardımı müsabiqəsi) Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  "İntellektual əsgər": İnternet, 

sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə 

yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin 

kreativ-innovativ təbliği" adlı kulturoloji 

layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar: 

Azərbaycan Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

 http://www.yysq.kitabxana.net  
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Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

 

http://kitabxana.net/?oper=eəkitabxana&cat=183 

 

   "İntellektual əsgər": İnternet, sosial şəbəkələr, e-

kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər 

arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği" 
adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin:  

 https://www.facebook.com/YeniYazarlar/ 

Tofiq Xəzər 

"Bərdədən görünən dünya..." 

II Hissə. Roman-epopeya. 

On altı cilddə. XV cild 

Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. YYSİB - 2018-2019 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazıçı-kulturoloq 
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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. 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

5 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

  

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

6 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

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

altı cilddə. II hissə. XV cild. Bakı, 2014. "Zərdabi" MMC 

nəşriyyatı. 592 səhifə. 

 

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

altı cilddə. İkinci hissə. XV 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... 

Мцяллиф китабда ССРИ адланан нящянэ бир 

империйанын ейбяъярликлярини, совет забитинин 

тамащкарлыьыны рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, 

миллятчилийини вя 18-19 йашлы азярбайъанлы ясэярляря гаршы 

щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб охуъуйа эюстярир. 

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, 

Терп, Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш 

Хяляфлиляр тайфасынын ермяни дашнакларына гаршы 

апардыглары сону эюрцнмяйян мцбаризясин-дян дя эениш 

бящс едилир. 
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Tofiq X z r 
 

 

 

B rd d n  

görün n  

dünya... 
 

On beĢinci Cild 

 
 

YYSİB-2019 
 

Bakı - 2014 
 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

10 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

Adili Salyandan          tutub 
gətiriblər?          

                   O  qətl törədib?    
Birinci yuxu: 40 il sonra 

             Xuraman, Adilə,  

bənövşəgözlö Katerina və 
Yitka Zahalkova ömrö…                                        

                  pervomayski, 22 noyabr 1972-ci il,  

                                                                     lll gön… 
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          Bu gecə yuxuda sabunlu su ilə əsgər for-mamı 

yuyub təmizləyirdim. Üzümdə puçur-puçur tər damcıları, 

ətrafımsa puflarla doluydu…  

         Oyananda… gördüklərimin yuxu olduğunu anlayan 

kimi rahatlaĢdım və ayaqlarımı isti qarnıma yığıb, yenidən 

gözlərimi qapadım. 

         Yuxuya keçə bilməsəm belə, köpüklü suyu ĢipĢirin 

bir ləzzətlə xatırlayanda, inanmağa baĢ-ladım ki, nəsə xoĢ 

bir xəbər eĢidəcəyəm.  

         Və dərhal ürəyimə damdı: Bu gün raportumun 

üstünə polkovnik leytenant Mixaylovun Ģəxsən özü: НЕ 

ВОЗРАЖАЮ sözünü yazıb, Ģəstlə də imzalayacaq. 

Hökmən, höökmən yazacaq, buna söz ola bilməz. Zira, 

yuxuda sabunlu su görmək aydınlıqdır. Həm də, nahaq 

deməyiblər ki: Haqq nazilər, amma üzülməz! 

Bir də, kömürçünün qaralmaqdan nə arı?  

Əfsus, sovet ordusunun ДЕМБЛЬ mərasim-lərində 

belə hallara tez-tez rast gəlmək olar...                     

         Elə bu əhvalla da səhər yeməyinə getdim.   

         Səhər yeməyinə gedəndə... tikinti batalyon tərkibinə 

daxil olan qoĢun bölgümüz artıq iĢə gedir, bizim ikinci 
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bölgümüzün komandiri, girdə yaĢılgöz Bryusov isə, 

nədənsə gözə dəymirdi.  

         Bu yaxĢı hal idi, amma, necə deyərlər: Yaz getdi qıĢ 

gəldi, vay titrəmək dərdi…  

Rotamızın siyasi iĢlər üzrə müavini, bicəngə Boyko, 

dünənki həngamədən xəbərsiz olduğu üçün hələ mənə 

iliĢmirdi.  

Özüm qəsddən ona yaxınlaĢıb bildirdim ki, 

Mixaylovun qəbuluna gedəcəyəm.  

O əlimdə tutduğum sənədlərə ötəri baxıb, qaĢlarını 

çataraq mərhəm bir canıyananlıqla:  

         -Əgər... polkovnik leytenant Mixaylovu tapa 

bilməsən, polkovnik Vereskunun da yanına girə bilərsən. 

Bəlkə, СРОЧНО УВОЛЬНЯТЬ sözü yaza-caq? ЭТО ЕЩЁ 

ЛУЧШЕ! 

AnlaĢdıq...  

Amma, nədənsə ürəyimdə düĢündüm:  

“Ya bağayarpağı, ya quzuqulağı. Ya cin, ya da ki 

Ģeytan. Nə fərqi?” 

         Rəng-rufu qaçmıĢ kəlbəcərli demaqoq Məzahir, 

sonuncu dərin qüllabını sinə dolusu sümürüb, siqareti 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

13 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

burum-burum tüstülətdi... Və nə dü-ündüsə, qəfil 

kazarmaya götürüldü.  

 Kiçik dolabçasının siyirməsini tələm-tələsik 

qurdalayıb dəftər-qələm götürdü siyirməqılınc etməklə 

hədələyib, deyinə-deyinə yeyin addımlarla ЛЕНКОМНАТА-

ya cumdu.  

 Ələkbər də, karantin uĢağı-zadı deyilik ki ə, deyə-

deyə özünü ona yetirdi.  

 Məzahir, yenə Kremlə Ģikayət məktubu hazırlayır... 

ПРАПОРЩИК Bandısik isə, nəzər-diqqəti cəlb etmədən 

onları güdüm-güdüm güdürdü.  

Ələkbər də bəhsə girərək Məzahirin yanında oturub 

ona yalvarırdı ki, onun da adını Ģikayət ərizəsinin altından 

yazsın və o da ona qoĢu-lub ərizəni gözüyumulu 

imzalasın.  

Necə deyərlər, ərizə tutarlı olsun. 

Rota, Ģeypur sədaları altında iĢə getdi...  

Yenə hər üçümüz kazarmada qaldıq.  

Bandısikdən onların xəbəri vardı.   

http://www.kitabxana.net/
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         Təqib olunduqlarının fərqində olduğundan, çaĢka-

loĢkalar bir-neçə dəfə ПРАПОРЩИК-in gizləndiyi səmtə 

çaĢı baxdılar və qəfil onun acığına СУШИЛКА-ya girib: 

bahoo, bahoo deyərək qapını arxadan biinsaflıqla 

bağladılar. 

Baxəbər Bandısik qəfil bağırdı: 

-Çərkəz qullarından əmələ gəlmiĢlər! 

-Quzğunlar! 

Məzahir kal səsilə içəridən nərildədi: 

-Çətənə qozu! 

-EĢĢəyin yükü ağır olanda yiyəsi aparar! 

Ələkbər də ona qoĢuldu: 

-Çatda! Yan! Çatda! Çatda!  

Bir müddət çənəbazarına çıxdılar.  

Bandısik onları anlamasa da, qıjıx verdiklə-rinə tam 

əmin idi...  

-ДЕЗЕРТИРЫ!  

-НАЦИОНАЛИСТ ПЬЯНИЦЫ!  

http://www.kitabxana.net/
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-РАЗБEРЁМСЯ С ВАМИ!  

Saat 09:00-da, sənədlərimi götürüb УИР-ə gedirdim. 

Qovrumgözlü taytax Nadir də, andıra-qalmıĢ akkordunu 

təsdiqlətdirmək üçün, dabanını basa-basa УИР-ə gedirdi. 

Qaradabanın əlində haradansa çırpıĢdırdığı yağmurluq da 

vardı.  

Yolu birlikdə getdik. 

         GünəĢ görünmürdü. Səmanı boz bulud dumanı 

bürüsə də, hava elə də soyuq deyildi…  

УИР-də xamıtpaça, gəvəzə Nadirdən güclə ayrıldım. 

Dabbağda gönünə bələd olduğum üyüdüb tökür, ara 

vermədən çərənləyirdi: 

-Xan ilə plov yemirəm ki, bığım yağa bulaĢar… 

Özün bilirsən də, kəndimizdə çəkicə yüngül, qiymətcə 

ağırlardanam... 

KiĢinin oğlu xam ələ salırdı. 

Bilirdim ki… o bir həsir, bir də məmmədnəsirdi. 

Ancaq həsb-hal etmək vaxtı deyildi. 

O getdi və mən növbətçi əsgərə yaxınlaĢıb 

polkovnik Vereskunu və polkovnik leytenant Mixaylovu 

soruĢdum. 

http://www.kitabxana.net/
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Növbətçi bir cam su içirmiĢ kimi tez bildirdi:  

-Polkovnik Vereskun bu həftə olmayacaq, polkovnik 

leytenant Mixaylovsa ДЕВЯТКАЯ gedib.  

Doğrusu bərk tutuldum... 

         Növbətçi əsgər peĢman olduğumu görüb: 

         -Amma çox güman ki, yoldaĢ Mixaylov ax-Ģamayaxın 

qayıdacaq... -çəkinə-çəkinə dedi. 

         Dərhal yuxum yadıma düĢdü:  

“Axı belə olmalı deyildi?”  

Dünən gecə röyada, gur axan köpüklü ça-ya fərəhlə 

hündürdən baĢ vurur və çayın dibinə daĢ kimi necə 

enirdim! 

Hələ... 

Bu gecə, sabunlu suyla, əsgər paltarlarımı necə 

ürəklə, həvəslə yuyub, bərk-bərk sıxırdım.  

Xudavənda!  

ТАЗИК-in içi sabunlu köpüklə necə aĢıb-da-Ģır, 

içindəki su necə yırğalanırdı.  
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Axı su aydınlıqdır, -deyiblər. 

         Hanı bəs?   

         Harda qaldı bu cür ələdüĢməz, peydərpey gördüyüm 

yuxuların, vəzncə yüngül və qiymətcə batman çin 

aydınlığı?  

         Hələ digər tərəfdən... Ģorgöz polkovnik ley-tenant 

Dyakivin nicatverici arvadı da, erməni aĢ-nası Alik 

Ohanesyanın xahiĢi ilə məni bu ciyəri- yanmıĢ ərinə 

comərdcəsinə tapĢırıb... 

         Kor-peĢiman, öz-özümə deyinə-deyinə çö-lə çıxdım. 

Və elə УИР-in qarĢısındaca, hərbi his-səmizin komandiri, 

polkovnik leytenant Dyakivlə qarĢılaĢdıq. ÇaĢdım... və 

dərhal hərbi təzim edib əsgəri qaydada özümü təqdim 

elədim. 

O üzümə baxıb tanıyan kimi, tez soruĢdu: 

         -Nə edirsən burda, СЕРЖАНТ Babayev? 

         -Polkovnik Vereskun, ya da polkovnik ley-tenant 

Mixaylovla görüĢüb məsləhət almaq istə-yirəm yoldaĢ 

polkovnik leytenant... Onlar da, yer-lərində yoxdur. 

Növbətçi dedi ki, Mixaylov naha-ra kimi qayıdacaq... 

http://www.kitabxana.net/
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         Özüm qəsdən belə dedim ki, mənə demə-sin, çıx 

ВОДОЗАБОР-a get. 

         Yalanım üçün, yalan olmasın bir köynək ət tökdüm. 

Canıma istilik yayıldı. 

         Dyakiv əvvəl ironiya ilə gülümsünüb, sonra da 

mısmırığını sallayaraq mızıldandı: 

         -YaxĢı, yaxĢı... yoldaĢ СЕРЖАНТ... Mixaylo-va, ya 

Vereskuna məsləhət elə görək axırı necə olacaq? Sən 

sovet hərbi tikinti batalyonlarındakı köhnə bazara təzə nırx 

qoymaq istəyirsən? Duz yerinə buz yalama yoldaĢ 

СЕРЖАНТ!  

Susdum. Yandığımdan dillənmədim. 

Birdən ağlıma gəldi: 

“Görəsən bu əclaf köpəyoğlu nəsə murdar bir plan 

hazırlamaz ki?”  

         O da acıq verirmiĢ kimi ağzını marçıldadıb, heç bir 

söz demədən biratımlıq barıtını boĢaltdı və çönüb getdi. 

         Ayrıldıq... 

         Dəvəsi ölmüĢ ərəb kimi kazarmaya bədgü-man 

qayıtdım.  
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Amma, Bryusovun iĢ və ya hauptvaxt mə-sələsi də 

öz qüvvəsini itirmiĢ oldu. 

         Yenə kazarma... yenə СУШИЛКА... yenə də 

СУШИЛКА-nın isti buxar borularının üstündəki də-mir 

УГОЛЬНИК-lər. 

 Yenə ümidsizlik, yenə Ģübhə toxumları. 

Bu əclaf, məni hərbidən tərxis eləmək əvə-zinə, niyə 

min dərədən su götürür, bilmirəm.  

Lakin... təsəllim də vardı: Nə vaxtdandı iĢə 

getmirəm. Demək olar... ordu sıralarından tərxis olunmuĢ 

kimiyəm. Noyabr ayı da qurtarmaq üz-rədir. Onlar nə vaxta 

qədər məni burada incidib saxlaya biləcəklər ki? 

 Pul, rüĢvət istəyirlər.  

         O da məndə yoxdur... Cibimdəki qalan pul heç 50 

manat da deyil. Hələ bu pulla hədiyyələr almalı, özümə 

yolpulu da eləməliyəm.  

         Onların verəcəklərinə tüpürüm, qatar bileti almağa 

belə çatmaz.  

         Nə isə... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

20 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Kazarmada yerimə girib, yenə fikirləĢməyə 

baĢladım. Əsgərlərim iĢdə idi. Darıxırdım. 

 Ağzıpərtöv Ələkbərlə demaqoq Məzahir də 

görünmürdü ki, yava-yava gəvəzəsinlər... 

 Dalğın halda uzanıb, fikirlərimin ağuĢunda gözlərimi 

tavana zilləmiĢdim. Həyatımda yaĢadı-ğım, ötüb getmiĢ o 

sevincli-kədərli anları bir-bir xatırlayıb, xatirələrimin Ģirin 

seyrinə çıxaraq nos-talji hisslərə qapılmıĢdım. Kövrək 

xatirələr bir-bir film fraqmentləri kimi gözlərimin 

qarĢısından ke-çir... kövrəlir... gözlərim hey dolurdu... 

 Yadıma hansı jurnaldansa, çoxdan oxudu-ğum bir 

Ģeir düĢdü: 

                                  ***** 

                      Ey doğma Ukraynanın 

                      Təmiz mavi göyləri 

                      De gördünmü o cavan, 

                      Nəcib qəlbli əsgəri?! 

                                  ***** 

                               Sinəsi od alovlu  
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                               Sönməz bir ocaqdı o. 

                               ġair olacaqdı o, 

                               Alim olacaqdı o.  

                                  ***** 

                      Azərbaycan, Ukrayna 

                      Ġki ana, bir övlad. 

                      Ġki geniĢ üfüqdə 

                      Qanad çalır bir həyat! 

                          ***** 

         YoldaĢ polkovnik leytenant, hanı bəs o iki ana, bir 

övlad məsələsi? 

Daxilimdə bir riqqət fırtınası qopdu. 

         Mən sovet əsgəriyəm.  

Bəs doğma vətən deyilmi buralar bizə?  

Axı mən də sizin vətəndaĢam. Ali təhsilimi yarımçıq 

qoyub uzaq Azərbaycandan orduya bu vətəni qorumağa 

gəlmiĢəm. Mən vətənin vicda-nı, əxlaqı, qeyrəti, namusu 

sayılmalıyam...  
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Niyə ayrı-seçkilik salır, bizi dizi üstə qoyub belə 

süründürürsünüz?  

Sən hansısa tanınmamıĢ bir səcərənin oğ-lu, nə 

vaxtsa... bəlkə də lap gələcəyin generalı olacaqsan. Nə 

bilmək olar xaliqin iĢin?  

Mən də bu vətənin ziyalısı olacağam. Eyni 

vətəndə... ССРИ kimi hegemon bir dövlətin xalqı, 

vətəndaĢı olaraq... qarĢıda hələ çox iĢlər görəcə-yik 

bəlkə... Düz demirəm? 

Yoxsa, biz əhli-qiblə olduğumuz üçün ikinci növ 

adam sayılmalıyıq?  

Əhli-zələməsiniz! 

Məgər bizə bu gözlə baxmırsınız? 

Gicalov vəziyyətdə idim. 

 Eh... Nə isə... 

 Orta məktəb dostum xoĢqılıq Ġsgəndər Ta-ğıyevin 

Ģövqlə danıĢdığı bir olay hər yadıma dü-Ģəndə həmiĢə 

bərk duyğulanırdım.  

         O, bir dəfə ovdan qayıdanda söyləmiĢdi ki: 
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 “Kürün kənarındakı meĢədə, üstü dəvəfın-dığı 

meyvəsiylə dopdolu, hündür cökə ağacları-nın yoğun 

budaqlarına qonan boz sərçə, kəkilli göyərçin, cəh-cəh 

vuran ənlikli bülbül, koğuĢlar-da cücülər axtaran 

uzundimdik ağacdələn və sıx kolluqlarda gizlənən turac, çil 

kəklik, qırqovul, to-rağay, düĢəndə dovĢan, oxuyan 

göycəqarğaları niĢan alıb tüfənglə vururdum...” 

O vaxt təəccüblə ondan soruĢdum: 

“Bəs onda uĢaq idin, meĢədə itmirdin?” 

 O gülə-gülə mənə demiĢdi:  

 “Göy iyiri ayağa dolaĢan kənddə, kürqırağı meĢədə 

istəsən də itə bilməzsən əə...” 

MeĢə məsələsindən bixəbər olduğumu gö-rüb mənə 

maraqlı gəlsin deyə, tikanlı kirpi, ilan-çayanlı çöllük, 

yumĢaq bədənli molyusk, oxatan kirpi haqqında həvəslə 

danıĢardı.  

Azacıq aĢın duzu deyildi.  

Zavallı Ġsgəndər...  

QonĢu, hələ də ayağına aĢılanmıĢ göndən tikilən 

çarıq geyinən, anqutu çıxmıĢ qəssab Sü-leyman kiĢi 
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olmasaydı, Göygölə getdiyimiz o ta-rixi gündə, əhmər 

yanaqlı Xuramangilin xaltalı iti onu parçalayıb yeyəcəkdi. 

Ġldırım vurmuĢ it, onu altına necə yıxmıĢdı!  

Ġt axıra kimi hürmədi də... 

Heç Ġsgəndərin özü, səsini çıxarmağa belə macal 

tapmadı. Ġlan dili çıxarıb, kimisə köməyə çağıra da bilmədi.  

Biz özümüz də çaĢdığımızdan, iti fıĢqırığa basıb 

qorxuda bilmədik.  

Dünya baĢımıza aylanmıĢdı. 

Hər Ģey anilikdə, bir andaca baĢ verdi. 

Süleyman kiĢi fəryad qoparıb çoban çoma-ğını 

havada fırlatmağıyla itin caynağından güclə onu çıxara 

bildi. O gəllahisə, ilan ağzından xilas olan quĢ kimi azad 

olub üst-baĢını çırpanda, hə-lə də dərk eləmirdi ki, 

ölümdən dönüb.  

Hey gülürdü... 

Ġsgəndər necə təbii, necə saf uĢaq idi. 

Ġlana ağı verənlərdən deyildi. 
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Kubra müəllimənin qardaĢı Ġlham Babayev ya, 

q.Baharoğlu kimi gərnuĢ etməzdi.  

Dostlarının pis günündə qanad gərərdi. 

 Biz... orta məktəbi qurtaran gündən bir gün əvvəl, o 

kiĢilənib, məni də alkoqola imrəndirmək üçün 

sinifkomumuz Aidənin atası, qızıldiĢ, xoruz səsi 

eĢidilməmiĢ xəbərlər verən atsifət, Əbülhə-sən kiĢinin 

Ģəhərin mərkəzində iĢlətdiyi köhnə bir yeməkxanaya 

aparmıĢdı. 

         O içkinin zərərini anlamadığı üçün məni bu yola 

çəkirdi. Onun xətrinə bu pis təklifdən imtina etmədim. O 

xabi-cəhalətdən ayılmamıĢdı.  

         Yeməkxana köhnə, kəsif yemək qoxulu və stolüstü 

qalın klyonkaları qatlanmaqdan cırılmıĢ olsa da, iri 

pəncərə ĢüĢələrindən içəriyə süzülən günəĢ Ģüaları təzad 

yaradaraq adamın gözünü qamaĢdırır, yeməkxananı iĢıqlı 

göstərirdi.  

         Kəsik-küsük, didilmiĢ klyonkalı stolların üs-tündəki iri 

kül qablarını tez-tez dəyiĢsələr də, hər dəfə 

yuyulmadığından ətrafa pis qoxu yayılırdı. 

         Ġlk təəssüratım belə baĢladı.   
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         Milçəkli, qarıĢqalı yeməkxananın xoĢahəng səsli 

əlaltıları və çoxlu müĢtəriləri vardı.  

 Ġsgəndər yanımda ola-ola, nədənsə utanıb 

çəkinirdim. Sanki imtahan ayağındaydım.  

Həyatımda ilk dəfəydi ki...  

Yekə kiĢilər kimi yeməkxanaya getmiĢdim. 

 O, saxsı küpdə piti gətizdirdi, bir də adama bir bakal 

pivə. Pivənin köpüyü bakallardan daĢıb süzülür və həyasız 

milçəklər gözümə girirdi.  

         Ġsgəndər, suya batmıĢ çirkli duz qabından, bir çimdik 

duz götürüb tez köpüyün üstünə səp-mək istədi. Duz nəm 

olduğundan səpə bilmədi. Və dərhal kiĢilər kimi hökmlə 

qıĢqırdı:  

         “Bu nə duzdu əə, tez dəyiĢin bunu...”  

         EvindəymiĢ kimi aparırdı özünü. 

 O gün ömrümdə ilk dəfə spirtli içki içdim.  

         Qalın ĢüĢə bakaldakı pivə teyxa köpüklüy-dü. Çarxı 

xoruzu kimi dalaĢqan Ġsgəndər pivəni o qədər tərifləmiĢdi 

ki...  

Ġçdim.  
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Və heç bir xoĢagələn dad-filan hiss eləmə-dim. 

Ağzımı turĢudub, ürəyimdə fikirləĢdim:  

“Bu dadsız, köpüklü mayeni nəyə görə tə-rifləyir, 

belə ləzzətlə içirdilər görəsən?” 

 Ancaq, bir qədər sonra pivə keyfimizi açdı. Pivə 

içməkdən qarınları kərənə dönmüĢ kiĢilərə baxıb, elə Ģirin-

Ģirin danıĢır, deyib-gülürdük ki... 

         Ġsgəndər bir kiĢinin qulağının dalına çırtma vurub 

onunla zarafatlaĢdı. 

 Və üzünü mənə tutub:  

 “OğraĢdı yalan deyən, ЖУЛИК-in böyüyüdür bu 

daqqaqarın... Deyir, kardiamin içməyimə bax-ma, ĢaĢkidə 

ÇEMPĠON MĠR-əm!” 

 Bir dəfə də... 

 Onda, mən institutda oxuyurdum.  

         ġəhərin СОЮЗТРАНС adlanan mərkəzində, 

təsadüfən Ġsgəndər Tağıyevlə qarĢılaĢdıq.  

         Çox oradan-buradan əhvallaĢandan sonra, birdən 

soruĢdum ki:  
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         “Sən nəyə görə oxumursan? Axı... ali təhsil almaq 

lazımdır, iĢləməlisən, ailə qurmalısan...” 

 O kədərlə, xəfifcə gülümsədi:  

 “Ehh, ay Babayev, sənin arxa-köməyin var. Atan 

sağ-salamatdı. Məni kim evləndirəcək? To-ya pul lazımdır, 

arvadı evə gətirməlisən... iĢləyib pul qazanmalısan... Kimdi 

mənə pul verən, toyu- mu edən, iĢə düzəldən... 

Süpürgəotu kimi bir Ģe-yəm. Tərlan kimi anam, bu gün də 

gəlinqaytaran çarıqda gəzir kəndimizdə...” 

 Ġlan çalmıĢ kimi sıçramıĢdım o an.  

 Hələ bu vaxta kimi, belə Ģeyləri heç düĢün-

məmiĢdim də. Belə iĢlərin yalnız nağıllarda baĢ verdiyini, 

filmlərdə olduğunu güman edərdim. 

         Bu vecsiz oğlanın içi qan ağlayırmıĢ ki! 

 Ata-anam bizi o qədər əzizləyib arxamızda 

durmuĢdu ki! Həyatda qayğı olduğunu, nəsə heç ağlımız 

da kəsməzdi.  

         Möhnət çəkməmiĢdik! 

 ...Həyətimizdəki pəyədə yanıbalalı bir inək 

saxlayardıq. Möhrəli pəyəmizdə, taxtadan lövhə düzəldib, 

küçəmizin uĢaqlarına ədəbiyyatdan, ri-yaziyyatdan, 
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nəğmədən dərs keçər, dudkeĢ, qa-ra zurna, Ģeypur, tütək, 

balaban haqqında onla-ra məlumat verər, rəsm çəkməyi, 

bədən tərbiyə-si təmrinlərini yerinə yetirməyi öyrədərdim:  

 QonĢu, Ģöhrətpərəst çilli Sərxanın uĢaqları qızbibi 

Vaqiflə ətbala Arifə, kəkliyi azmıĢ Araza, kitel geyinməyi 

xoĢlayan Qərib və xəspuĢ Əsgə-rə, vaxtaĢırı yemək 

gənziyində qalan gopçu, ya-lançı Xosuya və qardaĢım 

qaradinməz Rafiqə... 

         Lövhədə təbaĢirlə yazıb öyrətməkdən son- suz fərəh 

duyardım. Özümü doğruçu müəllimlə-rə oxĢadar, hərdən 

öyrətdiklərimi sözbəsöz qay-tara bilməyən uĢaqların 

qulağını da burardım. 

         Ġri atmilçəkləri dızıldayan möhrəli pəyəmiz! 

         Hərdən boğazını arıtlayıb dərsini bilməyən bir neçə 

uĢağı boyun-boyuna düzüb, ayaq üstə saxlayardım. 

Cınqırlarını belə çıxara bilməzdilər.  

         O vaxtlar... 12 yaĢım vardı. Cumbulu uĢaq-lardıq. 

Gizli sevgimizi parəbizənlərə deyərdik. 

         ЕТАЖЕРКА dolu kitablarım güvənc yerim idi.          

         Eyvaahh, necə qayğısız günlər idi. 

         Pəyəmizdə də kəpənəklər uçardı! 
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         Əlvan qanadlı, uzun gövdəli cırcıramaların cır-cır 

səsi qulaqlarımızda nəğmətək səslənərdi.  

         Bal arıları iĢləməkdən doymazdı. 

         Qadiri-mütləq!          

         Qızlarla əl toxundurmaqla görüĢərdik... 

         Nədəndi bu hikmət? 

         Cındır-mındır paltarlarda:  

         Gah GĠZLƏNPAÇ, gah QAÇHAQAÇ...  

         Gah qızlarla oynayanda: ƏL SƏNDƏ!  

         Gah da, ƏL ÜSTÜNDƏ KĠMĠN ƏLĠ? Ya, ĠP ATDI.  

         Oğlanlarla DĠRƏDÖYMƏ, ÇĠLĠNG-AĞAC...  

         Evdə: 

         BEġDAġ, hərdən-bir də torbalı LOTO...    

         MƏRƏKÖÇDÜM oynayanda isə, fındıq boyda olan 

daĢı kiçik mərəyə necə Ģövqlə salardıq.  

         Dombaltma durub, bir-birimizin belində atı-lıb düĢə-

düĢə EġġƏKBELĠSINDIRMA...  
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         Cır-cındırdan düzəltdiyimiz topla buruq-bu-ruq 

küçəmizdə acqarnına, yorulub əldən düĢənə kimi 

VOLEYBOL, FUTBOL...           

         Məktəbdə DƏSMAL-DƏSMAL, ya, ƏL YAYLIĞI KĠMĠN 

ARXASINDA?  

         BƏNÖVġƏ BƏNDĠRĠN DÜġƏ, BĠZDƏN SĠZƏ KĠM DÜġƏ? 

-oynayan vaxtlarımız vardı.  

         Künc-bucağında eĢĢəkturpu bitən, çiy kər-pic hasarlı 

burum-burum məhlələrimizin kəsiĢdi-yi dörd yolun baĢında 

kiĢilər yığıĢıb, iri tut ağacı-nın altında entuziazmla nərd 

atardılar.  

         EĢim-eĢim torpaq yollu döngəmiz!  

 Klassik nənə obrazına malik gözəl nənəm inəyə yem 

verəndə, ya südünü sağmağa gələn-də, bizi pəyədə görən 

kimi əvvəlcə səsini baĢına atar, sonra qıĢqırıb qovalayar, 

bəyanə gələr: 

 “Yanı balalı inəyi dəli eləməyin! Allahın dil-siz-ağılsız 

heyvanlarıdır!” -deyinərdi. 

 Ġlahi, nə Ģirin vaxtlar varmıĢ! 

         Hamımız ateist idik.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

32 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Sovet quruluĢunda hamı beləydi. V.Ġ.Lenin allahsız 

dövlət yaratmıĢdı. Amma imamlarımızın qırılan gününü 

əvvəl imamzadədə, milis iĢçiləri qovandan sonrasa ardını 

elə küçəmizdə yığıĢıb, öyrəndiklərimizi sinə döymək, 

baĢımıza, dizimi-zə çırpmaq və mərsiyə deməklə qeyd 

edərdik... 

         Mən sözləri mərsiyə üstündə, bərkdən de-yər, 

uĢaqlar isə təkrarlayardı:  

         Yezid mindi atına... Nəhlət onun zatına! 

 Hələ ilk qəbul imtahanına getdiyimiz vaxt... 

 O il sinfimizin uĢaqlarından: Xuraman Bəy-lərova, 

Səidə Təhməzova, Xalidə Qasımova və enliqaĢ dəllək 

Çərkəzin “a”-da oxuyan göydodaq oğlu Səfər, Xırda 

müəllimənin yaxasıaçıq gəzən oğlu Fəxrəddin BəĢirov, 

qəbul imtahanlarında 2 il peydərpey kəsilmiĢ, nitqpərdaz-

tamada Vaqif q.Baharoğlu Tibb institutuna...  

         Kəmsavad buratino Tariyellə Müzəyyəmin oğlu 

Etibar Əzimov Xalq Təsərrüfatı institutuna...  

         Xanımın qızbibi oğlu Vaqif Həsənov, “fü-rer” 

Qanboyun oğlu dəvərəgöz Ələsgər, АСТРА, КАЗБЕК, 

ПРИМА papirosu çəkən Pərinin oğlu Ma-med Fətəliyev və 

Məmmədhüseyin kiĢinin nəĢə-çəkən çapovulçu uĢaqları 
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Aydın və Yunis Ġbrahi-mov qardaĢları Politexnik 

institutuna...  

         Mən isə... sənədlərimi Azərbaycan Neft və Kimya 

institutuna vermiĢdim. 

 Xuramanın imtahan günləri olanda Tibb in-stitutunun 

qarĢısına hamıdan əvvəl gələrdim. 

 Hər ikimiz, ilk imtahanları müvəffəqiyyətlə vermiĢdik. 

Qısıntımız yox idi. 

         Qısqı sonuncu imtahanda oldu. 

 Xuramanı kəsdilər!   

“Qeyri kafi” aldı.  

O içəridən çıxanda, necə kövrəlmiĢ, bənizi necə 

ağarmıĢdı... 

EĢqimin tüğyan eləyən vaxtlarıydı.  

Əmisi, artıq fatihəsi oxunmuĢ Ġbrahim kiĢi Tibb 

institutunda dərs deyirdi.  

Ötən il bacısı Elmiraya kömək eləyə bilsə də, bu 

dəfə Xuramana kömək edə bilməmiĢdi.  
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Azərbaycanın təhsil ocaqlarına qəbul olun-maq üçün 

ya fitri istedadın, ya karlı pulun, ya da ki, çox böyük məmur 

“dayın” olmalıdır. 

Dayın ortabab olsa, baĢqalarından bir qə-dər az olsa 

da, hökmən rüĢvət verməliydin... 

Zərbi-məsəl söyləməklə iĢ aĢırmaq olmaz!  

O il Xuramanın əmisi gücsüz çıxdı.  

QocalmıĢdı, daha nə karəydi ki, məfkurə-daĢları 

arasında sözü də keçsin? 

Nuri-didəm kəsildi!  

 Mənim isə, hələ qarĢıda sonuncu imtaha-nım 

dururdu: Kimyadan Ģifahi... 

 1967-ci ilin isti avqust ayı idi.  

         Qiymət alacağıma Ģübhə ola bilməzdi! 

 Riyaziyyat yazılı və Ģifahidən, fizika Ģifahi-dən, 

ədəbiyyat və Azərbaycan dili yazıdan 4 qiy-məti alıb 

keçmiĢdim.  

 Kimyadan, həqqaniyyət, həm özüm hazır-lıqlı idim, 

həm də ki, Təhsil nazirliyində iĢləyən atamın yerlisi, 

ermənistanın Dərələyəz mahalın-dan olan, qüdrətli 
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Nəriman Babayev kömək elə-yib, hər ehtimala qarĢı 

tapĢırmıĢdı ki, yiyəsiz bi-lib, öz sözü olmasın: Hələ-belə 

kəsməsinlər.  

O il... Göydən od ələnəndə... 

 Xuraman məni dilemma qarĢısında qoydu. 

 O “2” almıĢdı.  

         Atası onu Bərdəyə qaytaracaqdı.  

         Yenə tozlu döngəmizdə yaĢayacaq, pulla müəllimlər 

tutub yenidən hazırlaĢacaqdı. 

 Mən isə instituta qəbul olsam... Bakıda qa-lıb 

yaĢamalıydım. 

         Ərəsati-məhĢər! 

 Ġndi nə edəydim? 

 Əzizim...  

         Üstündən nə az, nə də çox, düz 40 il ötən-dən sonra, 

kitablarımı oxuyub biləcəksən ki, sə-nin yolunda necə 

fədakarlıqlar eləmiĢəm. 

 O vaxt hamıdan gizlətdim.  
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         Yüz ölçüb bir biçəndən sonra qərara aldım ki, 

sonuncu: Kimyadan Ģifahi imtahana heç get-məyim. Qoy 

məni də, son imtahana gəlmədiyim üçün instituta qəbul 

eləməsinlər.  

         Nə olar ki? Bir il də təkrar hazırlaĢıb, gələn il qəbul 

olunaram dəə... 

         Necə deyərlər: Get gələn il gələrsən! 

 Nəriman Babayev xəbər tutanda ki, sonun- cu 

imtahanda iĢtirak eləməmiĢəm, əli üzündəcə heyrətə gəlib 

və  hövlən rayona zəng vurub... 

 Dərhal, atam arxamca dayım qara Sabiri 

göndərmiĢdi. Sabir o vaxt gəlib çıxdı ki, artıq qa-ranlıq 

düĢmüĢ, qəbul imtahanları qurtarmıĢdı.  

         Qoz qabığına girmiĢ dayım, məni evdə gö-rəndə 

gözləri bərələ, vahimə içində soruĢdu:  

 “Ġmtahana getməmisən?” 

 “Yox, qusurdum, hərarətim vardı, -dedim,” 

 Daha iĢ-iĢdən keçmiĢdi. 

 Amma atamın, dayım qara Sabirin və Təh-sil 

nazirliyinin məsul iĢçisi Nəriman müəllimin te-lefon 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

37 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

məsləhətləĢmələrindən sonra, qərara alın-dı ki, təcili 

surətdə atamın qohumu, SemaĢkoda həkim iĢləyib, Tibb 

institutunda dərs deyən, tibb elmləri namizədi Həsən 

Sultanovun köməkliyiylə xəstəlik pərdəsi altında bülletein 

açdırıb və Nəri-man Babayevin əliylə institutun Ġmtahan 

Komis-siyasının sədrinin adına yazılı məlumat verilsin. 

Bununla da, üzürlü səbəbə görə imtahanda iĢ-tirak edə 

bilmədiyimi nəzərə alıb, məndən ayrıca imtahan 

götürsünlər. 

         Yəni institutla qoz-qoz oynamamıĢıq!  

         Əksinə, Nəriman müəllimin qozunun üstü-nə qoz 

qoymuĢuq. Kəsilsəm, instituta qəbul olu-na bilməsəm, o 

müftə qazancından olacaqdı. 

 Ögey dayım, məhz belə də elədi. 

Və... çox əzab-əziyyət, çək-çevirdən sonra üzürlü 

səbəbdən imtahanda iĢtirak edə bilmədi- yim barədə əmr 

imzalandı.  

Bainhəmə... cəmi ikicə gün sonra Ġmtahan 

Komissiyası təĢkil olundu.   

Mən artıq institut tələbəsi sayıla bilərdim! 
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 Zira, Nəriman müəllim Ġmtahan Komissiya-sının 

sədri ilə Ģəxsən söhbət eləyib, onun razılı-ğını almıĢ, iĢləri 

nizama qoymuĢdu. 

Heyhat... 

Bu heç ürəyimdən olmadı. 

 Məsələni cırım-cındır həsir, palaz üstündə böyüyən, 

xəlvətdə bir-neçə əyri-üyrü yüngül alü-minium çəngəl-

bıçaq və rəngi uçmuĢ ucuz nim-çələrdə yemək yeyib, bu 

gün də kasada su içən, rütubətli arxası qoyunboğan alaq 

otlarıyla dolu çiy kərpic damxalarda yaĢayan qonĢu 

dostlarım: Qanında ədnalıq olan nitqpərdaz Vaqif və həqir 

Ələsgərə ürəyimi açıb danıĢdım.  

         QonĢuların hər ikisi, dalbadal ikinci il idi ki, kəsilirdi. 

Onlar orta məktəbi məndən bir il qabaq qurtarmıĢ, 

Xuramanın böyük bacısı Elmirayla bir sinifdə oxumuĢdular.  

         UĢaqlıqdan ağac-ağaca gəlməyi xoĢlayan 

göyçəkləĢmiĢ yumrusifət ağ Elmira ötən il Tibb institutuna 

qəbul olunmuĢdu.  

         Evlərinə elçi, elçi üstündən gəlirdi. 

 Dayım qara Sabirsə, o vaxtlar Bərdədə diĢ həkimi 

iĢləyir, bainhəmə nə vaxt baxsan papiros eĢərdi... DiĢ 

çəkəndə, ya müalicə edəndə qarĢı-sındakı uĢaq, qadın, ya 
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kiĢi olsa da, burum-bu-rum tüstülənən siqareti əlindən yerə 

qoymazdı.  

         Bu adət nəinki onun ən böyük qüsuru, de-mək olar 

ki, əsl faciəsi idi. 

         Bunu ona irad tutanda:  

         “Çəkməyəndə havam çatmır... Siqareti tər-gidə 

bilsəm, ölməzdim,” -deyərdi.  

 Nə isə...  

 QorabiĢirəndə böyük Ģövq və həvəslə gizli planımı 

Ələsgərlə Vaqifə açıb, üstəlik bərk-bərk də tapĢırdım ki, nə 

badə ağzınızdan kəlmə qa-çırarsınız:  

         “Nə sual versələr cavab verməyəcəm. Qoy fakt 

qarĢısında qalıb mənə də “2” qiymət yazsın-lar. Nə olsun 

Nəriman müəllim tapĢırıb. Qanunu, ədaləti bu qədər də 

ayaq altına salıb tapdamaz-lar ki? Sovet təhsil sistemi bu 

qədər azğınlaĢıb?    

         Kəsmək istəməsələr, acığa, bir az da hırıl-dayıb 

kobudluq edər, lap həddimi aĢıb... qızarıb-bozarmadan 

soruĢaram:  
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         “Vaizlərin moizəsindən epikürçü olmaq da-ha 

münasib deyilmi? Kimyadansa, oturub esse yazar, uğurlu 

alınsa lap romana keçərəm...”  

         Qoy qərəzsiz müəllimlər əsəbiləĢib lap na-razı 

qalsınlar... 

         Beləcə iĢin qabağına kötük itələyərəm! 

         Ruhumun həssas nöqtəsi olan Xuramanla illər ayrısı 

olmayacaqdım ki!”” 

 Bir döngənin uĢaqları olsaq belə, yamyaĢıl kiçik 

ağacqurbağaları kimi bir yerdə yaĢayıb bö-yüsək belə, 

sirdaĢlıq da eləsək, onlar öz mənfur niyyətlərini o gün 

həyata keçirdilər. 

         Gərək iqtiza görməyəydilər! 

“BaĢına iĢ qəhətdir?” -deyəydilər. 

 Hökmən dilə tutub, iĢə pər qatmalıydılar! 

         Etmədilər, zira, özləri də kəsilmiĢdi...  

 ...Ġki gün sonra, Ġnstitutun Ġmtahan qəbulu 

Komissiyası toplaĢıb, mənim və mənimkimilərlə bağlı 

imtahan götürdülər. 

 O gün göydən od ələnirdi.  
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         Yayın cırcıramasıydı. 

Qəttəzə qolsuz ağ köynək geyinmiĢdim.  

BeĢmərtəbənin yanından qara Sabirlə tak-siyə 

oturub gəldiyimdən kürəyim, belimin aĢağı hissəsi və 

sinəm tərləmiĢdi. 

 BuraxılıĢ vərəqəmi quru qəfəs uzun bir oğ-lana 

göstərib içəri girəndə, təbii ki, qolu qırmızı sarğılı növbətçi 

yanındakı heyvərə uĢaqlarla bir-likdə yırtıcı quĢ kimi 

baĢımızın üstünü aldı.  

         Və... qədirdan dayımı qıynaqlayaraq irəliyə 

buraxmadılar. Əmması çıxmamıĢ, o mənə ürək-dirək 

verərək uğur diləyib geri dündü. 

 Ġçəri yaman sərin idi. 

 Ġmtahanı üçüncü mərtəbədə götürürdülər. 

         Ġnstitutun içərisində cari təmir iĢləri getdi-yindən, 

xeyli qırıq-sökük partalar, divar lövhələri, dağınıq stol-

stullar üst-üstə qalaqlanmıĢdı.  

         Hər yandan əhəng iyi gəlirdi. 

         Ġmtahan vərəqəsini və bülleteinimi bir neçə yerdə 

göstərib, arxayın-arxayın yuxarı qalxdım. 
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 Sən demə, müxtəlif səbəblərdən mənim ki-mi 

imtahana gəlməyənlər, az da olsa var imiĢ. 

 BaĢ-baĢa düzülüb, üstünə qırmızı pambıq parça 

salınmıĢ uzun stolların arxasında xeyli ki-Ģi və qadın 

professor-müəllimlər oturmuĢdu. 

         Ġçəri nurələnnur idi.   

Bir neçə yerdən stolların üstünə, güldanda qızıl gül 

və yasəmən qoyulmuĢ, qrafinlərdə sərin su düzülmüĢdü.  

Pəncərələr açıq olsa da, istidən qızıl güllə-rin və 

yasəmənlərin ətri içərini baĢına almıĢdı. 

 Qırmızı masaların üstünə, tərsinə çevrilmiĢ çoxlu 

imtahan bileti düzülmüĢdü. 

 Ġmtahan komissiyasınıın sədri qoltuq cibin-dən 

eynəyini çıxarıb, altı tuluqlanmıĢ gözlərinə taxdı. Qəddi 

bükülmüĢün optik eynəyi burnunun üstündə elə durmuĢdu 

ki, mənə eynəksiz də ba-xa bilirdi o. 

         QorabiĢəndə əyninə kostyum geyinmiĢdi. 

         Ağ kostyumda onu akademikə oxĢatdım.  

 Sənədlərimi alıb diqqətlə baxandan sonra: 
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 “Afərin, afərin... Bütün qəbul imtahanlarını 

müvəffəqiyyətlə vermisən ki! Ġndi yaxınlaĢ, bir bi-let çək, 

boĢ yerdə otur... Düz bir saat vaxtın var. YaxĢı-yaxĢı 

fikirləĢ, hazır olanda gəlib cavab ve-rəcəksən mənə, 

amma, cavablarını qaralamaya yaz, bu sözümü 

unutmayasan, -dedi.” 

 Biletlərin arxasından heç nə görünmürdü.  

         Mənim üçün bu tarıxı imtahanın, onsuz da elə bir 

əhəmiyyəti yox idi.  

         Mən sevgi imtahanından çıxmalıydım! 

         Saymazyana əlimi atıb bir bilet götürdüm:  

 21-ci bilet, 6-cı variant. 

         Ġndi qalırdı iĢin içindən çıxmaq... 

 Cəld ürəyimdə oxumağa baĢladım: 

         1.Elektron səviyyəsi... 3 d2  4 s2... sonluğu ilə 

qurtaran atomun neçə ədəd əks spinli elek-tronu var?  

         2.Ammonium-hidrosulfatın elektrolitik dis-

sosiasiyasından hansı ionlar alınır? 

         3.Hansı yağlar adi Ģəraitdə bərk haldadır?  
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    I/ Stearintriqliseril 

   II/ Palmitintriqliseril 

   III/ Oleintriqliseril 

   IV/ Linolentriqliseril 

         4.Ġki mol. qlükozanın qıcqırdılmasından 80 % -

çıxımla neçə qram spirt alınar?  

         5.Texnikada metalları neçə qrupa bölmək olar? 

 BoĢ partada oturub fikirləĢməyə baĢladım. 

 Mənə dərhal möhürlü 2 vərəq verdilər: Biri 

qaralama, digəri ağlama yazmaq üçün. 

 ...Fitrə müəlliməylə comərd Camal müəllim məni 

kimyadan yaxĢı hazırlaĢdırmıĢdı. 

 Nərimanova Fitrə və qonĢuluqda yaĢayan Camal 

müəllim bizim məktəbdə iĢləmirdi. Ancaq savadlı 

olduqlarından pulla uĢaq hazırlayırdılar.  

         Odur ki, hazırlıqlı idim. 

         1-ci sualın düzgün cavabı beləydi: 20 

 Ancaq özüm bilərəkdən səhv yazdım: 18  
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         2-ci sualın düzgün cavabı isə beləydi:   

         NH4
+, H+, HSO4,CO4

-2  

 Onu da səhv yazdım: NH4
+, SO4 

-2 

         3-cü sualın düzgün cavabı beləydi: I və II 

   Səhv variant yazdım: yalnız III 

         4-cü sualın düzgün cavabı beləydi: 147,2 

  Səhv yazdım: 73,6 

         5-ci sualın cavabını isə elə düz də yazdım: 

 1.Qara metallar: Fe,Mn,Cr və onların ərin-tiləri. 

 2.Əlvan metallar: Al,Mg,Ca,Cu,Pb,Sn,Zn 

 3.Nadir metallar: Li,Be,V,Mo,W  

 4.Qiymətli metallar: Pt,Au,Ag,Lr,Oc,Pd 

 Özü də, canımda giciĢmə hiss eləsəm də, hamısını 

qəsdən ağlamaya iĢlədim. 

 Müəllim tapĢırmıĢdı, əvvəl qaralamaya iĢlə sənin 

iĢini özüm yoxlayacam. 

Gizli eyhamla göz də vurmuĢdu... 
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 Əlimi qaldırıb, hazır olduğumu baĢa salan-da, 

eynəkli müəllim bildirdi ki, gələ bilərsən.  

         O mənim birbaĢa ağlamaya iĢlədiyimi gö-rən kimi 

əsəbiləĢdi. Sonra da yoxladı ki, 5 sual-dan 4-ünün 

cavabları səhvdir. 

 Və artıq... Qədli-qamətli, alicənab Nəriman 

müəllimin qəyyumluğu da, adı da kara, köməyə gələ 

bilməzdi. 

 Çarəsi kəsilmiĢ professor hiddətlənib, üs-tümə 

bərkdən qıĢqırdı: 

 “Bəs sənə demədimmi, əvvəl qaralamada yaz? 

NöĢün yazmamısan? Ətcəbalasan?  

         Özündən küs!  

         Heyf... riyaziyyatdan, fizikadan aldığın o 4-lərə! 

Çanağı nahaq yerə öz baĢında çatlatdın!”  

 Yalandan mızıldandım: 

 “Müəllim... Cavablar düz deyil bəyəm?” 

 “Get, gələn il gələrsən!” -dedi.  

         Beləcə, bu iĢin nöqtəsi qoyuldu. 
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 Artıq planım baĢ tutmuĢdu... 

 ...Çölə çıxan kimi ögey dayım qara Sabir baĢımın 

üstünü aldı. Nəriman müəllimə arxayın olsa da, yazığın 

rəngi ağarmıĢdı: 

 “Nə oldu?” -səbirsizliklə soruĢdu. 

 “2 aldım!”-nöqtəbənöqtə deməyəcəkdim ki.  

 Çöl alıĢıb yanırdı, hava yaman istiydi...  

 Sevinclə necə dedimsə, Sabir yazıq “2” al-mağıma 

inanmadı...  

         “Nömrə gəlirsən?” -soruĢdu. 

 Əzizim, bax 40 ildən sonra biləcəksən ki, yolunda 

mən nələr etməmiĢəm... 

 Ey növi-bəĢər!  

         Sabir inananda ki, doğrudan da “2” qiymət almıĢam, 

ilahi, əlində tutduğu qara gün eynəyini hirslə, hikkəylə 

necə oynadırdı.  

         Yazığın rəngi necə qaçdı. Sanki yarasının qasnağını 

qopardılar!  

         Sonra da əllərinin titrədiyini gördüm.  
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         Sonra da gördüm hirsindən əsir.  

         Ayaq üstə diri meyitə çevrilmiĢdi.  

 “Qağama, o atama qağa deyirdi, nə cavab 

verəcəyik?”-soyuq, naümid baxıĢlarla pıçıldadı. 

         Sifəti çiyrəndi.  

         Bəlkə də bir köynək ət tökdü o an... 

         Mənsə içimdə sevinirdim. 

 Əzizim bu... Sevgimizin təntənəsiydi! 

 Artıq mən də Bakını tərk edə bilərdim... 

 O il, Məmmədhüseyin kiĢinin adlarını belə yaza 

bilməyən ətbaĢ uĢaqları Aydınla Yunisi ağ-cabədili Sabir 

Gülmalıyevin atası, yeməyi anqut kimi udan Gülmalı kiĢi, 

aldığı karlı pul əvəzində Politexnik institutuna qəbul 

elətdirə bildi. 

 Buratino Tariyel Muradovu anasının əmisi, Bərdənin 

Zümürxanlı kəndindən olan, Sovet Ġtti-faqı Qəhrəmanı 

Aslan Vəzirov...  

 QonĢu Sərxanın qızbibi oğlu Vaqif Həsə-novu, 

dayısı, Politexnik Ġnstitutunda kafedra mü-diri iĢləyən 

Sovet ġəmiyev qəbul elətdirdi. 
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         Gecə-gündüz oxuyanlarsa pul vermədikləri üçün 

ötür-ötürə düĢdülər.  

         Beləcə: 

 Bahar arvadın azğın oğlu, tanınmamıĢ sə-cərədən 

ola-ola özünü inteligent hesab edən ta-mada Vaqif, daim 

qulaqlarını Ģəkləyib danıĢan-ları dinləyən fürer Qanboyun 

oğlu Ələsgər, mən və bir də ki, mənim elani-eĢq elədiyim 

Xuraman, son imtahandan “kəsilib” üzüqara olmuĢduq. 

         Ali təhsil gəmimiz dəryada qərq oldu. 

         Hamımız, övci-fələkdə elegiya tərzində ya-zılmıĢ 

Ģeir, bir həzin musiqi əsəri ruhunda idik.          

         Dünyanın iĢləri hərdən qarıĢarmıĢ da... 

 O isti avqust səhəri Yunis, Aydın və onla-rın çəpərbir 

qonĢusu olan qren Oktayla birlikdə, Məmmədhüseyin 

kiĢinin 58-00 nömrə niĢanlı ГАЗ-21 markalı ВОЛГА-sıyla, 5-

ci mikrorayondan yelli çıxıb qədim tarixi olan Bərdəmizə 

yola düĢdük. 

         Preferans, “21,” duraki, poker, coker oyna-maqla 

gününü keçirən qumarbaz Yunis, maĢını yerindən bir az 

da forslu götürdü.  
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         Dəvərəgöz qren Oktay da instituta məhz o il qəbul 

olunmuĢdu. Onun kürən saçları o qədər sıx və qıvrım idi 

ki, dəllək maĢınına gəlmirdi.  

         Məktəbdə futbol oynayıb bərk tərləyəndən,  qızmar 

günəĢ altlnda xeyli oturandan, evlərində- sə soyuducudan 

buz kimi su içəndən sonra, bi-çarə öldüm-öldümə düĢüb.  

         Bərdə mərkəzi xəstəxanasında o zavallıya yiyə 

duran olmayıb.  

         Yunisin bacısı Məlahətin söylədyinə görə, 

Mingəçevirdə baĢından, iliyindən su çəkiləndən sonra 

sağalsa da, gözləri dombala qalıb, “qren” ayaması da o 

vaxtdan alıbmıĢ.  

         Ġçlərində az-çox oxuyan o idi.  

         Onların təhsil nazirliyindəki prima-balerina-ları o tarixi 

ildə əlahiddə gücə malik çıxdı.  

 Artıq tələbə olduğu üçün atası öz maĢınını etibar 

eləyib Yunisə vermiĢdi. Bəli, adlarını belə düzəməlli 

yazmağı bacarmayan Yunis və qarda-Ģı ətbaĢ Aydın, artıq 

tələbə idi!  

         Qəlbdən arzuladığımız tələbə olmaq istəyi-mizsə 

gözümüzdə qaldı. 
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         Keçiləri bostana buraxmıĢdılar.   

 Yol boyu fikirləĢirdim: “Bax bunların üçü də qəbul 

olundu. Bircə mən kəsildim. Bərdədə ma-Ģından düĢəndə 

anamın üzünə necə baxacam?”  

 UĢaqlar yolboyu məni yatmıĢ bilirdi. 

         Xəyalpərvər əhvalım korlanmıĢdı.  

         Onlar deyib-gülür, zarafatlaĢır, mənsə ürə-yimdə qan 

ağlayırdım.  

 Həm Xuramanım, həm də özüm üçün... 

 ГАЗ-21 markalı 58-00 nömrə niĢanlı, narıncı rəng 

ВОЛГА həyətimizə girən kimi... birinci anam qarĢımıza 

çıxdı və dərhal üzümə baxıb əti ürpər-miĢ, heyrətlə: 

 “Ədə kəsilməmisən?” -soruĢdu.  

 Kədərlə baĢımı aĢağı dikib, köks ötürərək: 

 “Kəsildim...” -mızıldandım. 

 Onun rəngi, həyəcandan ağappaq oldu və heykəl 

kimi donub yerindəcə qaldı. 

         Yunis maĢını murdar bir ədayla döndərib, təkərləri 

qıjıldadaraq geri qayıtdı. 
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         Arxasınca kinayəylə baxıb:  

         “Allahın kitab üzü açmayan səfili! Bədbəxt-likləriniz 

hələ qarĢıdadır,” -ürəyimdə pıçıldadım. 

 Anam gözləri dolmuĢ, bağrı yarılmıĢ, ürəyi 

parçalanmıĢ vəziyyətdə, naəlac məni qucaqladı.  

         Və qəflətən necə ağladısa...  

 Onu bir qədər sakitləĢdirib həyətin ayağına tərəf 

getdim. Ağacların altında hüznlə dayanıb... anamı 

saldığım vəziyyətə göynəyərək, özüm də peĢmançılıq 

hissiylə dolub hövllə hönkürdüm...  

 Ġlahi, anam necə mütəəssir olmuĢdu!  

 Anamı o hala saldığım üçün elə bil ürəyim-dən 

kimsə tutub sıxırdı... 

 Son vaxtlar qara ciyər xəstəliyi ucbatından əsasən 

yavan çörək və su ilə qidalanan nənəm kədərli halda 

yaxınlaĢıb: 

 “Taleyin qismətidir bala, heç nə olmaz, in-Ģallah bir 

az da dərindən oxuyub, dayın Sabir ki-mi  gələn il girərsən 

noolar? Sənin hələ kəpənək qovan vaxtındır... Institut 

qaçmır ki?” -dedi. 
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         QardaĢlarımın içində mehrini mənə salmıĢ adını da 

yaza bilməyən, savadsız, sadəlövh nə-nəm məhz belə, 

fəlsəfi mərhəmətlə dedi.  

 Bir qədər özümə gəldim. 

         O, qorabiĢirən il... 

         Gül-gülə, budaq-budağa sarmaĢan, ecaz-kar, 

heyrətamiz vaxtlar idi. 

         Ətək altdan çox qəbahətlər iĢlədəndən, əl-dən-ələ 

düĢəndən, yetimçələri böyüyəndən... və qoduq dərisindən 

yumĢaq gödəkcə geyinən əri qazamatdan qayıdandan 

sonra yeni Ģikar tapan-da əllərinə xına qoyan iĢvəbaz 

q.Bahar xalagil... köçəbə tayfalar kimi köçüb təzə 

məhəlləyə, 26-lara getmiĢdilər...  

         Yeri düĢmüĢkən, Ģam kimi sönmüĢ Bəylər kiĢidən 

savayı, Bərdədə bir nəfər də qoduq dəri-sindən gödəkcə 

geyinərdi: Qəbahətləri q.Bahar xaladan heç də geri 

qalmayan Kubra və Rahilə müəllimələrin doğmaca qardaĢı 

Ġlham Babayev.  

         Forslarından hər ikisi gödəkcələrini yetənə göstərib 

iriĢə-iriĢə deyərdi:  

         “ġaqren dərisindəndir!” 
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         DanıĢırdılar ki, kefləri kök olanda, ya avto-lavka 

sürən Fərman kiĢi çəpərdən adlayıb onla-ra təĢrif 

buyuranda, satıĢpullarını Ģalğam etmək niyyətində 

bulunduqlarından, gen-bol həyətlərin-də Ģalapaylar əl-ələ 

verib yallı gedərdilər... 

         Ġndi onların ikiotaqlı çiy kərpic daxmalarını atam yerlə 

yeksan elətdirib, yerində hündür tal-var qurdurmuĢdu.  

         Bir dəfə onların evinin yerinə, qarĢısındakı iri alça 

ağacının əzəmətinə baxa-baxa beynimdə bir qafiyə tutub, 

nostalji hisslərə qapanaraq Ģeir yazmaq istədim. Və 

duyğulanıb ilhama gəldim: 

   “Eyvanınız qarĢısında 

   Bir alça ağacı vardı. 

   Sallanıb nazik budaqlarından 

   Səni görmək üçün 

   Gecəni gündüzə qatıb 

 Elə hey yellənərdim, ay Bahar xala! 

 Ġstənilən qəddarlığa məkrlə hazır olan ero-tizm 

meyilli Bahar xalanın 4 cilvə baxıĢlı, köbəli don geyinən 

qızları vardı: Almaz, Solmaz, Zöhrə və bir də Mehparə...  
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         Mehparə kiçikləri idi.  

         Bələkdə uyuyan, anasını Ģapır-Ģapır əmən və hələ 

dərdin nə olduğunu anlamayan vaxtıydı.  

         Bahar xala, cırım-cındır həsir üstündə yer-də oturar, 

körpəni ayağı üstünə uzadıb, yanlara yırğalaya-yırğalaya:  

         “KüĢ, küĢ, küĢ,” -deyə-deyə, oxĢayıb əziz-ləyə-

əzizləyə yatırar, sondasa yorğunluqdan özü də küt 

gedərdi...        

 Onlar gözlərimin qarĢısında, Bahar xalanın 

ətəyindən tuta-tuta, elə bil hər gecə böyüyürdü-lər. 

Məftunedici qızların lifçikləri sinələrində hey daralır, 

qəmzəli qızlar qönçə güllər kimi açılardı. 

 Üç də oğlu vardı: Vaqif, Siyəsət, Bayram. 

         Bayramdan savayı hər ikisi, parçabozbaĢ dəlisi olan 

Xosrov kimi iĢtüx idi. Keçi kimi tulla-na-tullana bir yerdə 

dayanmazdılar.  

         Ġtin diĢi, motalın dərisi...  

         Onlar mənim hakimiyyətimin altında olsa-lar da, 

mənə itaət etsələr də düzələn deyildilər. 
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 Ġtin dilini bilən, ağappaq, maya kimi Bahar xala 

anamla bəhsə girib yeddi uĢaq doğmuĢdu.  

 Köntöy əri oğurluq üstündə Rusiyada uzun müddət 

qazamatda yatanda, elə də çox kiĢi kor-luğu çəkməmiĢdi.  

         Suç üstə yaxalananda, Ģax-Ģəvəl arasında görən 

olanda və ya kimsə duyuq düĢüb Ģübhə-lənəndə... Ģaxsey 

təpmək, fəryad qoparıb əlləri-ni baĢına çırpmaq, dizinə 

döymək, yanlarına sal-lamaq əvəzinə, əllərini ölçüb, 

mənəm-mənəmlik-lə Ģaqqanaq çəkə-çəkə, onlara acıq 

verərmiĢ:  

         “Əlinizdən gələni beĢ boĢqaba çəkin, kim- dən 

qorxacam ki?!”  

         ġakəri beləymiĢ. 

         Yeriyəndə, əndamıyanmıĢ iĢvəkaranə yeri-yər, 

sürməyi donu ona çox yaraĢırdı. 

 ġərq küçəsində bizimlə çəpərbir qonĢuluq-da və 

yeniyetmə dövrü kəndlərində yaĢayanda müəyyən 

qəbahətləri olsa belə, o, pozğunluğun ucsuz-bucaqsız 

səhrasında yaxası açıq gəzən-lərdən də deyildi.  

         Tanrı qarĢısında qorxudan titrəyən də... 

 Düzü onu çox istəyirdim.  
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         Hamamlanıb çıxanda, həmiĢə məni görən kimi 

qucaqlayıb isti dodaqlarıyla üzümdən öpər, isti yanağını 

yanağıma söykəyib nəvaziĢlə saçı-ma sığal çəkər, oğluyla 

dostluq elədiyimə, uĢaq olduğuma görə əlacı kəsilər, 

ehtizazla:  

         “Ürəyim əllərini öpür” -pıçıldayardı. 

         Əfsus, o vaxtlar heç nə anlamazdım!  

         Amma, “nə istəsəm” qızırğalanmazdı... 

 Məhkumluq həyatı sürmüĢ, mənhus, it diri-liyində 

olan əri Bəylərə elə də endirməzdi.   

         Bainhəmə əl-ayağını bir balaca yığmıĢdı... 

         Bir gün kənardan ona lümlüt bir qadın foto-Ģəkli 

göstərib tez də cibimə basdım. 

         Qılıqlayıb yanına çağırdı və Ģəkli qəfil döĢ cibimdən 

zorla çəkib çıxardı.  

         Rəngim qaçdı.  

         Dodağım qurudu.  

         Nəfəsim tutuldu...  

         O mənə heç nə demədi.  
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         Amma, sifəti allandı. 

 Eh...  

Əlacı olsaydı, məni döĢünə də salardı.   

Mətləbdən çox uzaqlaĢdım deyəsən... 

Xatirələrin yedəyindəcə qalmıĢdım. Köhnə xatirələr 

peydərpey mənə səlbə atırdı. 

 BaĢqa bir hadisəni xatırladım: 

 “1965-ci ilin yanvar ayı yenicə çıxmıĢdı.  

         Elədiyim dəcəlliyə görə məni 8“c” sinfindən çıxarıb 

8“b” sinfinə keçirmiĢdilər... 

         Kolxoz bazarının içində dükançı Həvvanın, əri 

Məhərrəmin və bazar camaatının gözləri qar-Ģısındaca, 

atam, mənə göz verib iĢıq verməyən Mübarizi təzəcə 

baĢına alıb yerə çırpmıĢdı.  

         Neçə gün idi məktəb bu inqilabi hadisədən danıĢırdı. 

Atam qulağından tutub, sürüyə-sürüyə Mübarizi 

valideyinlərinin yanına gətirəndə:    

         “Küçüyünüzə öyüd verə bilmirsinizz? -hirs-hikkəylə 

qıĢqıraraq soruĢdu.  
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         Məhərrəm kiĢi zarafat bilib:  

         “Yox!”-deyəndən sonra, bax o qiyamat baĢ vermiĢdi. 

Mübariz göydən yerə zərblə dəyəndə:  

         “Zıqq!!” -elədi.  

         Və anası Həvva, bir dəfə: “Hii...” -eləyib içi-ni 

çəkmiĢdi.          

         Vəssalam.  

         Göygöz, taqqanaq Mübariz bir neçə il eyni sinifdə 

qaldığından bizimlə oxuyurdu. Onun sinif yoldaĢları isə 

məktəbi bitirmiĢdi.  

         Məndən yaĢca çox böyük idi.  

         Məktəbə gəlsə də çox vaxt dərsə girməz, heç vaxt 

dəftər-kitab götürməz, sinfin bütün oğ-lan uĢaqlarını lağa 

qoyar, yetənə yetər, yetmə-yənə də bir daĢ atardı.  

         Məktəbimizin arxasındakı qoca xan çınarı-nın hədsiz 

enli, çürümüĢ iri gövdəsinin dalında gizlənib, özükimilərlə 

kart oynayar, yerdən tapdı-ğı siqaret kötüklərini, göz 

qırpmadan tüstülədər, arvad hamamında gördüyü, 

kimlərdənsə eĢitdiyi sözləri bəzəyib əxlaqsız cümlələrlə 

danıĢardı.  
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         Dayım qara Sabir onu möhkəm əziĢdirən-dən sonra 

mənimlə qanlı-bıçaq olmuĢdu.  

         Gözü götürmədiyi, gücü çatmayıb ləj düĢ-düyü 

uĢaqların arxasınca Ģəbədə qoĢardı. 

         Göygöz Mübariz sınmıĢdı... 

         Son dəfə kolxoz küçəsində yaĢayan Mısıq 

çağırdığımız Müseyibi bərk döydüyüm üçün, ka-sıbçılıqla 

güzaran keçirən anası gəlib məktəbdə səsini baĢına 

salandan sonra, direktor əlimdən bezib, qətiyyətlə sinfimi 

dəyiĢəsi oldu. 

         8“c”-də quĢ da mən tərəfə səkə bilməzdi. 

         Ġndi yaman tutulmuĢdum... 

         Adiləyə görə çox peĢmançılıq çəkir, ondan ayrılmaq 

nədənsə mənə ağır gəlirdi.  

         O gecə, yeddiqardaĢ ulduzlara baxa-baxa bircə onu 

xatırladım. Ağappaq dərisi vardı. Sifə-tindəki xırda 

xınarəng xallar ona yamanca yara-Ģırdı. HəmiĢə sadə və 

səliqəli geyinərdi. 

         Xınalı çöhrəsi, dumduru gözləri, lalə kimi qanqırmızı 

dodaqları baxanı heyrətə gətirərdi. 
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         Əlfi Qasımovun yazdığı ADĠLƏNĠN TALEYĠ ki-tabını 

oxuyanda, nədənsə onu düĢünürdüm. 

         Bir partada otururduq.  

         Dərsdə, bu kitabı dizlərimin üstünə qoyub oxuyanda, 

hərdən müəllimə Ģübhələnib biz otu-ran tərəfə gəlmək 

istəyəndə, o diziylə yüngülcə dizimə vurar, dərhal kitabı 

yığıĢdırardım.  

         O vaxt, altı dəcəl və dəli qardaĢ olsaq da bacımız 

olmadığından sakit, məsum qız uĢaqları görəndə bizi çox 

çəkərdı.  

         Adilə gördüyüm qızların hamısından yaxĢı-sı idi. 

Onun heyranedici baxıĢı, tükənməyən xoĢ  davranıĢı, 

məstanə qoxusu... indi onu itirəcəyimi düĢündükcə az 

qalırdım saçlarımı didəm.          

         Pambıq tarlasında döĢlük taxıb necə bəxti-yarlıqla 

yanaĢı gedər, “ağ qızıl” toplayardıq.  

         Nəzər-diqqəti cəlb etmədən hamıdan uzaq gəzər, 

istəməzdik ki, həndəvərimizdə kimsə do-laĢsın. O geniĢ 

tarlada da pıçıltıyla danıĢardıq. 

         Məktəbin həyətində yığıĢıb, kollektiv Ģəkil 

çəkdirəndə, ya bir tədbir keçiriləndə, ƏL ÜSTÜN-DƏ KĠMĠN 

ƏLĠ? oyununda bir-birimizə peyğam ve-rər, DƏSMAL SALDI 
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oynayandasa, dövrədə yanaĢı oturar, hərdən əl-ələ də 

tutardıq...  

         Bütün bunlar sanki bir gecədə çönüb nağıl olmuĢ, 

zərif qəlbli Adilə isə, duman olub qeybə çəkilmiĢdi. 

DüĢündükcə üĢürgələnirdim.  

         O indi ruh kimi göylərdəmi dolaĢacaqdı?  

         Doğrudanmı hər Ģey unudulacaqdı? 

         Sonuncu 8 mart günü ikimərtəbəli Mərkəzi 

univermağın qalanteriya malları satılan Ģöbəsin-dən göy 

rəngli gözmuncuğu, bir ədəd də bəzək sancağı alıb ona 

bağıĢlamıĢdım. 

         O hədiyyəni alanda necə çaĢmıĢ, məmnun qalıb 

sevincindən necə doluxsunmuĢdu. 

         Sadəlövhcəsinə qayğımı çəkərdi! 

         TəĢəkkürnamələr almaqla oxuyardı. 

         Lal baxıĢlarımız, gözəgörünməz sirli iliĢki-lərimiz, 

məlhəm hisslərlə dolu qəlbən bağlılığı-mız vardı. Onun 

dumduru gözlərində, narahatlıq və məyusluğun qarıĢığı da 

görünürdü.  

         O Ģıltaq deyildi.        

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

63 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Bu arıq, incə, lalədodaq balaca qız mənə mürĢidi-

pirlik eləyərdi. YumyumĢaq açıq qəhvəyi saçları vardı. 

Adilə qüsursuz, ağıllı, kübar ailələ-rinə bənzər, hər bir 

hörmətə layiq gömgöyçək bir qız idi. O, həyatda məni 

“seçən” ilk qız olmuĢ və ömür səlnaməmdə əbədiyyətədək 

elə bu cür də yaĢayacaqdı: Rahatlığı pozulmuĢ, sadəlövh, 

kə- dərli, qayğılı, məyus.  

 O, xəfif əsən səba mehiydi...  

         Sabah sinifdə məni görməyəndə, sinfimi dəyiĢdiyimi 

öyrənib biləndə, o məhzun nə hisslər keçirəcəkdi! Bezgin 

halda kövrəlib ağlamazdı? 

         Ona, maraq hədəfləri olan Tahir Ağayevlə CavanĢir 

Əbdürrəhmanovun bu xəbəri eĢidəcəyi təqdirdə çiçəkləri 

çırtlayacaqdı!  

         Kimi otuzduracaqdılar onun yanındakı boĢ qalmıĢ 

yerimdə görəsən? 

         Bizim çiçəyimiz tumurcuqda solacaqdımı? 

         Tərs kimi o ikinci, mənsə birinci növbədə 

oxuyacaqdım. Hər birimiz kədərimizlə baĢ-baĢa 

qalacaqdıq. Heç yaxĢı olmadı...  

         Qətiyyətim və gücüm sanki tükənirdi.          
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         Ancaq dünyanın quyruğu da uzundur.  

         Bainhəmə, qəlbimi oxusaydı məğlubiyyətlə 

barıĢmayacağıma o da əmin ola bilərdi! 

         Bəlkə tale imtahanıdır? 

         Həyatımın ilk üzüntü tariximi yazılır?          

         Əclaf Mısıx! 

         Qoz qabığına girsən də səni tapıb, qiymə-qiymə 

edəcəyəm. Qiyyə çalacaqsan, qiyyə! 

         Qadiri-mütləq!  

         ObaĢdan, zaman sinəmdə ilk yarasını aça-caq, hə? 

8“c” sinfimin qətlinə fərman verildi, hə?        

         Eh... məxləs... 

         Söylədiyim kimi, 8“c”-də quĢ da mən tərəfə səkə 

bilməzdi.  

         Atamla qara Sabir öz sözünü demiĢdi.        

         ...Yeni sinifdəsə hamıya yad idim və belə demək 

caizsə, özümə təzə dövran qurmalıydım.          

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

65 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Bu sinifdə ikicə nəfəri tanıyırdım: Kəstanə rəngli don 

geyinən bəstəboy Xuramanı, yay kimi əyri, eĢim-eĢim 

uzanan döngəmizdən...   

         QardaĢı Ramiz ilə mənim qardaĢım Vidadi ikinci 

növbədə bir sinifdə oxuduqlarından, onları axĢam dərsdən 

qayıdanda qarĢılayan vaxt ilk və bir neçə dəfə də 

sonradan, alatoranda uzaqdan- yaxından görmüĢdüm.  

         Və bir də, soğanbozbaĢı yeyib qara çay iç-məkdən 

taqqanağa dönmüĢ səbatsız və kütbaĢ, buratino 

adlandırdığımız Tariyel Muradovu bizim küçə 

futbolundan...  

         Bainhəmə, meydanım daralmıĢdı. 

         8“b” sinfinə gəldyim ilk gün idi. 

 Yeni sinfin dalaĢqan uĢaqlarından olan, Ġs-bəndiyar 

adlı sürtüĢkən oğlan əhvalpürsanlıq et- mək əvəzinə 

səfehcəsinə və deyərdim ki, rəzillik edərək erkək təkələr 

kimi, qəfil ayağa qalxıb xü-susi bir ədayla məni döyüĢə 

çağırdı.  

         Özü də ki, al dilə tutmaqla, tovlamaqla yox, kiĢi kimi 

nümayiĢkaranə, aqibətini düĢünmədən, ağına-bozuna belə 

baxmadan. 

         Yəqin... 
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         Elə bildi təlaĢlanıb qarĢısında səcdə qıla-cam. Əl 

mənim, ətək sənin deyib yalvaracam, o da heyratı xoruzu 

kimi xoruzlanıb, soyub soğana döndərəcək məni. 

         Qabağından qaçmadım!  

         A.PuĢkin kimi qan bahasına baĢa gələcək duelə yox, 

adi küçə döyüĢünə gedəcəkdik dəə...  

         Və elə... dərs gedə-gedə də, sinfi saymaz-yana tərk 

edib bayıra çıxdıq.  

         O yeyin-yeyin gedir, mən də yedəyində nə-fəs 

dərmədən irəliləyirdim.  

         Təkbətək yumruq davasına çıxmağı, küçə-mizdə, 

qonĢu məhəllələrdə çox görmüĢdüm.  

         Yad yerdəsə ilk dəfəydi. 

         Onun yaĢadığı evə yaxın, səddi-Çin hesab elədiyi 

Lenin bağına sarı yollanmıĢdıq. 

         Bəlkə qiyamət günü yetiĢirdi?          

         O, Leninin heykəli qarĢısında ədəb-ərkanla əynindəki 

qəhvəyi sürtükünü çıxardı.  

         Mən də, çar-naçar pencəyimi soyundum.  
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         BiyabandaymıĢıq kimi bir qədər sözlə mü-bahisə 

edəndən, dartıĢandan, söyüĢəndən, kiĢi-kiĢi kiĢilikdən dəm 

vurandan, yekbəyek gəlib bir-birimizi sürükləyəndən 

sonra... yumruq davasına baĢladıq. Artıq ,bu davadan qan 

qoxusu gəlirdi. 

         Kim-kimin axırına çıxacaqdı? 

         Meydandan kim qaçacaqdı?  

         Bir neçə qarĢılıqlı dəqiq zərbələrdən sonra, o dərk 

etdi ki uduzacaq. Qorxu hissi onu bürüdü və necə 

bürüdüsə... bunu, dərhal mən özüm də hiss elədim. 

Qəzəblə çığırdım:  

         “Nə qəzəlləyirdin əə?” 

         Mən qonĢu küçədə fürerin oğlu Ələsgərgi-lin 

məhəlləsində taxtapuĢlu evlərdə yaĢayan qa-raçı 

taborunun kəsik-küsük parçalardan don ge-yinən 

arvadlarının... burnu fırtıqlı, ayaqyalın, lüt-üryan, yarıçılpaq 

uĢaqlarına döyülə-döyülə küçə döyüĢməsini öyrənmiĢdim.  

         Nədən bunun gözü məni yemiĢdi? 

         Onun tabü-taqəti tükənirdi.  

         Birdən ortalayıb qəfil onu altıma basdım.  
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         Heyi kəsilmiĢdi.  

         Üstündə oturub ardıcıl vurduğum yumruq-larla ağız-

burnunu necə dağıtdımsa dizlərim, əl-lərim, hər ikimizin 

pal-paltarı eləcə al qan içində oldu. Dodaqları da 

partlamıĢdı! 

         Afat aparmıĢ qəzəblə orta, adsız və çeçələ 

barmaqlarımı ağzına salıb var gücüylə diĢlədi. 

         Çığırmağa macal tapmamıĢ... 

         Arxadan da kimsə məni qamarlayıb hava-ya qaldırdı. 

Kiminsə güclü cəngində idim.   

         Saçında tağ ayırmıĢ cüssəli bir kiĢi, məni qeyzlə 

kənara atdı və gözləri hədəqəsindən çıx-mıĢ, heyratı xoruz 

kimi üstümə qaqqıldadı:  

         “Niyə öldürürsən zavallını? Görmürsən bi-nəvanın 

qulaq seyvanından da qan gəlir..? Sey-rəngahda cəngə 

girərlər?”  

         O heybətli kiĢi deyəsən comərdlik edirdi.  

         Və bununla da dava sona çatdı.  
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         Hər ikimiz qan içində, üst-baĢımızı çırpıb... məktəbə 

sarı götürüldük... Məktəbin arxasındakı su krantında qanı 

yuyanda, zəng “çölə” vuruldu.    

         Məndən heç nə soruĢan olmadı. 

         O bir neçə dəqiqə geç gəldi. 

         Sinfə qayıtmağıyla kütbeyin, döĢdəymiĢ Ġs-

bəndiyarın qan içindəki səksəkəli halına baxıb... Yeni 

sinfin, gözləri kəlləsinə çıxmıĢ qızlı-oğlanlı, bir sürü uĢağı 

sərzəniĢlə üstümə düĢdülər: 

 “Xuliqandır eyy... Elə gələn kimi Ģappadan dalaĢır. 

Xalxın uĢağını döyüb Ģikəst eləyib bu...” 

 Hətta qurdu-qurduya düĢmüĢ qızlar, ağız-ağıza 

verib qırıq patefon kimi: 

 “Çıx get bizim sinfimizdən!  

         Taxtabiti kimi tüfeyli qansoransan!  

         Qayıt öz sinfinizə! Bizim sinfin mənafeinə, 

maraqlarına xələl gətirirsən! Oyun-oyuncaq deyil bu sinif 

sənə... Qayıt 8“c”-yə... 

         Əmması çıxmamıĢ çıx get!” -qıĢqırıĢırdılar. 

 Bu sinif mənə həddən ziyadə yad idi.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

70 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Sanki eĢafot səhnəsindəydim. 

O vaxt, qərib ənginlikdə tənha, meydanda təkcə 

qalmıĢdım. 

Elə tutulmuĢdum ki... 

Bu an yardıma, imdada möhtacdım. 

OvsunlanmıĢ, kəsilə-kəsilə qalmıĢdım. 

Nədənsə bu an: 

ErkəkləĢib səsi yoğunlamıĢ, adının mənası “pak” 

olan Tahiri, qonĢu Xanımın oğlu Vaqifi və bir də nədənsə 

yoxluğunu duyandan sonra məni sehrləmiĢ ağ, xınalı 

Adiləni xatırladım... 

UĢaq vaxtı, yoluxucu göyöskürək xəstəliyi keçirən, 

iki eĢĢəyin arpasını bölə bilməyən, cib-lərində siçan 

oynayan ətbaĢ Tariyel, o vaxt məni müdafiə eləmədi.  

Amma buna çox ehtiyacım vardı.  

Əlamanda qalmıĢdım. 

Buratino qonĢusuna təĢəxxüslə tarixi döĢ gərməliydi, 

amma, bica yerə peysərə verdi. 

DöĢəkdə yatmaq deyildi ha bu! 
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Gözlənilmədən... 

Var qəlbimlə arzuladığım hadisə baĢ verdi:  

Qəflətən Xuraman ayağa qalxıb, cəsarətlə məni 

müdafiə elədi: 

“Nə iĢinizə qalıb?”  

Dükançı Muradın qızı, hərəkətlərində, sö-zünü 

deməkdə sərbəst olan Sevda da, Xurama-na qoĢuldu və 

onları itdən alıb, itə verdi: 

 “Düz deyir də Xuraman... Nə iĢinizə qalıb? Lap yaxĢı 

oğlandı, qara yaxmayın ona, biçarədə nə günah var? 

Qaçdı-tutdu oynamağa getmə-miĢdilər ki? KiĢi döyər də, 

döyülər də...” 

 Xuramanla Sevdaya, nədənsə soyuqqanlı Məmməd 

Fətəliyev də qoĢuldu.  

         Hətta, o yerindən qalxıb düz yanıma gəldi, 

döĢüdolusu, kərrat ilə:  

“Bir adamın hünəri var, buna bir söz desin. Heç 

yana getməyəcək! Heyvərə Ġsbəndiyar həd-dini biləydi. 

Özü ona sataĢdı, davaya da o qəddi nun olmuĢ bunu 

çağırdı də... ĠĢıqlı dünya baĢına dar gəlirdi? Nə cırtqozluq 
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eləyirdi bəs? Əvəzində siz niyə cızhacız yanırsınız? Az 

qalıb abi-niysan axıdasınız...” -ağsaqqal kimi danıĢdı. 

Ürəyimdən tikan çıxdı. 

Sinfin erkək tükəzbanı, sərv qamətli anası-nın 

heyratı kəlağayısını örtən Esmira da onlara qoĢuldu və 

ağbirçəkfəndi:  

“Qara qarıĢqa kimi, nə düĢmüsünüz onun üstünə? 

Niyə qaçarağa salırsınız aaz? Toydan sonra nə nağaradı 

bu? Niyə bədinə gedirsiniz?”  

 Bu mərhəmət üçün kövrək qəlbim, soğan kimi 

soyulmuĢ ürəyim necə yumĢaldı.  

         Gözlərim doldu...  

         DüĢdüyüm burulğan deyəsən sovuĢurdu. 

         O gün...  

         QonĢuluğumuzda məsud yaĢayan qırmızı-yanaqlı 

Xuraman çöhrəsindəki çəkingən təbəs-sümlə, gözlərini 

qırpmadan, dumduru gözləriylə hey mənə oğrun-oğrun 

baxdı...           
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 Yad sinifdə mənə də qahmar çıxan istəkli, məğrur 

Ģagirdlər tapılmıĢdı! Bu hadisə, gələcək həyatımda da 

təsirsiz ötüĢməyəcəkdi... 

         Kövrəlib dərin sükuta dalmıĢdım. O günkü uzun 

gecədə Adiləni düĢünüb göz yaĢı tökdüm. 

         Niyə məhz Adiləni? 

         Onu sonralar... əfsus ki, üstündən çox illər ötəndən 

sonra onun ilk, halal, lal sevgisinin haq-qını baĢa düĢüb 

dəyərləndirə bilmədiyimi anla-dım. Görünür mən də 

sevirəmmiĢ...  

         Bəlkə də:         

         Kiçik olduğumdan, onu tez unutmuĢam... 

         Dərindən düĢünsəm, qapalı dünyamda bu-nun 

fəlsəfəsini anlayardım. Bəlkə də, əsl sevgini dərk etmirdim 

hələ. DaĢ kürəciklə mazı-mazı oy-namaq həvəsi daha 

güclü olur bu yaĢda...               

 Növbəti bir hadisəni də xatırladım: 

 “1962-ci ilin yayı idi.  

         Ġt dəftərində də adı olmayan, paxıl Fəxrəd-din 

BəĢirov, onların qonĢuluğundakı Zakir adın-da gecqanan 
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qarabəniz oğlan və bir də mən ġu-Ģaya ПИОНЕР-ЛАГЕР-ə 

getmiĢdik.  

         Hələ bu putyovkanı almağa gedəndə, na-har 

fasiləsinə düĢüb gözləyən vaxt nənəmin ba-Ģına gələn 

fəlakət: 

         “ġəhər 3 nömrəli orta məktəbin yaxınlığın-da 

yerləĢən həmkarların binası qarĢısında, taxta oturacaqda 

nənəmlə yanaĢı oturmuĢduq. 

 Haradansa bir qıllı kiĢi peyda olub, ədəb-ərkanla 

bizə salam verdi və yanımızda əyləĢdi. Sən demə, ənlik-

kirĢan görməyən nənəmin ovu-cunda tutduğu pulu bu 

üzütüklü, qıllı kiĢi kənar-dan görübmüĢ.  

         Mənim yaxınlıqda tullanıb-düĢərək öz-özü-mə, bir 

ayaq üstə atıla-atıla LĠNG-LĠNGĠ oynama-ğımdan istifadə 

eləyib qəfil, nənəmin qolunu qa-balıqla buraraq, düĢərgə 

pulumuzu arvadın ovu-cundan qamarlayıb əclaf qaçırtdı.  

         Nənəm karıxdığından çığıra da bilmədi:  

         -Ədə, ədə... qoyma bədəfkar pulu apardı, -xırıltıyla 

deyə bildi. 

         Bizi əngələ salan namərd kiĢinin arxasınca o vaxt 

necə götürüldüm!  
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         Kəsafət və çamur içində olan qıllı kiĢi birin-ci 

hasardan güllə kimi adladı. Bədəbəddə, mən də 

qorxmayıb bu hasardan quĢ kimi süzdüm.  

         Ġkincidə də eləcə. 

         Üçüncüdəsə...  

         Kiçik olduğumdan, bu dəfə hündür çiy kər-pic 

hasardan tullana bilmədim... Düzü, bu hasar yox, əsl 

qurğan idi.  

         Qəzilli talançı ərəb atı kimi qaçırdı.  

         Əclafın arxasınca iri bir daĢ tolazlayıb, nif-rin tökərək 

var gücümlə, döĢüodlu çığırdım:  

         “Bədcins köpəyoğlu! Anan vayına otursun! Bədəlin 

ödəyəcəksən! Dayaan...” 

         Abavü əcdadına kimi söydüm. 

         Sinəm necə atlanırdı! 

         Hirs-hikkədən alovlanıb, badamı gözlərim-dən 

almazı yaĢlar axıtdım... 

         Qladiolus adlandırdığımız, qarğasoğanıyla dolu yad 

həyətdə hələ yaxĢı ki, it olmadı.  
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         Ġri bir miĢovulun ora-bura vurnuxub özünü gizlətmək 

istədiyini gördüm.  

         Ev yiyəsi duyuq düĢməmiĢ yarpaqlarından xoĢ iy 

gələn qara mərsin ağacına dırmaĢıb ara-dan çıxdım. Həm 

də, pul cəhənnəm, biçarə nə-nəm məndən nigaran 

qalacaqdı. 

         Talançılıq yoluyla, gözdən tük çəkən kirli, Ģalaq 

qovunbaĢ, bəddua, qıllı kiĢi, zavallı nənə-mi heydən 

düĢmüĢ, amanı kəsilmiĢ qoca, məni də bəbə bilib düĢərgə 

pulunu məzdəyə bildi. 

         Düzdü, məsarifi elə də çox deyildi. 

         Amma, mərəkə də qopara bilmədik.  

         Məzlum-məzlum dayanıb, dümağ ağarmıĢ qarayanız 

nənəmə baxırdım.  

         Gözlərim açıla qalmıĢdı... 

         Təəssüf ki, tarixi hadisədə ala erkəclik edə bilmədim. 

Dost-tanıĢ, qohum-əqrəba dünya dur-duqca danıĢıb məni 

lağa qoyacaqdılar. 

         Gözləri quyuya düĢmüĢ nənəm də, qıyya çəkmək 

əvəzinə, mısmırığını sallayıb: 
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         “Bəd nəzərə gəldik bala. Qiyamətəcən ya-dımdan 

çıxmaz,” -mızıldandı.  

         MüĢkülə düĢmüĢdük. 

         Ġt də getdi, ip də.  

         Kor-peĢman geri döndük... 

O axĢam: 

         Atam, sarı mirabel gavalısı yeyə-yeyə baĢ verənləri 

eĢidəndə gülməkdən uğunub getdi.     

         O indidən məzəlliliyə salıb qabırğasöhbəti məni hey 

məsxərəyə qoyaraq cırnadırdı. 

         Atamın böyük qardaĢı, min dərədən su gö-türən, 

Kəlbəcər rayonunun uzaq kənd mağaza-sından silahlı 

basqınla soyğunçuluq eləyib qarət üstündə 10 il 

məhkumluq həyatı sürmüĢdü.  

         Uzunboylu o qorxmaz Həmid əmim, bir ba-zar günü 

məsləkdaĢları ilə birlikdə yığıĢıb, verdi-yimiz əlamətlərinə 

rəğmən, qoca qadın və körpə uĢaqdan soyğunçuluq edən 

Ģərəfsizi tapıb pulu almıĢ, özünü də cəzalandırıb, kolxoz 

bazarında sürütmə çəkmiĢ, bazar qadınlarının:  
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         “Qadanızı alım, baĢınıza dolanım, qələt qı-rıb, baĢını 

da anasıyla daĢa döyüb, öldürməyin, yazıqdır...” -yalvar-

yaxarından, minnət-sünnətlə- rindən sonra, sonda ondan 

əl çəkmiĢdilər...   

 Mən demiĢdim axı: 

         “Bədəlin ödəyəcəksən!” 

         Ödədi də... 

         Putyovkanı aldıq da!          

         Yay tətilində ПИОНЕР düĢərgəsinə getmək çoxdankı 

arzum idi. Kitab, jurnal səhifələrinə ba-xıb gördüyüm 

qəribə Ģəkillərdən vurulmuĢdum oralara... Çayda çimmək, 

çadırda yaĢamaq, çay kənarında balıq tutmaq, gecələr 

meĢədə tonqal qalayıb ətrafında toplaĢmaq, çalıb-oxuyub-

oyna-maq, bənövĢə yığmaq...  

         Üzməyi yaxĢı bacarmasam da, çulumu su-dan 

çıxarardım, amma, hansısa alətdə çalmağı, rəqs etməyi, 

ya hansısa bir mahnı oxumağı isə ümumiyyətlə 

bacarmazdım. 

         Bir sözlə: 

         ПИОНЕР yaylağına müĢtaq olmuĢdum. 
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 Yad yerdə, heç vaxt valideyinsiz olmamıĢ-dım. Ġndi 

də Zakir və Fəxrəddinlə getdiyim üçün evdən mənə icazə 

vermiĢdilər.          

         O il...  

         Elə oldu ki, ġuĢadakı ПИОНЕР-ЛАГЕРЬ-də oğlanlar 

qalan yerdə boĢ yer tapılmadı.  

         O vaxt 10-11 yaĢım ancaq olardı. 

         Çox balaca olduğum üçün, Fəxrəddin və Zakirdən 

ayırıb, məni qızların otağına keçirdilər.  

 Ey Qadiri-mütləq! 

         Ey bəni-növi bəĢər!  

         Nahar yeməyindən sonra dincələndə... və uzun yay 

gecələrini, qızlarla bir otaqda yatırdım.  

         Qızlar məndən yaĢca böyük olduqlarından məni 

qorxudur, mənə göz verib iĢıq vermirdilər.  

         Hətta, vəhĢi qəzalə gözlü bir qız küt tüfəng səsində 

üstümə açıldı: 

         “Ey! Fəhmsiz gecqanan. BaĢını sal yorğa-nın altına, 

əl-ayaq oynatma. Bizi pusma ha! Əlim giciĢir, allaha dua 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

80 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

elə ki döyməyim səni. Sümük-lərini qıraram. Duz kimi hər 

aĢa girmə!”  

         BaĢqa bir həyasız qız ona cavab verdi:  

         “Aaz əngini yorma, o nə bilir xurma dadını ki, hələ bir 

bizə baxa da...” 

         Üçüncü qız söhbətə qoĢulub, bir az da irəli getdi və 

məsxərəyə, məzə cırtdatmağa baĢladı: 

         “Əə balaca, bazburudlu qardaĢın var? Mə-mən 

çıxıb? Anan bazar-dükana gedəndə bazu-bənd taxır? 

Həyat və məmat arasındasan haa... 

Yum gözlərini, həyata gözüyumulu bax!” 

         Belə-belə sözlər...          

 Ġlahi! 

 Onda da, yad yerdə tək olduğumdan necə kövrək 

idim. Düzü qızlara baxmaq marağım və sonsuz həvəsim 

olsa da canımı sürəkli bir qorxu hissi də bürümüĢdü. 

Bağrıqara vəziyyətdəydim. 

         Bainhəmə: 
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         GözəĢirin duzlu qızlar hədə-qorxu gəlsələr də, 

hərdən kirpiklərimi yalandan çıppıldadıb, giz-lincə məlih 

qızlara baxırdım. 

          Məndə həmiĢə maraq qorxunu üstələyirdi.     

         Bərdədən böyük ümidlərlə çıxıb ġuĢaya iri avtobusla 

yekə gələndə Zakir və Fəxrəddinə çox güvənsəm də artıq 

onlardan ayrı düĢüb yad yer-də yalqız qalmıĢdım. Hələ 

yaxĢı ki, ġuĢanın də-ləduz ДЕТДОМ uĢaqları ilə yox, 

ərköyün düĢərgə qızlarıyla qalmıĢdım.  

         Həyatımln ilk həqiqi imtahanı idi. 

         Səbat göstərməliydim.  

         Bir həftə keçmiĢ... 

         Yamanca qəribsəmiĢdim ki, vəziyyətin nə yerdə 

olduğunu öyrənmək üçün atam, ögey da-yım qara Sabirlə 

kiçik qardaĢım Rafiqi arxamca göndərdi. ġuĢa Bərdədən 

elə də uzaqda deyildi. 

         100 km ola-olmayaydı. Bir saatlıq yol idi.  

         Bu məim üçün əsl ərmağan idi. 

         Güclük çəkirdim...  

         Pərvərdigarə!  
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         Onları görəndə sevinmək əvəzinə, kövrəlib birdən 

necə hönkürdüm! 

         Qara Sabir məni bərk-bərk qucaqladı: 

         “Bu ki sənin ürək arzun idi...”  

         Boğuq səslə, içimi çəkə-çəkə ağladım. 

         Beləcə paxırım açıldı. 

         DüĢərgənin həyətinə çıxdıq. 

         Həyətin küncündəki iki erməni öz dillərində nəsə 

danıĢır, ikidəstəli iri bir bıçqıyla, yoğun, çü-rük gövdəli bir 

ağacı doğrayırdılar.  

 Qərib, yad bir yerdə kiçik kövrək bir uĢaq idim. 

Onları görəndən sonra xeli ürəklənmiĢdim. 

         Hətta, onlar gedəndə: 

         “Ġstəyirsən səni də aparaq,” -soruĢdular. 

         Daxili təbəddülatlar, çalxalanmalar olsa da günah 

keçisi özümü bildim. Axı Bərdədə aya hü-rürdüm, qorxu 

töhmətini üstümə necə götürüm? 

         Gələcəyimi əngəlləməyəcəkdim ki... 
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         Zakir və BəĢirov Fəxrəddinə də bir qoz. 

         Düdük çıxdılar!    

         Bainhəmə:   

         Qızlarla yatdığım otağın bihuĢedici istisinə, onların 

məstedici qoxularına, duzlu zarafatlarına rəğmən də, 

dirəniĢ edib qaldım. 

         Onlar gedəndən sonra çox toxdaq olmuĢ, günüqara 

vaxtlarım arxada qalmıĢdı.    

         Yenidən zülmətə sürüklənmədim...           

         Hər səhər sübhdən Ģeypur çalınır bizi oya-dıb səhər 

gimnastikası elətdirir, yuyunub səhər yeməyini yeyən kimi 

də sıraya düzürdülər.  

         Demək olar, hər gün gəzintiyə gedirdik. 

         Gürrah vurmaqla... bir dəfə bizi sıraya dü-züb 

cərgəylə cıdır düzünə, bir dəfə daĢaltı deyi-lən yer 

tərəfdəki qırx pilləkana, bir dəfə də dağın döĢündəki 

keçiqulağıyla dolu ərimgəldi yamacı-na aparmıĢdılar.  

         Naharda kababçilov yemiĢdik. 

         Sıra meydançasındakı yerim düz bayrağın 

altındaydı. ġərəfli yer idi. 
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         Bir gün...          

         ПИОНЕР baĢ dəstə rəhbəri, qırmızı qalstuk-lu, dürr 

diĢli, ərqəvan dodaqlı qız nəsə danıĢırdı.  

 Gün baĢımı deĢirdi.  

         Birdən, gördüm yanaĢı dayanan bir sısqa, cürə oğlan 

uĢağı məndən bərk-bərk yapıĢır. Bə-rayi-ehtiyat onun 

qırraĢıb məni dartan əlini zorla çəkib özümdən araladım.  

         Yazığın canı bir kalafa sümük idi. 

         Burnunun altında nəsə deyirdi.  

         O birdən arxası üstə aĢdı və bərkdən yerə çırpıldı. 

Evi yıxılmıĢ çığıra da bilmədi. 

         Necə qıĢqırıĢma qopdu! 

         Özüm də bərk qorxdum.  

Sən demə ölməyibmiĢ, atası yanmıĢın ürə-yi 

gedibmiĢ. Bənizi kağız kimi ağarmıĢdı...    

DüĢərgə pionerləri aĢüftə olmuĢdular. 

Sonralar məlum oldu ki o oğlan aligövhər bir 

ailədənmiĢ. Atasının, cıdır atı kimi bərkqaçan bir neçə 

sağlam oğlu da varmıĢ. 
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O gün qızlar yatanda o oğlanın əfəlliyindən 

gecəyarıyadək danıĢdılar və hərdən bir də məni ona tay 

tutub doladılar. 

Mən də... mələfənin bir ucunu gizlincə qal-dırıb, 

yarımqaranlıqda, nəfəs dərmədən coĢqun-luq içində 

onlara baxırdım.  

Yamanca maraqlı alınırdı.  

 ġeypur çalınan kimi ənbərfəĢan nəfəsli gül qızlar 

cəld oyanıb qalxır və dərhal üstümə qıĢ-qırıĢırdılar ki, sən 

hələ gözünü yum biz geyinək, aç deyəndə açarsan.  

         Beləcə, öz iĢlərini əncama qoyar, əndazə-yə salar, 

məni də yaxçıca əndiĢələndirərdilər. 

         Düzü onların bu hərəkəti xoĢuma gəlirdi. 

         Davakar qızlar dava-dava deyərlər dəə. 

         Hətta, yorğanəvəzi üstümə saldığım ağap-paq 

mələfəni tez-tez qaldırıb yoxlayardılar, zira, əngəl 

çıxmamıĢ görsünlər gözümü açmamıĢam.  

         Neyləyəydim, dövri-gərdun beləydi. 

         Əngi qızıĢmıĢ ləçər bir qız barıt kimi açılıb tez-tez 

üstümə çığırırdı:  
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         “Anadan əmdiyin südü, burnunun dəliklə-rindən 

gətirərəm haa!” 

         Bir dəfə yumorla ona cavab da qaytardım: 

         “Baa?” -mızıldandım.  

         YaxĢı ki hələ eĢitmədilər. Düzü dava-dalaĢ üçün 

ölürdü bu göyçək qızlar.  

         Gen yerlərini sanki dar eləmiĢdim. 

Sakit bir gün...  

Faciə baĢ vedi: 

Qəflət yuxusunda olduğumuz vaxt yatdığı-mız yer 

alıĢıb yandı. Onda əmlik quzu kimi bəs-lənmiĢ qızlar necə 

çığırıĢır, necə qaçıĢırdılar...  

Ayaq altında qalmıĢdım! 

 Genbalaq yanğınsöndürənlər tüstü-alovun 

içərisindən mənim necə qaçdığımı gendən-genə görüb, 

hey dizlərinə döyə-döyə uğunurdular... 

         Ġnanın, don geyindirmədən nağıl edirəm. 

         Hələ bu harasıdır?  
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 DüĢərgəmizdə qız və oğlan tualetləri yana-Ģı 

olduğundan səhər və axĢamlar tualetlərin qar-Ģısında 

ПИОНЕР-lər uzun növbəyə dayanırdılar...  

         Bülöv daĢı kimi üzü sürtülmüĢ sırtıq, dəcəl, diribaĢ və 

iri uĢaqlar bir də görürdün ki, qəflətən cumub birinin 

qapısını açdı.  

         Ġçəridəki oğlanlar səksənib özlərini yığıĢdı-rır, 

növbədəki ağcamatan qızlar, oğlanlarsa qəh-qəhə çəkib 

gülüĢür, çığırıĢırdılar... 

 Bəli ġuĢa ПИОНЕР yaylağından yaddaĢıma bunlar 

həkk olunmuĢdu...” 

         Bari-ilahi! 

 СУШИЛКА-da uzanıb bu fraqmentləri gözlə-rimin 

qarĢısından keçirdikcə, ötənləri düĢündük-cə evimiz üçün 

daha çox darıxırdım... 

         Hətta... 

         Burnuma naftalinli palto qoxusu gəldi. 

         Birdən də... ilham pərisi tuği-lənət olub bo-ğazıma 

keçdi. ġeir yazmaq sevgsinə düĢdüm. 
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         Dəftər-qələm götürüb, uĢaq vaxtı, q.Bahar xalaya 

həsr elədiyim o nakam Ģeiri tamamlamaq qərarına gəldim 

və çox yazıb-pozandan sonra, son variantda belə bir 

maraqlı Ģeir alındı: 

          

         Çəpərbir qonşumuz, 

                qəbahətli Bahar xalaya  

                      (8 mart hədiyyəsi)  

           

           Eyvanınız qarşısında 

         Bir yoğun gövdəli  

         Alça ağacı vardı. 

         Sallanıb nazik budaqlarından 

         Səni görmək üçün 

         Gecəni gündüzə qatıb 

         Yellənər, yellənər 

         Hey yellənərdim... 
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                      ***** 

         Nə qayğım vardı bu dünyada 

         Nə də sənə bir sevgim. 

         Gözüm qapınızda qalmışdı fəqət 

         Görən nə vaxt açılacaq? 

         Bəs səndən nə umur 

         Nə istəyirdim? 

         Düzünə qalsa 

         Heç özüm də bilmirdim... 

                      ***** 

         Bəs nəydi tuği-lənət olub 

         Boğazıma keçən? 

         Bəlkə “ayılmışam?” 

         Ya sütül olmaq belədi? 

         Bunu sən bilərsən 

         Ay canıyanmış  
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         Qonşu ağmaya 

         Çoxbilmiş q.Bahar xala! 

                      ***** 

          

         ġeiri yenicə gündəliyimə köçürüb rahatlaĢ-mıĢdım ki, 

birdən necə oldusa, çoxdan baĢ ver-miĢ bir hadisə də 

yadıma düĢdü: 

 “Onda da çox kiçik idim. V“c” sinfində oxu-yurdum. 

Çörəyə pəpəĢ deyən vaxtlarımız idi. 

         Cəmadiyəl-əvvəl ayının axır günüydü. 

Kinonun kassiri, həmiĢə göyümtraq donda gəzən, 

görümü yaxĢı qadının... arançı əri yenicə ölmüĢdü... 

Vaxtsız köçən kiĢi, bizimlə bir sinifdə oxuyan durnaburun 

Rafiq Quliyevin atasıydı.  

Musiqi məktəbinə getmək istəyirdim. 

O vaxt onların küçələrindən keçib gedəndə Rafiq 

Quliyev və qonĢu-dostu kütbeyin ƏliĢ... bir neçə 

dayçayaoxĢar oğlanla birlikdə, qarğa-quz-ğun kimi üstümə 

tökülüĢüb məni babat döydülər.  

Elə bil onun atasını mən öldürmüĢdüm.  
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ƏliĢin atası demi çəkən, yaĢlı kiĢi idi... 

Yaxın qonĢumuz, alimnüma çilli Sərxanın mənhus 

oğlu Vaqif də yaxınlıqda idi.  

Di gəl, dayazfikirli özünü tülkülüyə qoyub, 

görməməzliyə vurmuĢdu.  

Düzdü o gün onunla küsülüydük.  

Amma nə olsun ki? 

Biz bir küçənin, bir döngənin uĢaqları idik.     

Biryerdə böyümüĢdük.  

Həm də ki, dardüĢüncəli Vaqifin özü də bi-zimlə: 

Uzunburun Rafiq Quliyev və göyərçin da-mınaoxĢar evdə 

yaĢayan, məktəbdən sonra da, çəkillikdə qoyun-quzu 

otaran ƏliĢ Məhərrəmovla birlikdə bir sinifdə oxuyurdu.  

Xanımoğlu məni müdafiə eləmədi!  

Pəncə-pəncəyə gəlməkdən qorxdu. 

Heç olmasa harayçılıq eləyə bilərdi.  

Dayanığı olmadı. 

Birdən də, sanki əppək olub göyə uçdu. 
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Yeri düĢmüĢkən, Vaqiflə qardaĢı Arifə ha-mı 

Xanımın oğlu deyirdi. Zira, irigözlü Xanım xa-lanın 

qardaĢları məmur olduğundan, çilli Sərxan duruĢ gətirsə 

də, arvad çətiri altındaydı. Və kön-lündən keçsə də, söz 

sahibi ola bilməzdi. 

Ağlaya-ağlaya çantamı da atıb evə getdim. Yol 

boyu, ögey dayım, qara Sabiri gətirib onları döydürmək 

haqda düĢünürdüm. Evə çathaçatda fikrimdən daĢındım 

və gözlərimin yaĢını silib ev-də heç bildirməmək qərarına 

gəldim. 

Axı, hamımız bir sinifdə oxuyurduq...  

 Mən darvazamıza yaxınlaĢanda, küsülü ol-duğum 

Vaqifin qapının ağzında anama nəsə pı-çıldayıb xəbərçilik 

elədiyini gördüm. 

         Anam məni qucaqlayıb:  

         “Neynək bala, görərlər...” 

         Vaqif barıĢmaq ümidiylə qımıĢırdı.  

         O, küsülü olsaq da, həm atdığım çantamı gətirmiĢ, 

həm də bir-bir məni döyənlərin adlarını sadalayıb anama 

xəbərləmiĢdi.  
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         Vaqifin bu formada məni müdafiə eləməsi birdən 

məni kövrəltdi. 

         Doluxsundum. 

         Və...  

         Qəfil için-için hıçqırıb, hirs-hikkəylə, geniĢ 

həyətimizdə atamın yeni saldırdığı dənəvər güb-rəli 

dendrariyə girdim...  

         Səhərisi gün böyük tənəffüsdə qara Sabir o 

uĢaqların hamısını bir-bir tutub ayağının altına salaraq, 

ürəyimdən tikan çıxanacan çığnadı... 

         O köç iti kimi bizi həmiĢə qoruyurdu. 

 Vaqif Xanımoğlu mənimlə küsülü olsa da, intiqam 

alındığını görəndən sonra, iriĢib yanıma gəldi və qəfil 

arxadan məni qucaqladı.  

         Ey... Platonun Demiurqu! 

         Utanmadı... 

         Beləcə barıĢdıq.  

O vaxt bahalı koverkot yun parçadan kost-yum 

geyinən, ögey dayım qara Sabir, Azərbay-can Tibb 

institutunda oxuyurdu. QıĢ semestrinin imtahanlarını Ġran 
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təqvimiylə fərvərdində müvəf-fəqiyyətlə verib yaxĢıca 

dincəlmiĢ, indisə xordad ayının axırı olsa da, üçgünlük 

Bərdəyə gəlmiĢdi. 

Sabir dayım iranlı olduğundan, həmiĢə za-rafata 

salıb... ayların adını hicri Ģəmsi təqvimiylə çəksə də, bu 

xatırlamadığı atasına, abavü əcda-dına, vətəninə olan 

sevgisiydi. 

Bizdən düz 10 yaĢ böyük idi... 

Qara Sabir amok içən adamlar kimi dəlicə-sinə 

onları əziĢdirəndə, yaman qürurlanmıĢdım. 

Duyğulanıb, fərəhlə ötən günlərimi çötkəyə 

vurmaqda davam edirdim...  

 Ġndi də baĢqa bir epizodu xatırladım: 

 “Onda da beĢinci, ya altıncı sinifdə oxuyan 

vaxtlarımız idi. Sərxanın qızbibi oğlanları Vaqiflə Arif... 

aynabəndli evdə yaĢayan, noxudu gülüĢlü iĢtük Xosu... 

ardı burulmuĢ xırxır Xıdırov Araz... qarınyatalağı 

xəstəliyindən yenicə müalicə olun-muĢ, taqətsizlikdən 

ayağı bir-birinə dolaĢan ĠboĢ və mən... bir də nəcabətli 

qardaĢım, qaradinməz Rafiq, birlikdə kinoya getmiĢdik.  
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         Onu da söyləyim ki, Bərdədə cəmi bir kino zalı vardı 

və hər dəfə də yeni hind filmi gələndə kinonun qarĢısında 

qələbəlik olardı.  

O gün də əsl izdiham yaĢanırdı.  

ANA HĠNDĠSTAN filmini göstərəcəkdilər.   

Bilet üstündə itələĢə-itələĢə, camaat bir-bi-rinin 

belinə minir... kassanın qarĢısında zəhmət-keĢ kütlə dəniz 

kimi dalğalanırdı.  

Bərdədə nə vaxtsa, nə növbəyə dayanan, nə də ki, 

dava-dalaĢ filmlərinə baxan olardı.  

Heç vaxt... 

Bu bizim sırf əyalət mentalitetimiz idi. 

Bərdə paytaxt həyatı yaĢasa da, nə sürü-nən 

tramvayı, nə də hərdən açıq havada elektrik qığılcımı 

çıxaran, relssiz trolleybusu görmüĢdü. 

Qəbələ də Bərdə kimi paytaxt olmuĢdu. 

ƏĢĢi, o vaxtlar qılınc-qalxan vaxtlarıydı.    

Camaat daxmalarını çıraqlarla iĢıqlandırar, təzək-

peyinlərlə qızdırar, at-eĢĢəkdə gəzərdilər.  
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Qapılardan qırx girvənkəlik qıfıllar asılardı. 

Xanlar, bəylər, varlılar troyka deyilən üçatlı 

arabalarda gəzərdi.  

Ġndiki paytaxt Bakıda isə funikulyor da var, hələ 

canım sizə desin, hava, dəniz limanları da. 

Çox çürütməyək:  

Bərdənin toylarında, hərənin ağzı bir zurna çalsa 

da... çadır-mağarlarda spirtli içki versələr də... hərə öz 

atını minib bir tərəfə çapsa da:  

Palatka toy-düyünləri, sakitçiliklə baĢa vu-rular, 

bərdəlilər heç kəsi gurultuya verməzdilər.  

Kirovabad, Ağdam toylarında isə, içib kef-lənənlər, 

klarnetin havasına havalanıb dava-da-va deyər, 

qaranlıqda, gözləri uzaqdan alıĢıb-ya-nan vəhĢi heyvanın 

gözləri kimi iĢıldayar, kimin-sə... nə vaxtsa, yanlıĢ 

hərəkətini yada salıb, dad döyə-döyə, dava-mərəkə 

qoparar, arvad-uĢaqsa yerdə uzananların üstündə Ģivən 

qoparar, dizlə-rinə çırpar, sinə vurar, saç yolardılar.  

Beləcə, toy çadır-mağarını davacatxanaya çevirər, 

kimin-kim olduğunu ortaya qoyardılar.  
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Çox vaxt da qohumluq düĢmənçiliyə çevri-lərdi. 

Ölüm-itim olmasa, gəlini ehmalca aradan çıxarar, toyun 

yekunlaĢdığını bildirən qısa bir tuĢ çalınar və cavanlar çar-

naçar dağılıĢardılar.  

Hətta... Bu Ģəhərlərin davamlı dava-Ģavalı bəzi toy 

məclislərində bir müddət içki yığıĢdırıldı. 

Son ildə isə, Ağdam toyları artıq spirtli içki-lərsiz 

keçirilirdi. Necə deyərlər: Səhhəti-vücud!  

Dediyim kimi, bərdəlilər səbat göstərər, ça-dir 

toylarında qalmaqal salmazdılar. 

Kinonun kassası qarĢısında da eləcə... Ġtə-ləĢmək, 

dartıĢmaq, ya süpürləĢmək olsa da, heç vaxt dava 

axtarmaz, qırğına çıxmazdılar.   

Bainhəmə... tünlükdə, nəinki gipgirdə kiçik uĢaqlara, 

heç böyüklərə də hörmət qoyulmaz və gözləri yeyənə bilet 

də satmazdılar. 

Kassanın qarĢısında qız-qadın olmazdı! 

O gün:  

Rafiq Quliyevin göstərici barmağı olmayan qəlbiqırıq 

anasına yetiĢə bilmədik ki, deyək, sə-nin oğlunun sinif 

yoldaĢlarıyıq.  
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Bəlkə bizə hörmət qoya... 

 Kino-klubda dövri-fələyin verdiyi qapıçılıq peĢəsinin 

dövranını sürən... yanağında iri “il ya-rası” gəzdirən... 

həmiĢə üzütüklü... kirli, nimdaĢ paltarda, çirkli 

ayaqqabılarda gəzən... ətdən dü-Ģən... min-bir əzab-

əziyyətə qatlaĢıb ailəsini do-landıran... lal-dinməz, ciddi və 

yumor hissli Lətif kiĢi... Zorla, yalvarıĢla ovcuna basdığımız 

qəpik-quruĢları götürməz, açıq-göy rəngli kino-bileti tə-ləb 

edərdi. Basırıqda, bilet görməyəndə: 

         Tufan qoparmazdı.   

         Tələsik, qəhrəmananə ətrafa ötərgi baxıb, qəflətən 

baĢımızdakı kepkaları qəhrlə qapar və qolu çatınca, hara 

gəldi tolazlayardı. 

         Bu onun öz tapıntısı idi.           

         Təki, iĢin РАЗГАР vaxtı əl-ayağına dolaĢan olmasın. 

Elə hey dodaqaltı mır-mır mırıldanardı.  

         Lətif kiĢi sanki kinonun gədəbaĢıydı. 

Film baĢlayandan, bizimkilərin sözü olma-sın, iĢ-

iĢdən keçəndən, ara sakitləĢəndən sonra bizi özü axtarar, 

ovsunçu kimi ovcumuzdakı gü-müĢü, mis xırda pullara 

gözünün ucuyla nəzər yetirib, bu dəfə nəm-nüm 

eləmədən, bainhəmə, xırda dəmir pulları tələm-tələsik 
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qamarlayar, ha-mımızı yedəyinə salıb özüylə içəriyə 

aparar, lap qabaq cərgənin qarĢısında, taxta döĢəmənin 

üs-tündə bardaĢqurma oturdar və pıçıltıyla danıĢıb, səs 

salmamağı dönə-dönə tövsiyə edər:  

Noxtamızı əlində saxlayardı... 

Davamsız tufli geyinən, durnaburun Rafiq Quliyevin 

kassir iĢləyən dul qalmıĢ anasının adı-nı çəksək də, hətta 

onunla qohum olduğumuzu yalandan bildirsək də, tulani 

danıĢmaz, bizə fikir verməzdi. Sanki o bunun yanında heç 

kəs idi... 

Demək olardı, rayonun kino məsələsində o söz 

sahibi idi və beĢqəpiklik iĢi olmasa da, kino məsələsində 

az qala görməmiĢ aya hürürdü.    

Görünür Lətif kiĢinin kino-klubun müdirinə 

verdiyi o rüĢvət, kassirin dövlətə keçirdiyi puldan daha 

sərfəliydi. 

         Film uzandıqca hadisələr dramatikləĢərdi.    

         Əvvəl yaĢ boğardı bizi. 

         Xudaya-xudavənda!  

         Sonra da:          
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         Çürük taxta döĢəmədə, yerdən bardaĢqur-ma 

oturub, hind filmlərinə acgözlüklə və damla- damla axan 

qanlı göz yaĢları içərisində axıradək necə maraq dolu 

intizarla baxardıq. 

Ġçimiz yanardı! 

 NÜġABƏ Ģəhərin ən iri və yeganə kino-klu-buydu. 

Hind filmləri yamanca ağlamalı olar, sa-londa oturan yaĢlı, 

cavan, qadınlı-kiĢili, hamının gözü boĢalıb-dolar, filmin 

sonunda ədalətin zə-fər çalacağını məĢəqqətlə 

gözləyərdik. 

 HəmiĢə də, ortada filmin elə bir məhrumiy-yətli 

fraqmentlərini göstərərdilər ki, axırı tab gə-tirməyib zülüm-

zülüm ağlamalı olardıq. 

         Dediyim kimi:  

         ANA HĠNDĠSTAN filmini göstərəcəkdilər.   

         O gün kinoda yeddi uĢaq idik.  

         Yeddimiz də, filmdəki ananın baĢına gətiri-lən 

ədalətsizliyə dözməyib necə hönkürürdüksə, sanki, hərə 

bir tərəfdən üstümüzə Ģığıyıb yanla-rımıza, baĢ-gözümüzə 

dəyənəklə, payayla, top-puzla, çomaqla çırpırdılar.  

         Özü də qəddarlıqla, insafsızcasına. 
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 Qaranlıqda, gözləri parlayan doluxsunmuĢ qüssəli 

insanlar bizə baxıb, gülməkdən uğunar, qəĢĢ edib 

özlərindən gedərdilər.  

         Hətta, lap arxa cərgələrdə oturan sümsük, ağlı 

topuğunda kotul uĢaqlardan çəkdikləri siqa-reti üstümüzə 

tolazlayanlar da az olmazdı. 

         Beləcə: 

         TamaĢaxananı xoĢ bir ovqat bürüyərdi. 

         Filmin sonu da, əsasən, ədalət məhkəmə-siylə baĢa 

çatardı. Məhkəmə iclası bitənə yaxın bir nəfər yüyrək 

geniĢ zala girər, yastı-yastı da-nıĢa-danıĢa həqiqəti açıb 

tökər, dərhal da “güllə alanın” qolundan qandalı açıb 

azadlığa buraxar, tülkü cildinə girmiĢ əsl müqəssiri dərhal 

milis iĢ-çiləri yaxalayıb qollarını qandallayar, günahsızın 

yerinə dəmir barmaqlı maĢına basardılar! 

         TamaĢaçılar vəcdə gələr:  

         Hamı buna bəndmiĢ kimi çığırıĢar, fit səsi zalı 

bürüyər, sevincimizdən biz də ayağa qalxıb, dövri-

gərdunun iĢlərinə rəğmən, heyfimizi ayaq-larımızı taxta 

döĢəməyə döyəcləməklə çıxar, çıl-ğın ehtirasla tullanıb-

düĢərdik.  
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         Dava filmləri kimi komediya filmlərini də bi-zim 

bərdəlilər sevməzdi. 

         Bizimki, ağlamalı bədii filmlər idi. 

         Əsasən də hind filmləri. 

         Yeniyetmə uĢaqlar ciblərində Bobbinin, Ri-tanın, Raç 

Kapurun fotoĢəklini gəzdirərdi.  

 Salam ey qoca Bərdə!” 

 Ġsti УГОЛЬНИК-lərin üstündə xumarlana-xu-marlana 

Ģirin xəyallara daldığımdan, bir vaxt yu-xuya keçmiĢəm.  

Oyananda...  

Üzərində uzandığım arıq çiynim və qolum tamam 

qurumuĢdu. Güclə qalxıb özümü birtəhər ki qaydaya sala 

bildim. Qolumun keyi açıldı. 

 Bərdə heç yadımdan çıxmır.  

         Yuxuda da ordu sıralarından tərxis olunub, qatarla 

Bərdəni artıq ətəkləyirdim... 

Bərk acmıĢdım.  
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ВОЕНТОРГ mağazasından, badımcan ikra-sıyla, bir 

buxanka qara çörək alıb СУШИЛКА-da iĢtahla və yaman da 

acgözlüklə yedim... 

 Dostluqda səbat və sədaqət göstərən fırtı-na Tahir 

Ağayevdən, bir də gözləmədiyim, baĢı-dümük Vaqif 

Baharoğludan məktub aldım. 

         BaĢıdümük yazırdı:  

         “Daqqaqarın, sazçalan qaraçı Hətəmin ye-dəyində 

gəzib, köhnə, cır-cındır həsir, kilim, xur-cun, gəbə satan, 

palazqulaq Vidadi Muradovun atası, məhbus həyatı 

yaĢayıb qazamatdan yeni-cə çıxmıĢ Aydın kiĢi, baĢına 

aeroport kepka qo-yub, qaraçı Hətəmin Vidadiyə aldığı 

çürük qapı-lı, əzik krelli, köhnə, qırmızı 011 ЖИГУЛИ-sində 

Ģəhər hamamında kassir iĢləyən qara Fatmanı, o çirkin 

tösmərəyi gəzdirir. Yaman da içir. 

         Yalançı özləri olsun, babalı deyənlərin öz boynuna, 

hətta danıĢırlar ki:  

         “Fatmanı ikinci arvadı kimi alıb saxlayır. 

         Evlərində dava qırğındı.”  

         Palazqulaq Vidadinin özü də... xunxarlıqla qumar 

oynayıb, Məmmədhüseyin kiĢinin böyük oğlu Yunis 

Ġbrahimova ata evini uduzub.  
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         Küçədə qalıblar...  

         Xəbərin var, ağcabədili Hacı Qara simic ol-sa da, kefi 

duranda pulla samovar qalayırmıĢ?” 

         Sərsəri həyat tərzi keçirən baĢıdümüyə ca-vab 

yazmadım. Düzü, baĢ-qulağı dəng edən be-lə xəbərlər 

mənə lazım deyildi.     

         Rəfiqim Tahir Ağayev də ordu sıralarından hələ 

buraxılmayıb. Amma ki nə vecinə? Gürcüs-tandan istədiyi 

vaxt evlərinə gedib-gələ bilir... 

 Bu gün kommunist Balaca, yeri gəlmiĢkən, onun nə 

ali savadı vardı, nə də, düzəməlli adını yaza bilirdi. Çoban 

olduğuna görə belə tezliklə... onu yaĢadığı yerdə СОВ.ИКП 

sıralarına qəbul et-miĢdilər. Ona görə ki... partiyaya, belə 

çoban sa-vadsızlardan, naxıra gedənlərdən heç vaxt ziyan 

dəyə bilməz, onlar heç vaxt naxələflik eləməzdi. Necə 

deyərlər: 

BaĢa düĢənə milçək səsi, 

DüĢməyənə zurna-qaval. 

 Kəsalət basmıĢ Balaca, bu gün Odessaya 

qayıdacaqdı. ЛЕНКОМНАТА-da oturub, ağcabədili Nazıya 

geniĢ bir məktub yazdım və yazıb zərfə qoyandan sonra 

naxırotarana verdim ki, risaləni gedən kimi ona çatdırsın. 
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 Məktubda yazıb bildirdim ki, ola bilər, mən heç 

Odessadan gedə bilmədim. Semestr zaçot-imtahanlarına 

gecikə bilərəm. Odur ki, fikrim bəl-kə də Pervomayskidən 

qatarla birbaĢa Bakıya getmək oldu. Elə olarsa 

Dusyagildəki çamadanı-mı alıb, özünlə gətirərsən... 

 Tahirə də xala xətrin qalmasın, yüngülvari bir cavab 

yazdım.  

         ЛЕНКОМНАТА-da oturub, gündəliyimi yazdı-ğım 

yerdəcə, qəflətən çənə Telmanın, səs-küylə КАЗАРМА-ya 

girib, növbətçi və ДНЕВАЛНЫ-lardan, hövləki məni 

soruĢduğunu eĢitdim. 

 Xeyir ola?  

Heç ayağa qalxmağa macal tapmamıĢ çə-nə 

Telman qapını təpiklə açıb, heyratı xoruzu ki-mi üstümə 

Ģığıdı və boğula-boğula qıĢqırdı: 

 -Salyanlı Adili tutub gətirdilər! Xəbərin var? 

 Key kimi qalmıĢdım.  

         Onun nə dediyini anlamağa macal da tapa bilmirdim. 

Bir ucdan üyüdüb tökmək, zırramanın xilqətindəydi. 

Alverçiliyin verdiyi vərdiĢ idi.  
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Ağdamlı çənə Telman, keçirdiyi hisslərdən alt 

dodağı səyirə-səyirə və aman vermədən: 

 -Ayyə... gəbərdiblər! Adam öldürüblər! Sal-yanlı Adil 

baĢ kəsib! Onu tutub, Salyandan gəti-riblər. Gönünü 

soyacaqlar. Üstü açılıb. ĠĢi, hərbi prokuratura aparır. 

Əynində Ģabalıdı triko parça-dan gözəl, oğurluq, bir 

kostyum da varmıĢ.  

         Soyundurublar!  

         Bircə, trusiki özünündür, -deyirlər.  

         Tribunala verəcəklər!  

         Sibirə sürgün edəcəklər... 

         Əlim üzümdə qalmıĢdı. Düzü, qulaqlarıma da inana 

bilmirdim. Yəni, salyanlı Adil adam öl-dürə bilərdi? Bu 

onun nəyinə gərək idi?  

         Hamıdan da necə mahiranə gizlədə bilib!      

         Təngnəfəs halda üstünə çəmkirdim: 

         -Bir mafar ver! Nə üstə olub görəsən?  

         Yenə özünü didib-tökdü: 
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 -Yevlaxlı Hüsən mənə danıĢdı. Pervomay-skidə 

gecəyarı mağaza yarıblar. Qarovulçu səs-küyə oyanıb 

onlarla əlbəyaxa olanda, ona divan tutur, gönünü duzlayıb, 

sonra da toyuq kimi bo-ğazını üzüblər. Mən onun 

dabbağda gönünə bə-lədəm. Eliyər, eliyər, eliyənidi... 

         Həyatı bataqlığa quylandı!  

 Tüklərim biz-biz oldu.  

Salyanlı Adil hamıdan əvvəl ДЕМБЛЬ-ə get-miĢdi.  

Xoruzun quyruğu görünməyə baĢladı.  

Bu da hərki-hərkiliyin son aqibəti. 

Görünür oğurladıqları mallardan satıb, pol-kovnik 

leytenant Dyakivə babat rüĢvət veriblər.  

O da əvəzində, bunları belə tez tərxis edib.  

Cəld gündəliyimi örtüb dolabçaya qoydum.      

Və ПАТРУЛ Hüsənin arxasınca götürüldük.  

Yolda СТРАТЕГ Boykoyla qarĢılaĢdıq.  

Qaranəfəs qaçdığımızı görüb bizi çağırdı. Sən demə 

o məsələni tam təfərrüatıyla bilirmiĢ: 
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 -Adil Əliyev baĢqa РОТА-lardan olan iki gic-beyin 

baĢıqapazlı azərbaycanlı МОЛОДОЙ əsgər-lə mağaza 

yarıb. Gecəyarı, ukraynalı qarovulçu ayılıb səs-küy 

salanda, ЗЕМЛЯК-larınız onu ölü-münə döyüb, sonra da 

Adil bıçaqla qəzazədənin hülqumunu kökündən kəsib.  

         Qəzavü qədər beləymiĢ! 

Bu da sənə müsəlmansayağı qətl... 

Qətldən sonra da: 

 Oğurluq malların hamısını da, qeyri-qanuni yaĢadığı 

gözəl-göyçək ukraynalı cavan qız... ağ-zıdüyünlü Larisanın 

sənubər ağaclarıyla əhatə-lənmiĢ həyətindəki yardımçı 

daxmaya yığır.  

         Salyanlı baĢkəsən, fırladıb, qızı da aldadır ki, 

ДЕМБЛЬ-ə gedəndə, qohum-əqrabasına aldığı 

hədiyyələrdir. Tezliklə götürəcək.  

         Sonra da baĢlayır oğurluq malları çox ucuz 

qiymətdən bir-bir xırıd eləməyə. Əldə elədikləri qazancı da 

öz aralarında bölürlər. BaĢcı kimi bir pay Adil götürür, o biri 

payı isə iki Ģəriki arasında qaniçən, qəddar olsa da, 

ədalətlə bölür... 

         Beləliklə: 
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 Əldə elədiyi müftə qazancdan nə yollasa... hərbi 

hissə komandiri polkovnik leytenant Dya-kivə çatdırır və 

hamıdan əvvəl ordu sıralarından tərxis olunub gedir. Bu 

sövdadan:  

         Dyakivin baĢmaqları da razı qalır. 

         O, getməzdən əvvəlki gecəni Larisayla ke-çirir və bu 

vaxt mağazadan oğurladığı, dünyada ən son dəbdə olan 

ХРУСТАЛ КОСТЮМ-u səxavət-lə qıza hədiyyə edir.  

         Sən demə, bu vəhĢi təbiətli Adil, heç adını da 

Larisaya düz deməyibmiĢ... 

         Qadiri-mütləqin iĢinə bir bax! 

 Qəddar qatil ДЕМБЛЬ-ə gedən gün, Larisa-gildən 

ayn-oyunlarını yığıĢdıranda, vaxtıyla hər-bi bilet üçün 

çəkdirdiyi kiçik bir fotoĢəkli... sırf tə-sadüf nəticəsində 

sürüĢüb düĢər və çarpayının altında qalar. Ölənin də allahı 

var axı... 

         YaxĢı deyiblər:  

         Sən saydığını say, gör hələ fələk nə sayır. 

         Adili ürəkdən sevən qız o tərxis olunub ge-dəndən 

bir xeyli sonra evi yığıĢdıranda bu foto-Ģəkli çarpayının 
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altından tapıb çıxarır və sevgili-sinin Ģəklini fotoqrafxanada 

böyütdürərək, yataq otağında divardan asır...  

         Prokuratura, mağazanın yarılmasıyla bağlı iĢi təhqiq 

edir və milis iĢçiləri də bu cinayətdə əli olanlar haqqında 

gecə-gündüz məlumat toplayır. 

         Sistematik iĢ getsə də, ilk-əvvəl cinayət və qatillər 

haqqında ipucu verən nəsə əldə edə bil-mirlər. Ölənin və 

mağaza sahibinin əlaqələri, ət-rafı, Ģübhələndikləri hər bir 

detal dəfələrlə nəzər-dən keçirilir. Qatilin izinə düĢmək 

olmur.  

         Əks-sədası Ģəhərə vahimə salmıĢ bu cina-yət iĢi, 

zəvzək adamların dilindən düĢmür.  

 Bu ərəfədə... demək olar möcüzə baĢ verir və sirrin 

üstü gözlənilmədən açılır.  

 Bir gün madmazel Larisa salyanlı amansız qatilin 

ona hədiyyə elədiyi bu ХРУСТАЛ КОСТЮМ-u əyninə 

geyinib Pervomaysk Ģəhərinin mərkəzi-nə baĢmaqseyrinə 

çıxır.  

         Parkda və kino-teatrın qarĢısında boĢ-boĢ veyillənib 

özünə yeni KABAЛЕР axtaran Larisa tə-sadüfən gecə 

qarovulçusunun qəddarcasına ba-Ģı kəsildiyi və talanıb, 

malları havaya sovrulmuĢ sallaq kilidli mağazanın sahibi 

ilə qarĢılaĢır. 
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Sir-sifətini turĢudub sallağı gəzən səbir ka-sası 

dolub-daĢmıĢ mağaza sahibi qızın əynində-ki təptəzə, 

mini, dapdar ХРУСТАЛ КОСТЮМ-u gö-rən kimi, gözləri 

kəlləsinə çıxır.  

Bu Ģəksiz fakt idi! 

Zira, ХРУСТАЛ КОСТЮМ baĢqa yerdən əldə oluna 

bilməzdi.  

Gözləri bərələ qalmıĢ, talanan mağazanın sahibi, 

yaxınlaĢıb qızın kostyumuna diqqətlə ya-xından baxır. 

BaĢqa nə cür ola bilər?   

Dərhal Ģübhələnir və qızı gözdən qoyma-dan cəld 

yüyürüb yaxınlıqda hərlənən milis iĢçi-lərini köməyə çağırır 

və onları məlumatlandırır.      

BaĢqa bir adla qızı al dilə tutub birlikdə mi-lis 

Ģöbəsinə aparırlar.  

Və elə bu təsadüf nəticəsində də...  

Müəmmalı qətl iĢinin üstü açılır. 

Sən demə... Pervomaysk Ģəhərində, bu üç dəst 

ХРУСТАЛ КОСТЮМ adı almıĢ paltar elə təkcə zavallının 

mağazasına verilib və yazıq hələ siftə eləyib heç birini də 

sata bilməyıbmiĢ. 
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Milis Ģöbəsində... qızdan maddi sübut olan 

kostyumu hardan aldığını soruĢurlar. 

Heç nədən xəbəri olmayan binəva qız, gü-

lümsəyərək səmimiyyətlə deyir: 

“Alik ad günümdə bağıĢlayıb!”  

Əvvəl... Alikin əsgər olduğu öyrənilir, sonra tərxis 

olunub Azərbaycana getdiyi dəqiqləĢir. 

  Alik adlı oğlanın kimliyi isə, o kiçik fotoĢəkil hesabına 

tanınır və müstəntiqlərin gecə-gündüz araĢdırmaları 

nəticəsində, qatilin məhz, ordu sı-ralarından yenicə tərxis 

olunmuĢ, Azərbaycanın Salyan Ģəhərində yaĢayan Adil 

Əliyevin olduğu, Ģəksiz aydınlaĢır və onun gətirilməsi üçün 

xüsu-si əməliyyat qrupu yaradılır.   

  Hərbi və mülki müstəntiqlərin mağaza sa-hibi ilə 

birgə səyi, bax beləcə öz bəhrəsini verir. 

         Adili yatdığı yerdə, milis iĢçiləri yaxalayıb əllərini 

qandallayır və onu cinayətin baĢ verdiyi yerə, düz bizim 

tarixi Pervomayskiyə gətirirlər. 

         Boyko iĢıl-iĢıl iĢıldayan gözləriylə hələ bir az da irəli 

gedib bildirdi ki:  
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         -Adilə güllə verməsələr belə, ən azı 13 il, o birilərəsə 

10, 11 il arası iĢ kəsəcəklər. Qarovul-çunun göllənən 

qanını yumalıdırlar, düz deyil? 

         EĢitdiklərimdən üĢənsəm də ilk ağlıma gə-lən, ölənə 

acımaq yox, Adilə necə kömək etmə-yin yolu oldu. Hazıra 

qondum və qəfil soruĢdum:  

         -Bu iĢə, bir təhər çəkmək mümkündürmü? Cinayət 

qurbanının yaxınlarını yola gətirmək ki-mi bir Ģey olarmı 

görəsən? Ölən ölüb onsuz da. 

         YaĢılgöz Boyko hazırcavablıqla: 

         -Hər Ģeyin bir təhəri var, amma bu cinayət-də iĢıqucu 

da yoxdur. Hələ, gərək bundan sonra hamı onunla 

ehtiyyatlı davrana.  

         O nə düĢündüsə, hikkəylə dedi:  

         -Güllələnəcək! 

         Riqqətləndirməklə, içimi çəkdim: 

         -Baa? 

         Bainhəmə: 

         Qətlin ağırlığını da hiss edib, ricət elədim... 
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         РОТА komandirinin siyasi iĢlər üzrə müavi-ni bu 

söhbəti eləyib qurtaran kimi, qımıĢıb mənə incə və savadlı 

bir göz vurdu: 

       -Sənin iĢin daha düzəldi! 

         Düzü onu anlaya bilmədim. Adil qətl üstün-də 

yaxalanıb həbs edilibsə, mənim iĢim niyə dü-zəlir ki? Bəlkə 

riĢxənd edirdi? Ya rəzalətlə... 

         Üzünə mat-mat baxdığımı görüb: 

         -Onu niyə hamıdan əvvəl ordu sıralarından tərxis 

eləyiblər? Bax, bu məsələ araĢdırılacaq… 

         Heyrətlə soruĢdum: 

         -Doğrudan?  

         O səbatla davam elədi: 

         -Sən isə, təhsildə 1 il də geri qalırsan. Niyə buraxmır 

səni? Qanuna riayət, hamımızın borcu deyilmi? Bax, əsas 

məsələ bundadir. 

         Mütəəssir olsam da, tüküm duruldu… 

         Boyko fikir zinakari deyildi.  

         O mənə həqiqəti, haqqı baĢa salırdı. 
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         Ordu sıralarında keçirdiyim bu iki il ərzində vətən 

yolunda qədəh-qədəh yığdığım etibarı,sə- daqəti, həyatı 

riski, itirdiyim cavanlıq dövrünü… 

  Sabahın generalı olmaq... iddiasında bulu-nan, 

vətənin yüksək çinli zabiti, bu polkovnik ley-tenant Dyakiv 

bakal-bakal yerə səpirdi… 

         Birdən-birə, elə bil... qanıma büvə daraĢdı. Və 

bədənimi Ģirin bir qaĢınma tutdu.  

         Rəzil baĢkəsənin nə səbəbdən hamıdanca əvvəl 

tərxis olunması çırın-çılpaq ortalıqdaydı! 

         Dyakivə də, elə Adilə də yazıqlar olsun! 

         Ona görə deyirlər də:  

         “Haqq nazilər, amma üzülməz...” 

         Elə bu vaxt kommunist-çoban Balaca, özü-nü 

təngnəfəs yetirib, nəfəsi tutula-tutula bildirdi: 

  -Batalyon komandiri qərərgahda... polkov-nik 

leytenant Mixaylovla birlikdə səni gözləyir! 

         Boyko mənə Ģirin bir göz vurub, qətiyyətlə: 

  -Get çamadanlarını hazırla! -dedi. 
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         Quruyub, durduğum yerə mıxlanmıĢdım.  

  Çənə Telman da bir az tərəddüd edib, qəfil qoluma 

vurdu və kiĢmiĢi qımıĢaraq: 

         -Nə yatmısan? Tərpən! 

         Nəfəsim çatmırdı. 

         Elə bu dəmdə... Allahın göndərdiyi yeni bir möcüzə 

baĢ verdi. 

         Açıq havada var gücümlə süzdürdüyüm bir daĢ, 

sanki hansısa qurğana dəyib rikoĢet etdi və ricət edərək 

qayıdıb düz yanıma düĢdü. 

         Dapdar, zoğalı qırmızı kostyumunda mad-mazel 

Krasik heyrətamiz vəziyyətdə göründü.  

         ToppuĢ əlində zər-zibalı ridikül tutmuĢdu.  

         O, Ģortular kimi... yanlarını oynada-oynada 

yanımızdan ötüb keçdi. Və dərhal da bahalı par-fümünün 

adamı riqqətə gətirən, xüsusən də əs-gəri dəli eləyən 

bihuĢedici ətri ətrafımızı bürüdü.  

         Amma, o heç biz tərəfə baxmadı da!  

Ürəyimdə düĢündüm: Lap yaxĢı oldu. Qoy getsin 

vızqırtsın! Onsuz da daha gedirəm.  
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Yolumu ondan da yaxĢısı gözləyir... və elə bu vaxt... 

beynimdən ağ mirvari tanalı Məhbubə xalanın iri əndamları 

keçdi. 

Ona soyun deyəndə, dodaqlarım quruyar, əllərim 

xəfif surətdə titrəyər, özüm isə od-alovun içərisində necə 

qovrulardım...  

“Soyun...” -sözünü sanki mən demirdim.  

Səsim xırıldayar, təngnəfəsliklə tövĢüyər...  

boğulmayla, elə bil baĢqası yerimə pıçıldayardı.  

O intim əlaqə həqiqətən də mənim startım, onunsa 

finiĢiydi... O vaxt, onu əsl kiĢi olduğuma inandırmaq 

istəyirdim. Onun, özünə gələndə isə, naümid, nəfəsi tutula-

tutula:  

“Gözləyəcəm səni...” -deməsi. 

Sanki yuxudaydım. 

Kommunist-araqarıĢdıran nə anladısa qəfil 

qolumdan yapıĢıb, məni Ģirin röyadan ayıltdı. 

ЗАМПОЛИТ Boykonu tamam unutmuĢdum.  

Balacayla birlikdə qərərgaha tərpəndik. 
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Alimi-biəməl çənə Telman da, Boykonu tək qoyub 

arxamızca götürüldü. 

Rəng-rufum qaçmıĢ... dodaqlarım qupquru 

qurumuĢ... nəfəsim kəsilə-kəsilə özümü ШТАБ-a çatdırdım. 

Məhbubə xalaya, soyun, -dediyim an-dakı kimi, yenə dilim, 

boğazım qurumuĢdu.  

Boğulurdum: 

Görəsən xeyirdimi?  

Satirik kombat, bəlkə yenə deyəcək:  

“Niyə iĢə çıxmırsan? Sən hələ əsgərsən!” 

Qəflətən də, ağlıma girdi ki:  

“Bəlkə deyəcək, hazırlaĢ, evə gedirsən!” 

Ürəyim çox sakit olsa belə, o əclafa, yenə etibar 

eləyə bilmirdim... 

Aligah Dyakiv, Balaca deyən yerdə, qərər-gahın 

qarĢısında olmadı.  

Axtarmağa baĢladıq.  

Qərərgahda da olmadı. Bəs bu əclaf harda qeyb 

oldu? Bəs məni nə üçün çağırtdırıb? Yəni ələ salır? 
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Məzələnir mənimlə? ġərq döngəsində, Manya xalanın 

jarqon sözü olmasın:  

“Yoxsa, mənimlə məzə cırtdadır əə bu?” 

Mağaza, yeməkxana, klub qalmadı.  

Tapa bilmədik onu. Mat qalmıĢdıq. Bu nə demək idi? 

Görəsən, abırsızın məqsədi nəydi? 

Bəlkə... bizim kimi müsəlmanların həyatına bostan 

yeri kimi baxır? 

Çənə Telman və kommunist-çobanla, hər-bi 

hissənin yeməkxanasına qayıtdıq.  

Onlar nahar elədi. Mənim isə, boğazımdan heç su 

da keçmədi… 

         Beləcə düz toran çalanacan, nigarançılıqla onu 

gözlədim.  

         Kommunist Balaca, bir gülməli əhvalat da-nıĢdı ki, 

bəlkə kefim açıla: 

         “Kəndlərində bir neçə yeniyetmə sütül oğ-lan uĢağı 

yığıĢıb, yeyib-içmək istəyirlər.   
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         AlıĢma eləmək imkanları belə olmayan bu uĢaqlar 

pul tapmır. Və sonda... qərara gəlirlər ki, adama bir dəfə 

oğurluq eləyib, yeyib-içsinlər. 

         Bir sözlə: Toy-büsat qursunlar.  

         Beləcə, hər gün biri kənddə oğurluq eləyib əlinə 

keçən əmlik quzudan, çəpiĢdən gətirir.  

         Və birlikdə yığıĢıb, çayın kənarındakı göv-dəli, iri 

küknar ağacının altındaca manqal çatır, oturub Ģən-firavan 

kababdan yeyib, araqdan içir, üstündən də ayna bulaqdan 

su içib kef sürürlər.  

         Bu, tau-saqqızlı dağlarda, çobanların yaĢı sanı mal-

heyvan oğurluqları elə tarixən olub. 

         Bir gün, növbə onlara yeni qoĢulan Heydər adlı 

təmiz, saf, bir varlı uĢağına çatır. O yazıq da oğurluq 

bacarmadığından, ata minib öz atasının dağın ətəyində 

otlayan halal sürüsündən bir əm-lik quzunu qoltuğuna 

vurub qaçırır.  

         Əmlik quzunu, buğum-buğum doğrayaraq iri 

qazanda buğlama-bozartma eləyib, Ģirin-Ģirin yeyəndə 

dostları soruĢur ki, danıĢ görək hardan, necə oğurlaya 

bildin? 
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         Heydər, bir stəkan arağı çapma baĢına çə-kərək, 

əlinin arxasıyla ağzını silib, qıpqırmızı isti dodaqlarını 

marçıldadaraq üfürüb, deyir: 

       “Sən öləsən gördüm sürü otlayır, kələ kimi 

çobanımız da qayanın üstündə yatıb, üstünü də 

yapıncasıyla örtüb. Atı külək kimi çapıb anasının altından 

quzunu çəkərək qoltuğuma vurdum. Bir ala çəpiĢ də var 

idi. Ġkisinə gücüm çatmadı…” 

Balacanın bu söhbəti bir az könlümü açdı. Bununla 

bərabər, aligah Dyakivin bu müəmmalı hərəkətinə isə bir 

don geyindirə bilmədik. 

Qara fikirlər məni bürümüĢdü.  

Balaca mənim fikrimi yayındırmaq üçün: 

         -Bu Telman yaxĢı klarnet çalandır, xəbərin varmı 

yoldaĢ Babayev, -soruĢdu. 

       Mən tez onun sözünə düzəliĢ verdim: 

         -Xudanəkərdə! Tartan-partan danıĢmayın! Klarnet 

çalan nədi əə… klarnet ifa edən olar. 

         Çənə Telman heç nə baĢa düĢməsə də qı-mıĢıb, 

qəfil səs və əl hərəkətiylə Balacaya muĢ-quraraq baĢını 

baĢlara qoĢdu: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

122 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

       -Hədərən-pədərən danıĢmayın, elə hər iki-niz düz 

deyirsiniz dəə… 

         Balacayla mən, gülməkdən qarnımızı tutub pəncəmiz 

üstündə çömbəlmiĢdik. 

       Özümə gəlib, çənə Telmana dedim: 

       -Dilin stixiyasına gir a bala! Çərpələng de-yil ee… 

Düzəldib verələr əlinə, hədikdən-mədik-dən yeyib kənddə 

uçurdasan! 

         Sonra, orta məktəb dostum Ġsgəndər Tağı-yevin bir 

neçə sözü yadıma düĢdü və tez də, ço-ban-kommunistdən 

soruĢdum: 

         -Deyirlər, kənddə istəsən belə aza bilməz-sən. 

Köndələn qarğı çəpərə də söykənmək qəti olmaz. Uçar 

hə? Doğru deyirlər? 

         Balaca, bu sualı nəyə görə verdiyimi anla-madan, 

yenə qəĢĢ eləyib özündən getdi… 

         Xülasə, zarafatlaĢıb, deyib-güləndən sonra yenə 

məni qara xəbərlər çuğladı. Heç bu kədər-li naümid 

fikirlərin eyforiyasından ayıla bilmirəm. 

         Hətta düĢündüm ki, Dyakiv alçaqlıq eləsə, ya 

polkovnik leytenant Mixaylov, ya da polkovnik Vereskun 
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raportuma qol çəkməsələr, təkbaĢına özüm üçün akkord 

bağlatdıram. 

         Haylaz hərlənməkdən nə fayda? 

         Komandir adıma da yaraĢmaz. 

Bütün azərbaycanlı əsgərlər kömək eləsə, iki-üç 

günə kimi qurtarar və cəhənnəm olub bu hərbidən 

gedərəm. Akkord hazır olana, Dyakivin razılığını alana 

kimi, lap iki gün də vaxt getsin. Belə olsa, yenə noyabrın 

25-nə kimi gedə bilmə-rəm. Bu tapıntı bir qədər məni 

sakitləĢdirib tox-tatdı. Heç özümü üzməyimə də dəyməz 

axı… 

AxĢam düĢdü. 

Yenə, СУШИЛКА-da, ЛЕНКОМНАТА-da, ma-ğaza və 

yeməkxanada günümü keçirib, axĢamı salmıĢdım. Sovet 

ordusunda növbəti günüm ya-Ģanıb qürub edirdi. Bir 

azdan, o da sönəcəkdi.  

ЛЕНКОМНАТА-da oturub buğdayıbəniz, enli-bığ 

Ələkbər, döllük buğayabənzər kəlbəcərli, de-maqoq 

Məzahir, bir də əsmərsifət, dodaq çuxuru hiss olunacaq 

qədər batıq olan, kəmfürsət Zülfü-qarla domino oynayırdıq.  
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Onlar həddən ziyadə hədyan danıĢır, qaba davranır 

və bir-birilə süpürləĢməklə zarafatlaĢır, gah da ki, oynaya-

oynaya mırtıldanır, dodaqaltı hey donquldanırdılar... 

РОТА hələ iĢdən qayıtmamıĢdı. 

Qəflətən qapı açıldı. Və bir anın içərisində her Ģey 

dəyiĢdi. ШТАБ-ın qolu qırmızı sarğılı növ-bətçisi inamla 

içəri girdi. Qapıda qarĢılaĢdığı РО-ТА növbətçisindən məni 

soruĢdu.  

Və qarĢımda zarafatyana hərbi təzim edib, 

ayaqlarını bir-birinə bərkdən çırparaq cütlədi.  

Çənəsini də dik tutub ucadan qıĢqırdı: 

- Yol
daĢ СЕРЖАНТ БАБАЕВ, sizi hərbi hissə komandiri 
polkovnik leytenant Dyakiv gözləyir!    

Rəngim dərhal bozardı.  

Özümdən asılı olmayaraq, domino daĢları-nı atıb 

ШТАБ-a götürüldüm. Yolda iĢdən qayıdan РОТА-mızın 

əsgərləriylə qarĢılaĢdıq.  

Amma onlara, ġərq döngəsinin sözü olma-sın, heç 

ВНИМАНИЯ da vermədim.  
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Dyakivin kabineti qarĢısında, dəhlizdə üst-baĢımı 

səliqəyə saldım. Yenə dodaqlarım quru-muĢdu, ürəyim 

atlanırdı. DüĢünürdüm:  

“Bəlkə, iĢə getmədiyim üçün, Dyakiv məni 

danlayacaq və sabahdan iĢə göndərəcək?” 

Qapını ШТАБ-ın öz növbətçisi döydü və az-cana 

aralayıb məni içəri buraxdı. 

Yamanca pörtmüĢdüm. 

Hərbi qaydada təzim edib, ayaqlarımı cüt-ləyərək 

fərəqət forması aldım və məruzə elədim. 

Hər Ģey, gözlədiyimin tam əksinə oldu!   

Yalnız yuxularda gördüyüm, düz iki il həs-rətini 

çəkdiyim, intizarla gözlədiyim dəqiqəymiĢ!  

Hardan biləydim? 

O, hiyləgərcəsinə gülümsəyərək əvvəl mə-ni rəsmi 

fərəqət formasında dayanmaqdan azad elədi. Sonra, 

dodağının altında söylənməklə:  

-Nə oldu? -soruĢdu. 

Dodaqlarımı çeynəməyə ara verib, cəld: 
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-YoldaĢ polkovnik leytenant bu gün düz on dörd dəfə 

getmiĢəm, nə yoldaĢ Vereskunu... nə də ki, polkovnik 

leytenant Mixaylovu... yerlərində tapa bilmiĢəm… -üyüdüb 

tökdüm. 

RüĢvət almaq üçün: 

Dondan-dona girmək qaydasıydı. 

O özündən çox razı halda, Süzəndə xala-nın tez-tez 

iĢlətdiyi bizim döngənin jarqon sözü olmasın, poxyeyən 

dolaĢalar kimi boğazını irəli uzadaraq iri-iri və həm də bir 

az dolaĢıq danıĢdı: 

-Onlar heç olmayacaqlar da!  

Və aramıza müdhiĢ bir pauza çökdü... 

Birdən gözlərini gözlərimin içinə zilləyib: 

-Amma, mən istəyirəm səni buraxam. 

ÇaĢdığımdan diksinib, az qala çığırdım: 

-Həə? 

Xudavənda, düzmü eĢitdim?  

Ya Rəbb, bu həqiqətmi idi? 
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Gözlərimin qarĢısından bir yaĢılrəngli sürət qatarı 

keçdi. Hətta takkatuku beynimə düĢdü...  

Sonra vağzalda iliĢib qaldım, Odessayamı, 

Bakıyamı bilet götürməliydim? Nə tez unutdum?  

Odessada məni bənövĢəgözlü Katerinam, Anya xala 

və ağcabədili Nazı gözləyir…  

Bərdədə Komsomol... 

Bakıda isə institut tələbə dostlarım: Qasım Ġsmayılov 

rayonundan olan sadəlövh Cek Cəfər, doğma bacısı 

Həvvaya görə xoĢqeyrət ayaması daĢıyan qazaxlı Mahir 

Eminov, kürən və sıx qıv-rımsaçlı, Göyçayın məĢhur 

Qaraməryəmli kən-dindən olan, hündür boylu Elmdar, 

qaradinməz, savadlı, ağıllı qardaĢım Rafiq, üçtəkər 

motoreller sürən Zöhraba görə iĢi dolaĢığa düĢmüĢ səbatlı 

dostum qasırğa Tahir, narkotik məsələsinə görə dolaĢ-

dolaĢ olmuĢ kirvələrimiz Aydın-Yunis qar-daĢları və 

zinakarlıq üstündə lüt-üryan yaxalan-mıĢ rus dili 

müəlliməsi olacaq bacıları Məlahət...  

Oradan Bərdəyə...  

Qələti-məĢhurlar: gödənotaran məlumatfü-ruĢ, 

tamada Vaqif və səbatsız, dəvərəgöz Ələs-gər, iĢtük Xosu, 

xırxır Araz, klarnet Savalan... 
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Hələ leylaclar:Qaraçı Hətəm, palaz Vidadi! 

Ġlahi, qulaqlarım necə uğuldayırdı!  

Dyakivin səsini yerin təkindən eĢidirdim: 

         -Bir Ģərtlə ki... ПРОЙЕЗДНОЙ-suz gedəcək-sən. Nə 

deyirsən? Razısan? 

         Bunları, bir ləhzədə aligah deyirdi.  

         Ġlahi!  

         Deyəsən bu daha yuxu, ya ağ ləkə deyildi!  

         Vətənə hərbi borcumu verib qutarmıĢam. Gedirəm! 

Ehtizazla ləhləyə-ləhləyə qalmıĢdım. 

         Zarafat deyildi, doğma yurda dönəcəkdim! 

         Ġki ayağımı bir baĢmağa dirəyib: 

         -Razıyam, Razıyam, -bezgin qıĢqırdım. 

         Nəfəsim təngiyir qulaqlarım guppuldayırdı. Hərbidə, 

pul təhsildən də irəlidəymiĢ, demək is-tədim, ancaq özümü 

vaxtında saxladım.  

         Sancmaq, ya əndə-məndənin yeri deyildi.  
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           Əngi qızıĢmıĢ КОМБАТ dodaqarası manevr etdi və 

əqəllən baĢa salmaq üçün: 

              -Pulun varmı? -qəfil soruĢdu. 

         Dodaqlarımı çeynəyə-çeynəyə əks manevr eləyib, 

onu intizarda saxladım: 

              -Bəli, yoldaĢ polkovnik leytenant! Var! Var! 

         O, kreslosunda yayxanıb nə fikirləĢdisə, əks təsirlə 

dodağını büzüĢdürərək: 

         -Onda, mənim adıma bir РАПОРТ yazacaq-san ki, 

ПРОЙЕЗДНОЙ-suz getməyə razıyam. 

         Vəziyyətdən məharətlə çıxdı. 

         O artıq əndərqəliblik eləmirdi. 

         Ġçimdə, nədənsə bir yumor hissi də qayna-yırdı. 

Ürəyimdə fikirləĢirdim: Ġki il dizin-dizin sü-ründürürsünüz 

də, bu binəva müsəlmanları!  

         Ancaq demədim.  

         Səbrimi basıb, Ģalaq qovun kimi: 

              -O da baĢ üstə, yoldaĢ polkovnik leytenant!   
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       Sevinc məni boğur və səsim titrəyə-titrəyə     

danıĢırdım. Dərk eləyirdim ki, nəsə, əlahiddə bir hadisə 

baĢ verir. Əks-səda gəlirdi qulaqlarıma. 

       Komandir, bir az da irəliyə getdi: 

         -Sabah, düz gedərsən ВОДОЗАБОР-a, özü-nə 

НАРЯД bağlayar, sonra da gətirib verərsən bi-zim 

СТАРШЫ НОРМИРОВШИК-ə. 

         Deməli əbləhlik eləmir, ləxləxə salmırdı... 

         Barı, kor dalandan çıxırammı?  

         Səddi-Ġsgəndər götürülür?! 

         ġərq küçəsinin dumanlı təsirinə qapılıb ar-tıq 

ayaqüstü dəruni yuxuya keçmiĢdim.  

         Qulaqlarım uğuldayır, gözlərim qaralır, nə-fəsim 

tutulur, əllərim giciĢir, havam çatıĢmırdı...  

         Qatil Adillə halvası çalınmıĢ xunxar: 

         -YoldaĢ СЕРЖАНТ anladıın? -əndiĢəsizliklə, az qala, 

biz müsəlmanlara qarĢı, nəsildən-nəslə ötürülən rus 

hökmü ilə, təkələndi. 
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         San ki, diksinib yuxudan ayıldım və mexa-niki 

surətdə cəld özümü cəmləyib fərəğət forma-sı alaraq 

sevincimi dərmiyan etdim: 

         -Bəli, baĢ üstə yoldaĢ polkovnik leytenant! 

         Ənənəpərəst aligah, mübarəkbadlıqla: 

         -Qızıl əsgər! Sonra da evə hazırlaĢarsan,-fövqəladə 

tərzdə qımıĢdı. 

         Ġnanın, qulaqlarıma inanmırdım. 

         Ey ulu Tanrım!  

         Nə vaxtdı: 

         Bu anı, necə ölümünə gözləyirdim. 

         Hönkürtü qoparmaq məqamı deyildimi?             

         Demək o gün gəlib, həə? Ağ bayraq qaldı-rıldı? 

BayquĢ yuvasıyla qurtarırammı? Hərbi xid-məti baĢa 

vurmuĢam, indisə baĢmaqları cütləyib qarĢıma qoyurlar? 

Demək, azadlığın geniĢ qapı-ları qarĢımda taybatay açıldı, 

həə? Hərbi xidmət dövrünü də qarĢımda diz çökdürdüm? 

Mənə də artıq: “Səhhəti-vücud!” -deyə bilərlər, həə?  

         Qatar, Bərdəni ətəkləməkdədir?  
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         Qoca Bərdə, yəni doğrudanmı biz vur-tut üçcə günə 

görüĢürük?  

         Axır ki, deyəsən xoĢbəxtlik ilahəsi bizim də qapını 

döymüĢdü.  

         Artıq özümdə deyildim.  

         Axı xiffət çəkib, dəst-paça olmaq nə vaxta-dək 

sürəcəkdir? DamdandüĢmə də deyildi bütün bunlar axı... 

Qoyun sürüsünün qarĢısında gedən dıbır kimi, məğmun 

həmyerlilərimə baĢçılıq edib, vətənə ləyaqətlə qulluq 

göstərərək, hərbi mükəl-ləfiyyəti Ģərəflə bitirmiĢdim.  

         Və necə oldusa, xırıltılı səslə səylədim: 

         -YoldaĢ polkovnik leytenant, kiçik qardaĢı-mın 

ayağıyla bağlı səhhətində problem yaranıb. Məcbur qalıb o 

da oxuduğu Azərbaycan Neft və Kimya institutundan 

ОТСРОЧКА götürüb. Gecikə-cəyim təqdirdə mən də belə 

tale yaĢamalıydım. Busa, ailəmiz üçün çox böyük faciə ola 

bilərdi... 

         Sanki qəĢĢ edəcəkdim. 

         Dyakiv qımıĢıb nə dedisə, düzü eĢitmədim və 

anlayıb əliylə baĢa saldı ki, bas-bayıra! 
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         Hərbi nizamnaməyə tam uyğun, çest verib 

ayaqlarımı cütlədim və bir-birinə çırparaq Ģappıl-dadıb 

otaqdan iddialı, hökümfərma çıxdım.  

         Ey Qadiri-mütləq! 

         Havam çatmırdı, inanın mənə. 

         Hövllə, amok içmiĢ kimi: 

         Özümü yaxınlıqdakı КУРИЛКА yerinə çatdı-raraq 

Ģərqi slovyanlı, tanımadığım bir əsgərə ya-naĢıb 

utanmadan siqaret istədim.  

         O, əsgər mundirinin döĢ cibindən bir ədəd АСТРА 

siqareti çıxarıb mənə uzatdı.  

         Və sonra da onun çəkdiyi siqaretin odunda siqaretimi 

yandırıb... dərin bir neçə qüllab alaraq tüstüsünü 

ciyərlərimə çəkdim. Dalbadal bir neçə dəfə də öskürdüm... 

Və gözlərim də yaĢardı...  

         Amma sevincim sonsuz idi. Bircə qanadım çatmırdı. 

Uçmaq, havalanıb uçmaq, quĢqonmaz qayaların zirvəsinə 

qonmaq istəyirdim! Ġndi övci-fələkdə, ucsuz-bucaqsız 

gömgöy səma dayanır-dı qarĢımda. Ġntəhasız, ruhlarla 

dolu kainat... 

       Azadlıq!  
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          Ġstəyəndə yat, istəyəndə ye, istəyəndə lap Ģıllaq at, 

ya istəyəndə sevgilinin arxasınca get... 

         Füzulluq olmasın, vücudunu turnikdə təkcə bir  

qoluyla çəkən qonĢu, dəyyus Bəylər, həmiĢə yanımızda 

gileylənərdi:  

         “Ġllərdi Bərdə, Bərdə deməkdən dilimdə tük bitmiĢdi. 

Qazamatın nəfəsliyi də РУБЛЬ-la açılar-dı. Ġnanın, 

bayırdakı yeganə pulsuz olan oksigen də məhbəsdə 

pulluydu.”         

         Siqareti yanıqla çəkib qurtaran kimi, birba-Ģa 

kazarmaya götürüldüm.  

         Kazarmaya girən kimi... tərneftli çənə Tel-manla 

qarĢılaĢdıq.  

         Məsələni olduğu kimi, birnəfəsə danıĢdım.  

         Onunla necə isti qucaqlaĢdıq!  

         Ey gidi dünya! 

         Ey bəni növi bəĢər!  

         Əzabların, iztirabların, həsrətin də bir sonu olmalıydı 

dəə, zira, naqqallıq olmasın, Dyakivki-milərin üstümüzdəki 

hökmranlığı, hərbi hökmfər-ma, nə vaxtadək sürməliydi ki?   
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         Biz hərbçi deyildik axı... Ġlahi səbirin də, bir sonu 

olmalıdır, ya yox? Sizin balalarınıza qarĢı belə davransalar 

neyləyərdiniz?   

         Əllərimi, qollarımı geniĢ açaraq hökmlə və boğuq 

səslə, var gücüm çatdıqca hayqırdım: 

              -Əlvida hərbi xidmət! Əlvida əsgər həyatı! Əlvida 2-ci 

РОТА! Əlvida ЮЖНЫЙ БУГ çayı! Əlvi-da Taras 

ġevçenkonun geniĢ çöllü Ukraynası!  

         Səsimə, müsəlman əsgərlər tökülüĢüb üs-tümə 

cumdular...və kazarmanın aĢağı tərəfindən kimsə vəcdə 

gəlib, qəfil ördək qaqqıltısı səsi çı-xararaq qaqqıldadı.  

         Ġbarəpərdaz Ələkbər də ortaya çıxıb xotuq kimi 

Ģıllaqlamağa baĢladı. 

         Mən daha azad idim! 

         Hamı məni təbrik edirdi.  

         Kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərovun göz-ləri qıyılıb 

dolmuĢdu. Çoxdandı qulağı səsdəydi. Deyəsən, dığdığını 

ikinci xoĢbəxtlik basırdı:  

         Həm məndən canı qurtarır, həm də yerimə 

КОМАНДИР keçirdi! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

136 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Sahib Əkbərovun yadına nə düĢdüsə, bir-dən ibarə 

satmaqla, sevincək dedi: 

         -Cayıl söhbəti eləsək, mənim də saza, dağ xoruzu 

qaqqıltısına, at nalı səsinə ehtiyacım var.  Di gəl rüĢvət 

verməyə pulum yoxdu deyə ilin son gününü gözləməliyəm. 

Neyləyim? 

         Onun pulu vardı. Füzulluq olmasın həm si-mic, həm 

də Odessadan üzübəri yerimə keçmək arzusu onu üzüb 

əldən salırdı. 

         Son Ģansı idi.          

         Demaqoq Məzahir də irəli durub gözləri qı-yılmıĢ 

yanaqları dartılmıĢ halda söhbətə qarıĢdı: 

         -Babayev, mənim də yadıma dağ-dərəmiz düĢür, 

heyratı kəlağayılı qızlarımız, keçə papaq-lı, gümüsü 

sallama kəmərləri belində saz ustad-larımız. Ay dadi-

bidad! Hələ, keçə alaçıqda keçə baĢmaqlı ahıl 

qocalarımızın köhnə nağılları, on-ların ibrətamiz 

nəsihətləri. Cavanlığın dağ dadı-nı çıxarmağın ayrıdı 

dadı... 

         Kazarmanın bütün МОЛОДОЙ əsgərləri mə-nə 

həsədlə baxır və ayaq üstə göz görəcə əriyib lal çeĢmə 

kimi axırdılar. 
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         Necə ki, özüm də bu taleni yaĢamıĢdım. 

 Axı dünya fırlanır! 

 Vaxt-vədə yetiĢmiĢ, fələyin çarxı indi də bu hərbi 

quyunun kor gözündən məni dartıb çıxar-mıĢdı. Azadlığım, 

iki il idi övci-fələkdəydi.  

 Ġndisə, ilahi-azadlığın kəndarındayam. 

 Hərbi xidmət biz əsgərlərə, azadlığın necə böyük 

məfhum olduğunu anlatmıĢdı. 

 Sən demə: 

 Azadlıq ən böyük sərvətmiĢ!   

 Toz-torpaqlı, qaca-quca, çiy kərpic hasarlı döngəmiz 

üçün necə darıxmıĢam! Bərdəyə gözü dolusu baxmaq 

üçün içim necə titrəyirdi. 

 Hələ, küçəmizin sadəlövh adamları...  

         Sevindiyimdən, axĢam yeməyinə də gedə bilmədim. 

Bilmirdim nə edəm.  

 Gah ЛЕНКОМНАТА-ya, gah da СУШИЛКА-ya, hərdən 

də, ora-bura girib vurnuxurdum.  
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 Bu axĢam... ССРИ çempionatının sonuncu futbol 

oyunu keçirilirdi, səbirsizlikdən heç ona da oturub baxa 

bilmədim.  

          ДИНАМО КИЕВ ЗАРЯ ВОРОШИЛОВГРАД-la öz 

meydançasında heç-heçə qurtarıb:  

 3:3!           

          РОТА-mızın səddi-Çin ПРАПОРЩИК-i Bandı-siklə 

vəzifə ölüsü komandir Bryusova, rüĢvətxor, gizlində 

bəzmgah məclisi sevən Ģorgöz Dyakivlə aramızda olan 

söz-söhbəti nöqtəbənöqtə danıĢ-dım. Söz ağzımdan 

qurtaran kimi... ПРАПОРЩИК Bandısik cəld qaçıb yeni 

qədtəzə bir Ģinel gətirdi. 

Və əliylə o üz-bu üzünü çevirib, gözünü çırpdı:  

 -Sənin ölçünədir...  

 Pul istəyirdi. 

         Bryusov da təkəĢ-təkəĢ əlini çiynimə vurub, 

müxtəsəri-kəlam, mütrüblüklə quĢ quĢladı: 

              -Nə müavinlərim, nə də özüm, sənə mane olmadıq 

ki? Gör nə vaxtdandır СУШИЛКА-da ya-tıb dincəlir, 

ВОДОЗАБОРА iĢə çıxmırsan. Ağzım-dan çıxan bircə sözlə 

sənə bəla verə bilərdim.  
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         BaĢımla, baĢa düĢdüyümü təsdiqləyib, ar-sızlıqla 

hırıldayaraq, ibarəpərdazlıqla öz ana dili-mizdə xırdaladım:  

         -Sənə qulplu ibriqdə... oxuyan göycəqarğa südü 

göndərəcəm, baĢına əmzik taxıb Dyakivlə, Boykoyla, 

QreĢnoy və Bandısiklə, əmərsiniz...             

         Güya, razılığımı bildirirdim. 

         Nə dediyimi anlamasa da, minnətdarlıq ki-mi 

qiymətləndirib, yerindəcə yağ kimi cızıldadı. 

 Deyəsən, pul qoparmaq tələsi qururdu. 

 Özümü o yerə qoymayıb aralandım... 

         ġinelimi, kəndlərində göyəmi motal papaq qoyub 

gəzən ЕФРЕЙТОР Ġlyasa verdim ki, yavaĢ-yavaĢ 

yaxalığının petlisasını tikib hazırlasın.  

         Əlini yanağına basıb ikiqat əyilmiĢdi. Ah-uf edə-edə 

qıvrılır, yalan-gerçək bükülüb-açılırdı:  

         -Babayev diĢimin ağrısı məni öldürür, yeri də yaman 

lökküldəyir...” -sızıldadı.   

         Qəfil kazarmada fıĢqırıqla hay-küy qopdu.  

         Xərəngəlikdə fürsəti fövtə verməyib özümü yetirdim 

ki, yaxalaĢanlar bizim ibni-adəmlər:  
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 Nazim Ġbrahimovla təpərsiz MürĢüddür.  

         MürĢüd son vaxtlar özünü çox iri aparır ye-tənə yetir, 

yetmədiyinə də bir daĢ atırdı. Odur ki, irəli durub 

aralaĢdıranların üstünə qıĢqırdım: 

-Ġmkan verin özləri ayırd eləsin. Hər kol di-bindən 

çıxan lotu-potu, indi özünü Koroğlu sanır.  

Lotu-bambılı MürĢüddən çox yığmıĢdım, di gəl, 

aramızdakı köhnə haqq-salamı nəzərə alıb, körpünü tam 

uçurmaq istəmirdim.  

Ġndi dolayısıyla tam məqamı gəlmiĢdi.  

Əbucəhl qarpızı!                 

Qoy bilsin ki mənsiz nəyə qadirdi. 

TalıĢa xəlvəti göz vurub: 

         -Gəlin kazarmadan çıxaq, özünüz təkbətək 

məsələnizi çürüdərsiniz, daha deyiĢmək, ötkəm-ötkəm 

danıĢmaq yeri deyil bura, -dedim. 

          Əminliklə bilirdim ki, sürtüĢkən Nazim onu döyəcək. 

MürĢüdün təkbaĢına davada əli yox idi. Ona görə də ona 

təpərsiz ayaması vermiĢdim. 

         Bəli kazarmadan çıxdıq.  
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         Əbri-siyah, təpərsizin baĢının üstünü almıĢ, leysan 

yağıĢı indi sel kimi tökəcəkdi. 

         Heç kimi aralaĢdırmağa qoymadım.  

         MürĢüdün əndamına lərzə düĢmüĢdü. 

         Elə yenicə kimsəsiz ağaclığa keçmiĢdik ki, çay 

kolunun fleĢ yarpağı kimi iĢıldayan xoruzgöz lənkəranlı 

birini geydirdi.  

         Sanki, əclaf bir küpə xoĢabı yenicə içib. 

         Yumruq onun açıq sifətinə dəyən kimi xır-çıldadı və 

dərhal MürĢüdün ağız-burnu qana bo-yandı. Ġkinci yumruq 

əmgək sümüyünün ortasın-dan dəydi. Sanki Ģirinliyindən 

qarpız xırçıldadı. 

         KaĢ yaxında bir əkkasxana olaydı və ora-dan 

tezbazar bir fotoqraf gəlib elə bu vəziyyətdə də kəndistanlı 

təpərsizin əksini alaydı.  

         Çifayda? 

         Təpərsiz cavab yumruğunu atmaq əvəzinə çönüb 

mənə baxdı. Və... əhəmiyyət vermədiyimi görəndə, qara 

tüklü iri əlləriylə ağzını tutub yerə çökdü. Bunun bir adı 

vardı: Ġçəri ötürdü... 
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         O əməllərini əndər-döndər eləməliydi. 

         Məsələ yetərincə aydın idi.  

         MayabaĢ olduq! 

         Dərhal Nazimi tutub apardım. 

         MürĢüd çox qudurmuĢdu. Qudurqanlığının axırı belə 

də qurtarmalıydı. Ġndi ДЕМБЛЬ-ə çapıq dodaq, lax diĢlə 

gedərsən!  

         Lap yaxĢı oldu. 

 Bildin, kimin hesabına gur-gur gurlayırdın? 

 Di get! 

         ЛЕНКОМНАТА-da oturub hərbi hissə koman-diri 

polkovnik leytenant Dyakivin adına, “yol xər-cini” öz 

boynuma götürməyimlə bağlı yazdım... 

         Dyakiv РАПОРТ-u oxuyub bir söz demədən üstünə 

nəsə yazdı və məni azad elədi. 

         Vaxt quĢ kimi uçurdu.  

 Bir də baxdım axĢam yoxlaması baĢlayır. 
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         РОТА yatandan sonra, özüm də ЕФРЕЙТОР Ġlyasa 

kömək elədim. ġineli tam hazır eləyib əy-nimə geyinəndə 

gecə saat 02:11 idi. 

       Ġlyasla elə СУШИЛКА-da da uzanıb yatmağı qərara 

aldıq. Ağdamlı qəlyanboğaz Ġlyas, dayan-madan, yastı-

yastı hey mənə xırdalayırdı:  

 -Babayev, taa Bərdədə yaxĢıca çimib qət-fələnər, 

qulaqbalıĢı qoyub yatarsan. Bizim də öz Ģələmizi 

qoltuğumuzaca verib, bircə burdan bu-raxsaydılar... 

Kəndistan ayrı aləmdi... QıĢda mal fermasını arana 

aparanda Ağcabədi çöllüyündə torpağın altında tikilmiĢ 

qara damlarda yaĢayan MürĢüd gərək fürsəti bada 

verməyəydi... ġabalı-dı Ģineldəki СЕРЖАНТ rütbəli ПОГОН-

lar sənə çox yaraĢır... Yaylaqda, əkəc təkə keçi, qoyun 

sürü-sünü yedəyinə salıb otlamağa aparanda, gül-çi-çəyi 

özü yeyər, yerdə qalan kol-kosu qoyun-qu-zuya 

saxlayardı. Keçidən deyilən qurban həmiĢə qəbul olunar 

deyiblər... Əncir qurusu yeyib, keçi südü içən çox yaĢayar. 

Məhəmməd peyğəmbər deyib ki, gündə bir alma yeyib, 

duz və Ģəkərdən uzaq duran uzun ömür sürər. ġitlə Ģordan 

yeyən xəstəlik bilməz. ZombiləĢmə gedir... Əsgər filan-kəs 

furajkamı oğurlamıĢdı... Qırçınlı don geyən...  

 Ona qulaq asmır, əngini yorma da, -demir-dim. 

Əliyüngül əngə verib gəvəzələyir, arabir nə-sə lüzumsuz 

filosofluq da eləyirdi.  
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 Mən öz içimə çəkilmiĢ, əhli-qiblənin baĢına gətirilən 

haqsızlıqlardan fikrə qərq olmuĢdum. 

 Nəyimə gərəkdi, qıllı MürĢüd, ya təkbacalı qara 

damda yaĢadı, ya tövlədə...  

 Bir dəfə özü mənə danıĢmıĢdı ki, qıĢ fəsil-lərində 

mal-heyvanı Ağcabədidə Taxtakörpü de-yilən, 40.000 ha 

ərazisi olan Kürqırağı otlaqlarda  saxlayır... özləri də, 

heyvan tövlələrinin qarĢısın-dakı gün üzü görməyən 

təkbacalı qara damlarda, yaxĢı haldasa qarĢısı səkili 

yarımtövlələrdə, yeni doğulmuĢ buzov, kəlçə, əmlik 

quzular, südəmər  keçilər, yumurtadan təzəcə çıxmıĢ 

cücələr, hətta köç itinin küçükləriylə, yeni doğulmuĢ dayça, 

qo-düq, sarıdimdik ördək, qaz balaları və damadları 

qarıĢıq oğul, arvad-uĢaqla biryerdəcə... torpağın altında 

yaĢayırlar. Televizor, telefon bilməz, ma-Ģın gurultusu 

eĢitməzmiĢlər! 

 Əvəzindəsə: 

 Nehrədə çalınmıĢ yaxĢı kərə yağı, qaymaq və keçi, 

motal pendiri, təbii çiçək balı, 

 Bainhəmə, ayaqlarına qaloĢ, əyinlərinə ya-pıncı 

geyər, əllərində çomaq gəzdirər, kitab oxu-maz, məktəb 

tanımaz, muğamat sevməsələr də, bəxtəvərliklə... tütəkdə, 
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telli sazda, qara zurnada, nağarada çalıb yallı gedər və elə 

beləcə də, fey-ziyab olmağı bacarardılar... 

 Tüpürüm belə yaĢayıĢa!  

         Daha, damağı çatlamıĢ deyə bilərəm:  

         Hərbi xidmət dövrü bitdi!  

 Əhli-qibləlilərə cövr-cəfa eləyən, hegemon rus 

zabitləriylə bizim yaĢıdlarımız üzülüĢür. 

 Vay yerdə qalanların gününə. 

 Gücümüz çatan iĢ də deyil ki, dövlət səviy-yəsində 

nəsə elətdirə bilək.  

 Hardasan ay Stalin! Bircə him eləsən... 

 Böyük Vətən müharibəsində, o, əsir düĢən öz 

doğma balasını da, alman generalına dəyiĢ-mədi. 

N.S.XruĢĢovun oğlu isə almanlara satıldı. 

 Lap elə Leninin özü də, dursaydı, belə hal-lara qarĢı 

təxirəsalınmaz tədbirlər görərdi.  

 Ġrqi ayrı-seçkilik orduda tüğyan edir. 

 Hələ açıq müstəviyə keçən rüĢvət hərisliyi. 
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 Brejnevin doğma qızı komsomol sıralarına 

üzvlükdən imtina edir... 

 Hara gedirik? 

 Harda qaldı sağlam düĢüncə? Fəhlə-kənd-li 

hökümətimiz, çəkic-orağımız? 

 Hərbi xidmət dövrümüz əbədiyyətə qovuĢ-maq 

ərəfəsində, can üstə inləməkdədir. 

 Nə isə...  

 Ac-giciklərlə, quĢürəklilərlə, ya səbatsızlar-la 

biryolluq qurtardım. Qızıl əsgər olmaq ümidim hərbi 

tikintiylə qapanmıĢdı. 

 Qırıcı-bombardmançı hərbi təyyarələri sür-mək 

ehtirasım, tankla düĢmən üzərinə yerimək... Hərbi 

maĢından, düĢmənimizin üzərinə, saysız-hesabsız 

КАТЮША buraxmaq, kəmərdən ГРАНАТ asmaq, çiyindən 

КАЛАШНИКОВ avtomatı aĢırmaq, beldə TT, МАУЗЕР, 

НАГАН, ya МАКАРОВ tapançası gəzdirmək... Hələ, 

kəĢfiyyat iĢləri... Partizan Mi-xaylo... Visili... ġtirles... Zorge 

məsələsi... 

 Bir sözlə: Cayıl söhbəti! 

 Bəs sonu nə oldu?  
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 Lom, lapatka ilə yer qazmaq, mala tutmaq, 

malakeĢlik eləmək, hörgü hörmək. 

 Fikir-xəyal aləmində əllaməlik edirdim... 

 Səbəbsiz ruh düĢkünlüyü ilə demək olar ki, 

qurtarmıĢam. Malxulyayaya əlvida! 

 Bununla bərabər, sevincdən boğulurdum.  

       Gecə yarını arxada buraxsa da, gözlərimə yuxu 

keçmir, demək olar, çimir eləyə bilmirdim:  

 Necə getmək, hansı marĢrutu seçmək.  

 Fikir-zikir içində.  

 MöhtəĢəm ДЕМБЛЬ səhnəsi havasıyla...  

         Odessada qalıb, bənövĢəgözlüylə bir neçə ilahi gün 

keçirmək... ОМСК-a, ya СВЕРДЛОВСКА-a getmək... Hələ 

PRAHA... Arzular tükənməz idi. 

       Nə vaxtsa yuxuya keçərəm...  

 Bir zaman:       

       ...Yuxudan hövləki ayıldım.  

 Elə bil fil qulağında yatmıĢdım. 
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 Tuman-köynəyim cılxa su, özüm də yarım-bayğınlıq 

içərisindəydim.  

 Səhər hələ açılmamıĢdı. РОТА-nın əsgərlə-ri dərin 

yuxudaydı. 

       Pərvərdigarə, bu nə yuxuydu belə?  

         Gördüklərimə inana bilmirdim. 

         Yoxsa mənə peyğəmbərlik verilirdi?  

         Hamımız necə qocalmıĢdıq!  

         Doğrudanmı, 40 il sonra biz bu kökə düĢə-cəkdik! 

Ömrünün 22-ci ilini yaĢayan Xuraman 62 yaĢında nə günə 

qalmıĢdı, ya rəbb?  

 Gözlərinin altı dəymiĢ armud kimi tuluqlan-mıĢ... 

uĢaq vaxtı, təndirdə yandırdığı sol qılçası-na sağ qılçası 

da qarĢıb yeriyəndə hiss ediləcək dərəcədə yanlara 

əyilmiĢ, qarın buraxmıĢ, qolla-rı ətlənmiĢ, alnında qırıĢlar 

yer almıĢdı.  

 O forslu acıdil qız ĢiĢib tuluğa dönmüĢdü. 

 Həyat öz amansızlığını heç ondan da əsir-

gəməmiĢdi. Qız vaxtından acıdil olsa da, indi bir az da irəli 

gedib dili zəhər tuluğuna dönmüĢdü. 
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 Utanıb-qızarmadan yava danıĢır, küçə sö-yüĢləri 

söyür və baĢ həkimi olduğu doğum evin-də iĢçiləri ilə 

nalayiq davranırdı.  

 Təravətdən düĢmüĢdü. 

 Cavanlıq tumarından, cazibəsindən, sığal-

səliqəsindən əsər-əlamət belə qalmamıĢdı. 

 Biz məktəbdə oxuyanda, o necə qayğıkeĢ, ədəbli, 

sevimli, entuziazmlı, ecazkar bir qız idi. 

 O, instituta qəbul olunandan sonra, tamam dəyiĢmiĢ, 

təkəbbürlülük qəlbini buxovlamıĢdı.  

 Xuramanın gözlənilmədən ali məktəb dəh-lizində 

sərfəli nigah axtarıĢına çıxması... qurğan olub mənim halal 

məhəbbət yolumu bağladı.  

 Və ortalığa əvvəl dosent oğlu, sonra qatar əhvalatı, 

sonra da yollarımız əbədiyyən ayrıldı.  

 Amma, ilk məhəbbətini kor qoyan da, xeyir tapmaz 

heç. Düzdür, qatarda mən də ona salam veməməkdə və 

son sözümü deməməkdə səhvə yol vermiĢdim. 

Əvəzindəsə, o məni baĢa salmaq yerinə, daha sərtliklə 

yekəxanalıq elədi. 
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 Mən də acığa düĢüb, ilk ilahi məhəbbətimi 

yeniyetməlik qüruruma qurban elədim. 

 Və bu da, əbədi sonun baĢlanğıcı oldu.   

 Bax beləcə, üç il, üç ay ömür yaĢamıĢ ilahi sevgimin 

aynası qatarda sınıb çilik-çilik oldu. 

 Hərbi xidmətdən sonra...  

 Mən Komsomolla ailə qurdum.  

 Dosent oğlu əvəzinə, o da çilsifət Sərxanın qızbibi 

oğlu Vaqifə ərə getdi. Və ən yaxın qonĢu-muz oldu... Bizim, 

ikinci mərtəbənin ĢüĢəli ayna-bəndindən həyətləri əl içi 

kimi aydın görünürdü.  

 Eh, nə isə...     

         Hələ, qərbi slovyanlı xariqüladə çex Yitka! 

         Bacısı Dano! 

         Alkaqol və siqaret onları nə günə qoymuĢ-du ilahi! 16 

yaĢlı dəcəl Yitka... 56 yaĢında insult keçirmiĢ və avropalı 

həkimlərin fövqəladə hünəri sahəsində həyata qayıtmıĢdı. 

 40 il ötəndən sonra, son görüĢümüzdə:  

 Gəzəli rəngdə paltar geyinmiĢdi. 
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         Beyin əməliyyatının tikiĢ yerlərini seyrəlmiĢ sarı 

saçları arasından mənə bir-bir göstərdi.  

         Saçları necə seyrəlmiĢdi! 

 Ağ rozmarin almasından ehmalca diĢləyib yeyə-

yeyə, hissiyyata qapılaraq:  

         Ġllərlə məndən gizlətdiyi sirri çox təbii halda, ana-

atası rəhmətə getdiyinə rəğmən açdı: 

         Səmimiyyətlə etiraf elədi ki... 40 il əvvəl, ilk dəfə mən 

onlarda qonaq qalanda, atası, paytaxt PRAHA Ģəhərinin 

BaĢ Milis Ġdarəsinin rəisi vəzifə-sində iĢləyirmiĢ. Halal-

hümmətcə də:  

         GeneralmıĢ...  

         Məzuniyyətini Moskvanın qorxusundan hər il СССР-

də keçirirmiĢ. Qızları da özü kimi, adətən Odessada, 

Moskvada, Kislovodskda dincələrdi.  

         Oğlu yox idi...  

         Dano dana kimi ĢiĢmiĢ, kiĢiləĢmiĢdi. 

         Bir neçə ər dəyiĢmək, siqaret, içki və ötən yaĢanmıĢ 

uzun illər öz sözünü demiĢdi...  
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         Dano daltonizm xəstəliyinə tutulmuĢ, rəng korluğu 

çəkirdi. Damacıqlı kostyumdaydı o gün.          

         Hər ikisinin, yerli istehsal olan ġKODA mar-kalı minik 

avtomobili vardı. Özləri idarə edirdi.  

 Danonun maĢınıyla PLZEN-ə kimi getdik.  

 Çiçəkkorluğu xəstəliyinə görə, o, gecə ma-Ģın sürə 

bilmirmiĢ. Odur, qızını köməyə çağırdı. 

 Sonra onun qızı və kürəkəni bizi qarĢılayıb öz təzə 

aldıqları avtomobillə KARLOVI VARI-ya ki-mi apardı. Biz 

KOLANADA otelinə çatanda:  

 Gecə yarı idi.  

 Bakıdan özümlə gətirdiyim qiymətli hədiy-yə və daĢ-

qaĢlarla yanaĢı... müəllifi olduğum 15 cildlik: BƏRDƏDƏN 

GÖRÜNƏN DÜNYA... adlı, əsgər həyatımdan bəhs edən 

romanımda:  

 Onlarla keçirdiyim, Odessa günlərinə həsr 

elədiyim... 11 və 12-ci cildlərin iki dəstini də, çex Yitkayla 

bacısı Danoya bağıĢladım. 

 Ey yeri-göyü xəlq edən!  

Kitabdakı 40 il əvvəl çəkilmiĢ öz fotoĢəkil- 
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lərini görəndə necə heyrətə gəlib içlərini çəkdi-lər! Yitka 

məni bağrına basıb, koppuĢ dodaqla-rıyla düz 

dodaqlarımdan necə ehtirasla öpdü. 

 Doluxsundu...  

 Və kitabları vərəqləyə-vərəqləyə, bic-bic:  

 “ЗДЕСЬ... ТОЛЬКО ПРАВДА НАПИСАЛ, ДАА?” - 

gülümsünüb soruĢdu.  

 Hamımız gülüĢdük. 

 “КОНЕЧНА... КОНЕЧНА... -dedim. 

 Elə 40 il əvvəlki Ģıltaqlığı canındaydı. 

 Sevincdən hamımızın gözləri dolmuĢdu. 

      O cür atayla, onlar ali təhsil almamıĢdılar. 

 Və... elə günü bu gün də, onun ağrı-acısını 

yaĢayırdılar. Kasıbçılıqları, sıxıntı çəkdikləri üst-

baĢlarından, üz-gözlərindən, hətta baxıĢlarından belə hiss 

olunurdu. 

 Avropanın paytaxtında yaĢasalar da: 

 Kompüterləri yox idi.  
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 Skypedən istifadə edə bilmirdilər. 

 Ġlahi, onlar 16 yaĢında necə bəxtəvər idi! 

 Hər kəsi heyrətə salacaq qədər çılğın, epi-kürçü, 

zövqlə geyinən, rövnəq gözəllər idi.  

 Riyakar deyildilər: Nə 40 il əvvəl, nə də ki, elə indinin 

özündə. Avropalılar ikiüzlü olmur.  

 Komsomolun qeyri-adi və çətin adı olsa da dəqiqliklə 

yada salıb, onu məndən soruĢdular! 

 Məndən fərqli:    

 Dano üç Yitka isə... iki dəfə ailə qurmuĢdu. 

Bainhəmə, Dano bu gün də dul idi. 

 Onların bu gününə çox acıdım. 

 Ġndi də PRAHA-lıları düĢünəndə üzülürəm... 

 Ötən 40 ildə: 

         Bircə, o məsum Adiləni görə bilməmiĢdim. 

Kirovabadlı bir oğlana ərə getmiĢdi.  

 EĢitdiyimə görə də, institutda o oğlanla bir qrupda 

oxuyubmuĢ. Uzaq qoumluqları da olub.  
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 Həm də, valideyinləri kirovabadlı o oğlana uĢaq 

vaxtından Adiləni deyikli ediblərmiĢ. 

 Adaxlı olsalar da: 

 Adilənin özünün ona heç ürəyi olmayıb.  

 Üstündən düz 40 il ötəndən sonra, öyrənə bildim ki, 

əri faciəvi yol qəzasında həlak olub. 

 Adilənin, adaĢı olan xalası Adilə müəllimə də bizə 

orta məktəbdə coğrafiya fənnindən dərs deyirdi. Çox sadə, 

savadlı, təvazökar və solğun çöhrəli kübar bir qadın idi.   

         Özündən kiçik bacısı, adətən sürməyi pal-tarda 

gəzən Aidə isə, Moskvada yaĢayan, əslən Kirovabaddan 

olan Vətən adlı... qeyrətli, cüssəli, igid bir azərbaycanlı 

həkim oğlana ərə getmiĢdi.  

         Mən hələ Moskvada institutda oxuyan vaxt Vətəni 

təsadüfən mənimlə tanıĢ etmiĢdilər.  

         Ər oğlu ərdi, di gəl ərdəmi yox idi. 

 Özünü duyluğa qoymazdı. 

         O mənim bərdəli olduğumu eĢidəndə ilahi necə 

sevinmiĢdi! Mənim kimi o da əhli-kitab idi. 
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         Həyat yoldaĢına tanıĢlığımız barəsində da-nıĢanda 

öyrənib ki... biz orta məktəbdə Adiləylə bir sinifdə oxumuĢ, 

bir partada oturmuĢ, hətta bir xariqüladə vaxtlar seviĢmiĢik 

də... 

 Bacım Yeganənin boğazında əmələ gələn torbalı 

ĢiĢi, Moskvada onun köməkliyi ilə əməliy-yat elətdirmiĢdim. 

Bakıdakı SemaĢkoda əməliy-yat uğursuz alınmıĢdı. Bu 

dəfə isə uğurlu oldu.  

         Adilə o vaxt kəstanə rəngli donda gəzərdi. 

         Məni görəndə gəmisi dəryada qərq olmuĢ kimi qəm-

qüssəyə batardı. O çox məsum qız idi. Mən onu 

dəyərləndirə bilmədim. Sinif otağındakı lal xəritənin 

qarĢısında lal dayanıb coğrafi yerləri mənə öyrədəndə 

gözləri lal baxsa da sanki nəsə dodaqlarıyla pıçıldayırdı. 

Adilə fövqəltəbii idi. 

 Çörəyinin duzu yoxmuĢ: 

         Sonralar... Çox sonralar eĢitdim ki, bizimlə bir sinifdə 

oxuyan, açıq Ģabalıdı rəngli, cod, pırt-laĢıq saçlı Hicran 

Məmmədova, məndən ona ri-yakarcasına deyibmiĢ:  

 “Elə bilsin yuxu olmuĢam, unutsun məni...”  

 O da, cavabında Hicrana səmimi etirafla:  
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 “Tofiqin gözləri bulaq kimi dərəaĢağı axsa da, mən 

tərəfə baxmazdı... Ona baxanda gözlə-rimə iĢıq gələrdi. 

UĢaq olanda, pambıq tarlasın-da fədakarcasına ona 

dedim: Böyüyəndə isti bir yuva qurarıq özümüzə... 

Görünür o məni anlaya bilmədı... Məlul-məlul üzümə 

baxırdı...” -deyib. 

 Görəsən o vaxt Hicranın hədəfi nə olub? 

 Kainat qəlb sirləriylə doludur...  

         Vətənin özü də, cavan yaĢlarında ürək tut-masından 

dünyasını dəyiĢdi.  

         Ġki bacı vaxtsız dul qalmıĢdı. 

Onlar bu taleyə, əsla layiq deyildi.  

Neyləyəsən? 

Görəsən oğul-uĢaqları var?  

Böyüyüblər? 

Ehh... 

         Xuramanı da Dano kimi lortluq basmıĢdı.  

 Füqərayi-kasibə nalayiq söyüĢ də eləyirdi.  
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         Bərdənin Doğum evində, baĢ həkim iĢlədi-yindən, 

iĢdə arvadların, evdə məğmun ərinin və qonĢuların 

evlərində böyüyən uĢaqlarının üstü-nə çəmkirə-çəmkirə 

belə kiĢiləĢmiĢdi.  

         Ona iynə batırana ĢiĢ batırardı. 

 Di gəl, vəzifəsini qorumaq naminə, qardaĢı prezident 

aparatında iĢləyən DilĢadgilin xeyir və Ģər mərasimlərində 

qolunu çırmayıb, qab-qacaq da yuyardı. Amma, Adilə belə 

iĢ tutmazdı. 

         QonĢumuz, konyaka ibtila olmuĢ çilli Sər-xanın 

qızbibi oğlu indiferent Vaqiflə ailə qurmuĢ-du. Ġki oğlu 

vardı. UĢaqları Azərlə Anar elə bizim uĢaqlarla, bizim 

həyətdə böyümüĢdü. 

 Həyətimizdəki, üçmərtəbə hündür tramplini olan 

üzgüçülük hovuzunda hey çimərdilər. 

         TəĢəxxüslü Xuraman iĢləyib ailəsini dolan-dırır, əri 

qızbibi Vaqifsə, evdəcə uĢaqlara baxır, isti yemək 

hazırlayır, hətta gecə doğuĢlarına ge-dəndə, artıq söz-

söhbət yaranmasın deyə arva-dına sürücülük də eləyirdi.  

 Neyləsin?  

 Gəldi-gedər dünyamızda, kim ailəni dolan-dırırsa 

söz sahibi də elə odur. 
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 Xuramanın əxlaqına söz ola bilməzdi.   

         Düzdür vaqon məsələsindən sonra inadcıl-lıqla, hələ 

qönçə qız vaxtından üzübəri əzilib-bü-zülməyi 

xoĢlamayan, zəif cəhətinə və xasiyyəti-nə incədən-incəyə, 

hələ bu gün də bələd ola bil-mədiyim Xuramana... əbədi 

əlvida deyib, tarixin təkərini döndərməyə cəhd eləmədim 

də...  

 Bir himə bəndmiĢ kimi, onlardan bir neçə il də 

qabaq, əhli-kamal, hilal əhmər, ərcanlı Kom-somolla ailə 

qurmuĢdum.  

 Barmaqla sayıla biləcək bəxtyar bir ailə!  

 Təkdir etmək gec olsa da: 

         Amma, Xuraman Vaqifə gərək ərə getmə-yəydi. 

Əvvala ortada sevgi yox idi.  

 Ġkincisi, mənliyinə sığıĢdırmayaydı.  

 Zira... həmiĢə ütü ağzından yenicə çıxmıĢ 

kostyumda o təkəbbürlü Xuramanla mən söhbət edəndə... 

Onun müxənnəs əri, СТОЛИЧНЫЕ siqa-reti sümürə-

sümürə, dostum kimi kənarda dizləri üstdə çömbəlib məni 

gözləyərdi.  
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 Demək qarĢımda qoduqlansa da mənə du-zaq 

qururmuĢ? 

 Ədnalıq, nanəciblik etmək nəyə lazım idi? 

         Axı onlar bunu necə qəbul edə bildi? 

 Toy günü bizim döngəyə, qapıbir qonĢulu-ğa gəlin 

köçəndə görəsən məni düĢündümü?  

 Heç utanmadı? 

 Bərdə adət-ənənəsinə meydan oxuyub hə-lə ağ 

rəng əvəzinə, əyninə çəhrayı gəlinlik pal-tarı da geyindi... 

Paltarı tikib hazırlayan da bizim gizli sevgimizin yeganə 

Ģahidi olan sinif yoldaĢı-mız Ġmmi olmuĢdu.  

 Düzdü, kənardan-kənara məmə yeyəndən pəpə 

deyənədək, lap içi onu özünə arvad eləyən oğlana kimi 

bizi tanıyanların demək olar hamısı onu sevdiyimi bilirdi. 

Amma, Ģahid tək Ġmmi idi. 

 Ġmmidə nə günah vardı? 

 Bizim ilk məhəbbəti kor qoyan ki, o deyildi. 

O, dərsi Xuramandan alırdı. 

 Yeri gəlmiĢkən sonralar eĢitdim ki, biz orta 

məktəbdə oxuyan vaxtda gecələri onların hasarı baĢında 
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yatan Elyanın əvəzinə, Ġmmi də, sərfəli nigah ovuna çıxıb 

özündən xeyli böyük Qanboy adlı bir məğmuna ərə gedib. 

 Niyə bu rəfiqələr məğmun ovundaydı bəs? Bərdədə, 

sevən ərən oğlanları yoxuydu bəyəm? 

Ya bizləri aĢağıtəbəqəli hesab edirdilər? 

 Mənim kimi Elyanın da ah-naləsi onları tut-du və 

qiyamat da, ilk sevgini kor qoyanların hər ikisinin baĢında 

çatladı. 

 Paltarbiçən Ġmmi uĢaq doğa bilmədi.  

 Qanboysa dünyasını tez dəyiĢdi, ömrü və-fa etmədi. 

Oğul-uĢaqsız köçdü... 

 Və Ġmmi yalqız qaldı.  

 Daha: “Əl üstündə kimin əli?”oynayan vax-tının, nə 

də, artıq, sərzəniĢ etdiyi ömrə arxalanıb illərlə Ģaxsey 

təpməklə sərsəri həyat tərzi keçir-məyəcəyini təxmin edib 

ölüm sükutuna qapılar. 

  Xuramanla, dübədü məsləhətləĢmələrdən sonra, 

əlahiddə qərar qəbul edərlər. 

 Və...   
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 Qalalı bic Rzanın evində əmlik quzu kimi bəslənmiĢ, 

indisə, amansız həyatından küskün düĢən, zərif Ġmmi 

Zeynalova, əmması çıxmamıĢ, baĢına heyratı kəlağayı 

bağlayıb, qatarla Bakıya çıxar. Baxımlı qız, ürəyində hey 

deyirmiĢ: 

 “Sap üzülən yerdən qırılar...” 

 Ötədən-bəridən soraqlaya-soraqlaya taksi-dən 

metroya, sürətli elektrik qatarından düĢüb, marĢrut 

avtobuslarına minməklə müxtəlif ünvan-lara baĢ çəkəndən 

sonra:     

 KeĢməkeĢli gələcəyindən qorxan Ġmmi ye-timlər 

evindən, bələkdəykən öz anası tərəfindən atılmıĢ bir qız 

uĢağı götürüb saxlayası olar. 

 Köhnə nağıllardakı kimi, 17 il, bir göz qırpı-mındaca 

ötüb-keçir... Beləcə: 

 Körpə də böyüyüb ərsəyə çatanda... qızın anası 

SƏNĠ AXTARIRAM... -a çıxıb, öfkəli-öfkəli te-lefonla veriliĢə 

qoĢulan Ġmmidən qızını geri tələb etdi. Sanki körpəni atan 

ana bu deyildi.  

 Milyonlarla televiziya tamaĢaçısının gözləri 

qarĢısında yeniyetmə ərgən qız acı taleyinə qəfil hıçqırıb 

titrədi və sonra da hönkürdü.   
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 Və ana-bala bulaq kimi göz yaĢı axıdıb qu-

caqlĢanda, qəhər boğan göygöz XoĢqədəm də, yetim türk 

DoğuĢu xatırlayıb onlara qoĢuldu. 

 Zalda oturub itirdiklərini axtaran qəmküsar-lar və 

boĢ-bekar ictimai fəallardan professor, Ģa-ir, yazıçı, aktyor, 

müğənni, aktrisalar da kövrəlib, füzulluq olmasın ekstaza 

gələrək, ecazkar bir üz cizgiləriylə dodaq qaçırıb, iç 

çəkərək və qohum-qonĢu, evdəki arvad-uĢaq nəvə-nəticə 

görməsin deyə üzlərini üzüklü əlləriylə qapadılar.  

 Xuramandan nigah dərsi almıĢ Ġmmi... ilahi səbir 

umuduna qalıb, ehtizazla, yeni həyat imta-hanına 

düĢdümü? Amansız həyatdan perikdimi? 

 Məhkəmə hökm çıxarıb, qızı doğma anası-na 

qaytarandan sonrasa, ahıllanıb qırıĢmıĢ Ġmmi bir az 

yığıĢaraq balacalanmıĢ, evdə bayquĢ kimi tək-tənha 

qaldığından yamanca da sozalmıĢdı.  

 Zavallı Elya isə... 

 Ġlk məhəbbətinin odunda tüstülənə-tüstülə-nə də, 

nakam eĢqi elə hasar üstündəcə söndü. 

 Elya, qıĢ gecələrində bərk soyuqlamıĢdı.  

 Odur ki, hələ də ailə qura bilməyib. 
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 Deyirdilər yataq xəstəsidir... 

 Gəlin, palçıq da atmayaq! 

 Düzünə qalsa, Ġmmi Elyanı bəyənməmək-də düz 

elədi. Elya savadsız, tüfeyli ömür sürənin birisiydi. ġuĢalı 

Ġmmi ona layiq qız deyildi.  

 Amma Qanboyu seçməkdə səhv eləmiĢdi. 

 Eh, nə isə... 

 Qadiri-mütləq bilər!  

         Tarixi qatar əhvalatından düz 30 il sonra... tək bircə 

dəfə, o mütəkəbbirli Xuramanla danıĢa bilmiĢdim. O da 

dübədü yox, telefonda.  

 Məsələ belə olmuĢdu:  

 Orta məktəb yoldaĢım... bir sinifdə oxudu-ğumuz 

Oktay Ələkbərov, yeri gəlmiĢkən, o binə-va da, hələ mən 

onların sinfinə gəlməmiĢdən də əvvəl Xuramana bənd 

olmuĢ, ancaq rədd cavabı alsa da ümidini də üzməmiĢdi. 

Sonda isə qızbibi gədəyə dönən Oktay Xuramanın öfkəsi 

qarĢısın-da tab gətirməyib Elya kimi tüstüləmiĢdi...   

 Oktayın Əfruz adında bir bacısı vardı.  

 Yumrusifət, balacaboy sakit bir qız idi. 
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 Sözümün canı var. 

 Bərdədə bir yaĢlı həkim yaĢayırdı. Keçəllər 

xəstəxanasının baĢ həkimiydi, g.Rüstəm həkim. q.Bahar 

xala kimi... onun da adının əvvəlində bir hərif dolaĢır... 

Yəqin soruĢacaqsınız ki, axı bu iki ad nədən belə yazılır?   

 Söz yox ki, utanc yerləri olsa da belə, bü-tün 

bərdəlilər bunun əsl səbəbini bilirdi. 

 Cavan oğlanların dilində su durar?   

 Üçhərfli sözün baĢ hərfiydi “g” hərfi. 

 BeĢhərfli sözün də baĢ hərfiydi “q” hərfi.  

 Qələti-məĢhurlar!  

 Bu g.Rüstəm həkimin arvadı, qızı-oğlu ola-ola cavan 

oğlanları tovlayıb kabinetinə salır, üs-təlik 5 manat da pul 

verib onları Ģirnikləndirir və hələ bu azmıĢ kimi, baĢıbatmıĢ 

Ģalvarını çıxarıb səxavətlə arxasını onlara sarı çevirirdi.  

 Sən demə, anadangəlmə ГОЛУБОЙ-muĢ. 

 Bax beləcə sütül gənclər pula ehtiyacı olan 

yeniyetmələr və ehtiraslı dəvərəgöz kiĢilər onun kabineti 

qarĢısında növbə gözləyərdilər.  

 XoĢuna gələni evinə də dəvət edirmiĢ. 
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 Sonuncu müĢtərisi də elə yedəyində evinə apardığı 

Famil olmuĢdu. O Famil ki, bir müddət Bərdədə ĠĢıq 

idarəsinin rəisi iĢləmiĢdi. Bizim Mü-talib Muradovun dostu 

və qonĢusu olan, yanağı il yarası damğalı Famil Cəlal oğlu 

Məmmədov. 

 Yeni həyat küçəsi ev 6-da yaĢayırdı. 

 Familin qucağında keçinən g.Rustamı qo-humları 

CavanĢir həkimlə onun Bakıda notarius iĢləyən qardaĢı 

Tofiq, ikilikdə Bərdənin imamza-də qəbristanlığında gizli 

dəfn eləmiĢdilər. 

 Ġndi deyə bilərdilər ki:  

 Ömürbillah belə Ģey olmayıb.  

 Demək olar gorbagorun qəbrinin yerini ha-mıdan 

gizli saxlayırdılar. 

 Bu söhbəti niyə saldım? 

 g.Rustamın oğlu Namiq Əliyev həmən Ok-tayın 

yumrusifət bacısı Əfruzu almıĢdı.  

 Və bu Oktay da, günlərin birində bir sinifdə 

oxuduğumuzu qalxan edərək yanıma ərklə gəlib yavar-

yaxarla, bainhəmə, yastı-yastı məktəb illə-rindən danıĢa-
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danıĢa yaralı yerlərimin simini ça-la-çala heç kimin iĢ 

vermədiyi damğalı yeznəsini yanımda iĢə götüzdürdü. 

 “G.”-ün oğlu “g.” olar, -desələr də, fikir ver-məyib 

onu özümə baĢ mühəndis elədim. 

 Ġndi keçək mətləbə. 

 Xuramandan danıĢırdım:       

         Mən Bərdədə 18 nömrəli zörək zavodunun direktoru 

iĢləyəndə, o da, doğum evinə rəhbərlik eləyirdi. Zavoda öz 

vəsaitim hesabına iri həcmli azbest borularla çirkarx xətti 

çəkdirmiĢdim.  

         Bir gün, baĢ mühəndisim g.Rustamın oğlu qara 

pıspısayaoxĢar Namiqlə baĢ mexanik yanı-ma gəldilər ki, 

bəs... doğum evinin çirkarx xəttini icazəsiz bizim xəttə 

birləĢdiriblər. 

 “Ola bilməz!” 

 “Duz-çörək haqqı!” 

         Necə oldusa, əlimi telefona atdım.  

         Dəstəkdə dud-dud səsləri gəldikcə ürəyim də tel-tel 

əsirdi. Biz qapıbir qonĢu olsaq da, 40 il idi danıĢmırdıq. 

Küsülüydük...  
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 QarĢılaĢanda, qəlbimiz dağ-dağaya düĢər, ürəyimiz 

qana dönər köksümüzə sığmaz, quĢ ki-mi çırpınıb 

ayağımızın altına düĢərdi.  

 Bununla bərabər, kədərli təbəssümlə ötüb keçərdik. 

Ölüm sükutu yaĢanardı aramızda... 

 Zaman-zaman ona nifrət də edirdim. 

 Qibtə də... 

 Hərdən:  

         O həm qəbahət iĢlətmiĢ, həm də səhv elə-diyini 

anladığından acığa yekəxanalıq eləyirdi. 

         Ġndi isə: 

         Ġçimdə elə bir qorxulu hiss vardı ki, inanın, bunu 

sözlə ifadə etməyi bacarmıram. 

 Bura Bərdəydi.  

 Burum-burum ġərq küçəsinin o qaca-quca toz-

torpaqlı döngəsində mənim Komsomolum və onun da 

zavallı əri vardı. 

 Hələ uĢaqlar... 
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         Birdən dəstəkdə onun ecazkar tanıĢ səsini eĢitdim... 

Dübbədüz oydu!  

 Pərvərdigarə, ürəyim necə atlandı. 

         Ġlan çalan kimi səksəndim. 

         Möcüzəydi: O da dəstəkdə səsimi tanıdı! 

         Sanki kəpənək qovan, qələm qaçıran, cəbr öyrənən, 

dibçəyi sındıran vaxtlarımız idi...  

 O tərs damarımın tuta biləcəyini də anlaya 

bildiyindən, bir qədər ehtiyyatlanıb, xeyirxahlıqa layiq 

təntənə və hörmətlə:   

         “Nə olar qoĢanda, biz ki, bir sinifdə oxumu-Ģuq...” -

gülümsünüb,qılıqla cavab verdi.  

 Bicliyindən, bu dəfə özünü çəkmədi! 

         Qınaq yeri saxlamadı.  

 Ġddiasını, forsunu mərifətlə yerə qoydu.  

 Mən də heç nə olmamıĢ kimicə pambıqtək 

yumĢaldım... Yerimdəcə əridim... 

 Və... öhö-öhö...  
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 “Satınalma qulunam,” -deməyəcəkdim ki? 

 Kəkildəyib, bircə bunu deyə bildim:  

         “Həə?”  

         Son 30 ildə:  

 Ġlk dəfə, pıçıltıyla və sirr dolu sağollaĢdıq! 

 Güman ki: 

 Qiyamətəcən danıĢmayacağıq... 

 Hər ikimiz iddialı və tərs idik! 

         O, hərdən bizim evə də gəlirdi. YoldaĢımla görüĢüb 

çaĢqın baxıĢlarla otağa girən kimi, mən cəld qalxıb bayıra 

çıxırdım. Heç salamlaĢmırdıq da... Axı, nə mənası 

qalmıĢdı quru salamın? 

 Bizimki BAKI-AĞDAM qatarında bitmiĢdi. 

         Beləydi indiki durumumuz.  

         Sonra biz Komsomolla Bakıya köçdük. 

 Buratinodan eĢitdiyimə görə, son vaxtlar: 
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         Xuramanı baĢ həkimlikdən çıxartmıĢdılar... UĢaqları 

böyümüĢdü. Üz-gözündən özünə oxĢa-yan, kefi ala dağda 

bulunan böyük oğlu Azər içki düĢkünü olmuĢdu. 

 Qız almıĢdı. Qız da kim ola? 

 Məktəbdə, Xuramanı sevən həmən Oktay 

Ələkbərovun kiçik qardaĢı Ġdrisin qızı!  

 EĢidəndə əlim üzümdə qaldı...  

 Xuraman bu qədər nədən alçaldı? 

 Bu çılğın vıyıldayan rüzigar hardan əsirdi? 

 Xudaya!  

 Xuramanın böyük oğlu Azər, yeri düĢmüĢ-kən, 

əvvəllər o çox qanacaqlı bir uĢaq idi.  

 Ġndi g.Rustamgillə qohum olmuĢdular! 

 Necə sığıĢdırırdılar özlərinə? 

 Azər bizim qapıda böyüsə də indi o deyildi.  

 Atası kimi yastı-yastı, ucadan və baĢından yekə 

danıĢırdı. Güləndə qahqahla gülürdü.  
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 Köhnə maĢın alveriylə məĢğul olan Azərlə atası 

Vaqif iĢlənmiĢ maĢın yağı qoxusu verirdi.  

         Azər hərdən ilim-ilim itərdi. 

 Xuraman iki dəli arasında qalmıĢdı. 

         Əri baĢıküllü Vaqif həm də nəvə saxlayırdı. Üstünə 

ildırım çaxsın sənin haa...  

 BaĢ-gözü ağ tüklərlə dolmuĢdu.  

 QonĢuluq eləmirdik. 

 Fani dost çıxmıĢdı!  

 Uzaqdan, baĢımızı yüngül tərpətməklə gö-rüĢərdik: 

Lal-dinməz və sərzəniĢlə...  

 O qapılarının ağzında saatlarla lal dayanır, tez-tez 

də bərkdən gəyirərdi. 

 Çox güman ki, gəyiriyi azmıĢdı. 

 GünaĢırı belinə küpə qoydururdu. 

 Bir ayağı ayaqyolunda olur, nədənsə, tua-letdə çox 

yubanırdı. Belə vaxtlar, maĢın yağıyla bərabər, qıcqırmıĢ 

qoxu da verirdi. 
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 Yarpaqsız yaĢıl qiyaqa bənzəyirdi. 

 Kölgəsiz... Gözüqıpıq... 

         Onun həyatında nə kədər, nə də ki, sevinc bilinərdi. 

Onun, kiĢi olduğuna sadəlövh əminliyi, həmiĢə məni 

qıcıqlandırırdı. 

 Zəhra adında, qoluçirməkli, bir kifir bibiləri  vardı. 

Gəlinlik libası geyinmədən, ahıl yaĢlarında dul da öldü. Bir 

gözü mayıf idi. Qulluqçu kimi ev-lərində iĢlədər, talesizə 

qan uddurardılar.  

 Zəhra, sanki əsl fabrik-mətbəxtləri idi.  

 Bainhəmə, əzvayiĢi çox pis idi.  

 ĠĢləməkdən pırçım-pırçım tək tökərdi. 

 Zavallı gecə yarıyadək iĢləyər və elə pallı-paltarlı da 

yuxuya keçərdi.  

 O, yabanı qunduĢ yeməkdən zəhərləndi. 

 Qarayataqda olanda qarazurna istəmiĢdi. 

         NaxoĢ, kütbeyin Zəhra, yabanı qunduĢ zə-

hərlənməsindən sağalsa da, idbar Xanımın əlin-dən 

çərləyib öldü. Qan qusmuĢdu.  
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 O yolun ortasındaca qan qusanda, palçıq-tutan 

qonĢumuz Qaçaygil gözləriylə görmüĢdü.  

 Onun ölüm xəbərinə... yan-yörə qonĢuların hamısı 

ürəkdən acıyıb eyni sözləri danıĢırdı:  

 “Xanımın əlindən canını yaxĢı qurtardı.”  

 “Qaragünlü bir gün görmədi.”  

 “Çilli Sərxan doğma bacısının cəzasını yüz dəfə 

artıq əzabla cəhənnəmdə çəkəcək.”  

 “Üzlərinə yazıq görkəmi verən Vaqif və Arif də 

yazığa sağlığında heç bir gün vermədi.”  

 “Bədbəxt ömrü boyu əyninə təzə paltar ge-yinmədi. 

Hikkəli Xanımın sapları qaçmıĢ cırıq və yuyulmaqdan 

nazilib, üzülüb-büzülmüĢ, kör-köh-nəsini geyərdi...”  

 “Qara qıvırcıq saçlarından kir yağardı.”  

 “Heç vaxt qıĢ paltosu olmadı. Qız doğuldu, qız da 

getdi. Gərək Xanım gəbərəydi...”  

 Dediyim kimi:  

 Xuraman oğluna toy eləyib g.Rustamla do-layısı 

qohum olmuĢdu. 
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 Dübbə buratino Tariyeldən eĢitdiyimə görə gəlin 

lalıqlamıĢ Xuramanın baĢında qoz sındırar, ifrata varıb 

dübərdini dağıdardı.  

 Gəlin, Azərdən anadangəlmə lal-kar, xəstə uĢaq da 

doğmuĢdu. Əqlə uyuĢmayan mənəmlik edənlərin yaxĢı 

sonluğu olmur.  

 Qiyas etsək, qarasoran Tariyelin savadı ol-masa da, 

buratino hamının evindəki hər bir gizli xəbərdən agah idi. 

Mənə gizlində xırdalayırdı: 

         Elə cəfakeĢ Xuraman özü də ötkəm-ötkəm danıĢa-

danıĢa qayınanası əhrimən Xanıma turp eĢdirmiĢdi. 

Qaratəpməcələrindən cana gəlib ilan ağzından qurtulan 

qurbağalar kimi, evin içindəki otaqlarda, ya həyət-bacada 

gizlənməyə, özlərini dürtməyə yer axtarardılar.  

 Əvvəl Sərxan dayı... sonra isə ifritə Xanım arvad 

qarayamandan tutub, dünyadan köçmüĢ-dü. Qurdla 

qiyamətə qalmayacaqdılar ki!  

         Sonra da, Xuramanın valideyinləri köçdü. 

         Xəccəgülü açan vaxtlar idi.  

 Duz-çörək itirən Vaqif insult keçirsə də sağ qalmıĢdı. 

Altın çəkməliydi də! 
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 Salam versən, gədə-güdə BəĢirin götürüb saxladığı 

Novruz Əliyev kimi hey sızıldayıb, yal- nız azar-bezardan 

danıĢardı.  

 Di gəl yaĢayırdı.  

         Amma, kiçik qardaĢı fağır Arifsə, iki il əvvəl mən 

Zaporojyedə dincələndə böyrəkləri, qonĢu, iĢtük Xosunun 

qardaĢı məzlum Xanlar kimi əbə-diyyən dayanmıĢdı.  

 Hər ikisi də, sağlıqlarında melanxoliya için-də ömür 

sürmüĢdülər.  

 Arif... əyninə qara pijama geyinib nadir hal-larda 

həyətlərində gəzər, hərdən aynabəndimiz-dən görərdim 

onu. Zavallının danıĢıb-güldüyünü heç kim görməmiĢdi. 

UĢaq vaxtı yenə dilə tutub birtəhər küçə oyunlarına 

gətirərdik. Böyüyəndən sonra, zənən xeylağı kimi daima 

evdə oturardı.  

 Bircə sözlə:  

 Yeyb-yatmaq və hərəkətsizlik, ürəyi qıldan asılı Arif 

Sərxan oğlu Həsənovu öldürdü.  

 Zalımın balası nərtaxta da oynamazdı. 

 Uduzanda tükü də tərpənmirdi.  
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 Riqqət hissini itirmiĢ və ömrü uzunu iztirab  

çəkməmiĢdi. Sevginin nə olduğunu bilməzdi.  

 UĢaq vaxtı, qapılarının ağzına çıxanda da, həmiĢə 

çənəsi, ağzının kənarları, sivri burnunun ucuna kimi yağlı 

olardı.  

 Rəngi sapsarıydı.  

 O heç istəsə də qəddarlaĢa, amansızlaĢa, kiĢiləĢə 

bilməz, zira, hər Ģeyə qarĢı biganə idi. 

 Kitab oxumazdı.  

 Nadir hallarda dilə tutub ev hamamında bi-bisi 

çimizdirər, çiməndən sonra da, böyrəklərinin üstünü kor 

Zəhraya isti yun Ģalla taram çəkdirib, bərk-bərk 

bağlatdırar, baĢını isti dəsmalla çaldı-rıb dərhal yatağa 

girərdi. 

 DuduĢu çeçələ barmağım boydaydı. 

 Xosu onun duduĢundan söz salıb danıĢan-da qəĢĢ 

edib gülməkdən ürək-göbəyi qalmazdı. 

 O hərbi xidmət dövrünü və hansı institutu, nə vaxt, 

harada qurtardığını heç kimə düzəməlli, yerli-yataqlı 

bildirməzdi. Odur ki: 
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 17 yaĢından sonrasını ardıcıllıqla xatırlaya bilmirəm. 

Ürəkyaxan zavallı sanki ev dustağıydı. 

 ġərq döngəmizdə: 

 Allahın Arazı, Əskəri də ona ağız büzərdi.  

 Yeniyetmə vaxtlarım idi.  

 Bərdə 18 nömrəli Çörək zavoduna direktor 

vəzifəsinə mən təyin ediləndə, o məmnun olmaq əvəzinə 

içindən cız-cız cızıldayıb qovrulurdu.  

 Yamanca xain idi.  

 Heç kəsi gözü götürmürdü. 

 QardaĢım Rafiqlə... orta məktəbi bir sinifdə 

oxuduqlarına və qapıbir qonĢu olduğumuza görə ürəyi 

yuxalıb Bərdənin Ġcra baĢçısı Elman Allah-verdiyevə xahiĢ-

minnət edib, Arifi sığorta idarə-sinə müdir qoydurmuĢdu. 

 Halbuki, Elman Allahverdiyevin bacısı Xu-ramanın 

qardaĢı Ramizin həyat yoldaĢıydı. 

 Xuraman da bunların evinin gəliniydi.  

 Özləri çalpaĢıq qohum idi.   

 Kabinetin qapısını açıb çölə çıxmazdı.  
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 Hər dəfə, Elman zəng vurub onu iĢdən çı-xartmaq 

istədiyini bildirən kimi, qardaĢım imkan vermirdi. Rafiq, 

avtomobil qəzasında həlak olan  günün səhərisi Elman 

onu iĢdən qovdu. 

 Pul daĢımayan adamı Elman saxlamırdı. 

 Ġstər qohum olsun, istər də qardaĢ. 

 Beləcə, haylaz Arif qısa ömür sürdü...  

 Xanlara isə, qayınatası zəhər verdi. 

 Kürd Səfiqulunun qızıyla ailə qurmuĢdu.  

 Atasına, qardaĢına güvənən qız ailədə çox 

ərköyünlük eləyirmiĢ. Çox yuxarıdan gedən təzə gəlin 

evdə qayınata, qayınana, qayın, nənə, bal-dız 

saymayandan sonra, taksisürən, iranlı Yusif kiĢi, oğlu 

Xanlara son sözünü deyər: 

 Bu qız bu evdə oturmayacaq! 

 Xanlar qızı bərk sevirmiĢ.  

 Atasının tərs və inadcıl olduğundan xəbər-dar 

Xanlar, anası, ürəyi dilində Manya xalanı və yatımına 

gedən böyük qardaĢı Xosrovu atasının üstünə minnətçi 

salır. 
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   KiĢi inadından dönmür ki, dönmür.  

 Qıvrılıb yatan əfi ilan qaçılmaz təhlükə hiss edəndə 

quyruğunun üstündə dayandığı kimi, bu da Ģahə qalxıb, 

dediyi sözün üstündə dayanır. 

 YaxĢıca deyiblər:  

 Sən saydığını say, gör hələ fələk nə sayır. 

 Əslən laçınlı olan kürd Səfiqulu məsələdən agah 

olanda, quyruğu basılmıĢ ilan kimi iĢə qarı-Ģır. Və nəticə 

hasil edə bilməyəndə isə... oturub məkrli bir plan 

hazırlayır. 

 Səfiqulu bizimlə də qohum idi. Bibim Həv-vanın kiçik 

qızını oğluna almıĢdı. 

 Xosrov gizlinə salıb, xəbəri atama xəlvəti çatdırır və 

ondan kömək diləyir. 

 Bu dəfə atam iĢə qarıĢdı. 

 Yusif kiĢini evimizə çağırtdırıb... məsələnin içini 

öyrənəndən sonra, məsləhət görür ki, tərslik eləməsə 

yaxĢıdır. Hətta, atam təklif elədi ki, qoy kürd Səfiqulu 

ayrıca bir həyətli ev alsın, uĢaqlar özləri də bir-birini sevir. 

Söz-bez də yığıĢılıb ge-dər. Səfiqulu da qızından keçən 

deyil. 
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 Yusif kiĢi ipə-sapa yatmadı.  

 O ailə dağıtmağı yüpyüngülcə bir iĢ hesab etsə də, 

oğlu Xosrov belə ağır iĢin məsuliyyətini daha dərindən 

dərk edirdi. 

 Təəssüf ki... iĢi az da olsa yüngülləĢdirmək naminə 

onun sözü keçərli deyildi. Ürək-göbəyini yemiĢ Manya 

xalanınsa gücü gizlinə salıb, ürək-çırpıntısı içində 

ağlamaqla bitirdi...  

 Hər ikisi:  

 Yusif də, Səfiqulu da yüyənsiz danıĢan idi. 

 DanıĢanda da öfkəli-öfkəli danıĢardılar.  

 Atamdan mənfi cavab alan Səfiqulu dərhal  maĢın 

göndərib qızın cer-cehizini yığdırdı. 

 Talaq məsələsi gündəmə çıxdı. 

 Və son dəfə kürəkənini öz evinə çağırtdırıb Səfiqulu 

məsələni konkret qoydu:  

 “Ya ailəni seç, ya ata hikkəsini!” 

 Ġki böyük arasında qalan təcrübəsiz Xanlar bir neçə 

dəfə vaxtı uzatsa da, sonda ürək-göbə-yini yemiĢ halda 
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məcbur qalıb doğmaca atasının sözünü deyəsi oldu. Fani 

aĢiq beləcə çaĢdı... 

 Və bununla da, öz ölümünə fərman verdi. 

 Günlərin birində, məkrini həyata keçirmək   

niyyəti ilə Səfiqulu al dilə tutub kürəkənini evinə qonaq 

çağıraraq yeməyinə zəhər qatdı. 

 Ölümün qucağına: 

 “Bəlkə barıĢarlar?” -ümidiylə, evdəkilərdən xəbərsiz 

getmiĢdi Xanlar. 

 Səfiqulu, heç nikahı ləğv edilməmiĢ:  

 Qızını uzaq qohumuna talaqsız ərə verdi.  

 Böyrəkləri sıradan çıxan günahsız Xanları isə, 

atasının əlindən ürəyi soğan qabığı kimi so-yulmuĢ böyük 

qardaĢı, zavallı Xosrov, yayda od tutub yanan 

Türkmənistanın qaynar qum səhra-sından tutmuĢ, ta 

Moskvaya kimi yedəyinə salıb aparsa da... ürəyinin yağını 

ona yedirtsə də, heç bir xeyri olmadı.  

 Saf armud sapdan düĢməz. 

 Yusifin oğlu Xanlarla Sərxanın oğlu Arif, öz 

saplaqlarından vaxtsız düĢdü.  
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 Xanlar öləndə 36 yaĢı vardı. 

 Səfiqulunu suçlayıb Ģikayət də edə bilmə-dilər. Açıb-

ağardılmalı iĢ deyildi. 

 Xosrov anası kimi, ayıbına bürünən idi. 

 Oxucu bilsin deyə yazıram, mənim yanım-da 

olmayıb bu hadisə eĢitdiklərimi yazıram mən. 

 Xanlar atasının hikkəsinə qurban getdi.  

         Hər ikisi haqq dünyasında, əhli-qübur idi. 

 Sağlığı boyu, sevgi yaĢamağı bacarmayan  cılız 

təbiətli, bədbin Arif öz doğmaca xalası qızı olan Rahiləni 

bədbəxt eləmiĢdi.  

 Xas-xalis Rahilə Bakıda doğulub boya-ba-Ģa çatsa 

da, çox nadir hallarda rast gəlinən bir iĢ tutub Bərdəyə, 

dopdoğmaca xalası Xanımın evi-nə böyük ümidlərlə gəlin 

köçmüĢdü.  

         Çox ləyaqətli, namuslu, vəfalı və hər Ģeyin yer-

yatağını bilən qız-qadın idi. 

 Heç elə bil Bakılı deyildi.  
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         O, Bərdə UĢaq xəstəxanasında uĢaq həki-mi 

iĢləyirdi. Gəlin gəldiyi gündən, gözləri gülmə-miĢ, 

ürəksıxıntısı içində hey çabalamıĢd ı. 

         Demək olar, qapıdan çölə çıxmaz, nə iĢdə, nə də 

həyət-bacada onu yaxasıaçıq vəziyyətdə heç vaxt, heç 

kim görməmiĢ, imdad diləyənə X.-lar kimi çiyin çəkməmiĢ, 

di gəl, doğma xala və ər evində qərib-qürəbaya 

dönmüĢdü. 

 Pıç-pıçla danıĢardı zavallı. 

 Hərdən, qəm əlindən piano çalardı.  

 Sərxangil qonaq-qarasız yaĢayardılar. 

         Mülk üstündə didiĢmədən... Xuramanın və 

dopdoğmaca xalası Xanımın əlindən cana gələn və illərlə 

iynə üstə oturan kimi, bir həlim, xoĢ söz korluğu çəkən 

fövqəltəbii gəlin xəcalətindən ye-rə girib xəcil Arifi bu 

duzəxdə ataraq, uĢaqlarıyla birlikdə Bakıya, ata yurduna 

döndü.  

 Dul qalmağı bu evlilikdən üstün tutdu. 

 Arifin dərisi dediyim kimi sarı rəngdə idi.  

 Elə yaxĢı deyiblərmiĢ:  
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 “Sarı it çaqqalın dayısıdır.” 

 Ta ki uğruna çıxan və öz canının hayında qalan əri 

Arifdən, ПРЕДНИЗОЛОН içən doğma xa-lası Xanımdan və 

özünü göstərən, mənəm-mə-nəmlik iddiasında olan 

qayınxatını Xuramandan canı qurtarsın. Proseslər 

məcrasını dəyiĢmiĢdi.  

 Qan qohumluğundan qan iyi gəlirdi. 

         ĠliĢib Bərdədə qalmağa tutacağı yox idi. 

         Ġki, gül kimi oğul balası vardı. 

         Namus, əxlaq onun iliyinə kimi iĢləmiĢdi. 

         Formal məntiqlə yanaĢsaq, fikri-zikri bu iki uĢağı: 

Qaliblə Sənanı bir tərəfə çıxarmaq idi.  

 Qonum-qonĢuda, heç kimin bostanına daĢ atmamıĢ, 

toyuğuna kiĢ deməmiĢdi. 

         DikbaĢ Xuraman ifritə olmuĢdu.  

 Heç kimlə yola getmirdi. 

 Ġnanın ki, mən ona palçıq atmıram.  
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 Bizim günü-gündən çiçəklənən firavan hə-yatımız 

onu içdən qovururdu. Əlacı olsaydı məni güllələyərdi. Mən 

yadına düĢəndə fikri dolaĢırdı.  

         Onun əhli-xibbə iĢləyən atası çox yaxĢı və 

uzaqgörən adam idi. Könlündən keçirdi ki, məhz kürəkəni 

mən olam.  

         Özü isə həyasızlıqda, yanlarını basa-basa gəzən 

nazikbaldır anası Sərəngülə çəkmiĢdi.  

 Qarnı bizi götürmürdü.  

         Dördüncü qardaĢım, iki övrətli Vidadi uĢaq olanda 

Xuramanın əhmədi-biqəm qardaĢı qırmı-zıyanaq Ramizlə 

bir sinifdə oxumuĢdu.  

         Xasiyyətcə tez riqqətə gələn, əhli-zövq Ra-miz çox 

arvaddan-qızdan hayalıydı... Və damağı çağ, kefi də saz, 

öz dəmində yaĢayırdı.  

 Biz hesab edirdik ki:  

 Vətən, məhz ġərq küçəsindən baĢlayır. 

 Ucsuz-bucaqsız, tükənməz sərvətli Böyük Sovetlər 

ölkəsinin, bizim doğmaca yurd-yuvanın baĢlanğıc nöqtəsi 

saydığımız ġərq döngəsində: 
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 HəmyaĢıdlarımız arasından Böyük yarada-nın 

dərgahına ilk qurban gedən, Xosrovun bacı-sı, 7 yaĢlı 

yumrusifət Validə olmuĢdu...  

 O dümağ, təravətli bir qız uĢağı idi.  

 Həyətlərində gəzib-dolaĢanda totuq əlində 

baxçalarından dərdiyi bir dəstə küsdümçiçəyi ya göy rəngli 

tər minagülü tutardı.  

 O sakit qızda, uĢaq dəcəlliyindən əsər-əla-mət belə 

yox idi. Küskün-küskün baxardı. 

 Kiçik gül budağını tikanlarından təmizləyib, müqəvva 

qol, ayaq, bədən düzəldər, sapla bərk-bərk sarıyardı ki, 

dağılmasın. Sonra da əlinə ke-çən parça kəsiklərindən don 

tikib bu müqəvvaya geyindirər, özünə kukla düzəldərdi.  

 Kuklasını səliqəylə bələyib, güllü örpəyinə bükər, 

körpəcə balası olduğuna sadəlövhcəsinə özü də inanar:  

 “KüüĢ-küüĢ...” -deyə-deyə, öz aləminə qa-panaraq 

qucağında yırğalaya-yırğalaya balasını əzizləyər, oxĢayıb 

yatırardı. 

 O məĢum gündə...  

 Hamıdan tərcih etdiyi atasının gəliĢinə çay 

dəmləməkdə anasına kömək eləyirmiĢ.   
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 Qaynar samovar kiçik donuna iliĢib üstünə aĢmıĢdı. 

Yazıq qız, buğlana-buğlana, qıĢqırma-ğa belə macal 

tapmamıĢ keçinmiĢdi. 

 Validəni bu gün də xatırlayanda... sızlayan qəlbimdə 

pıçıldayıram: “Onun ruhu günahsızlığı tərənnüm edirdi. 

Görünür bu dünyanın məkrini o götürə bilməzdi... Təbiətin 

bizim küçəyə lütfüydü o körpə qızcığaz.”  

 O gün, 9 yaĢında olan böyük qardaĢı Xos-rovun özü 

də... faciənin qədərini, hələ dəyərincə baĢa düĢmür, övladı 

üçün, dəridən-qabıqdan çı-xan Manya xalanın ürək 

dağlayan tükürpədici çı-ğırtısına tökülüĢüb gələn qonum-

qonĢu uĢaqları-na sürtüĢürdü.  

 Mən döngəmizin uĢaqlarını yığıb onu baĢa salan 

vaxt nə anladısa, Xosu qəfildən hönkürdü. 

 Və... 

 Tarixi döngəmizdə bir neçə gün Xosunun xətrinə 

dəyən də olmadı.  

 Sonralar, hərə bir versiya danıĢırdı: “Guya ki, 

samovarın küllüyünə nöyüt tökmək istəyəndə nöyüd qabı 

partlayıb... və qız samovarın üstünə yıxılıb. Nə bilim, dəm 

çaynikinə su tökəndə donu samovara iliĢib...” 
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 Axırı ki, Validə, ġərq döngəmizdən göylərə uçan 

ilkimiz olmuĢdu. 

 Validənin yanına ikinci ruhu uçan, 35 yaĢlı narkotik 

aludəçisi olmuĢ klarnetçalan-dəllək Sa-valan oldu. BaĢı 

buxarapapaqlı, qarazurna çalan tösmərək Məhəmməd 

kiĢinin sevimli oğlu...  

 Uzunboylu, çil-çilsifət Savalan, uzunluq və arıqlıqda 

anasına çəkmiĢdi. 

 Bu sarıĢın oğlan, ət yeməyi xoĢlamaz, bal-taqıran 

xoĢlayıram dediyi baldırğanı yeməyi çox sevər, qanqal 

bitəndə sevinci yerə-göyə sığmaz-dı. Ölən gününədək 

təzə kostyum geyinmədi.  

 Klarneti tər tökməklə çalardı. 

 Qarmonçalan qonĢu Məmili, tutduğu toyla-ra onsuz 

və gitaraçalan qardaĢı olmayan toylara ayaq da basmazdı. 

 Savalana küçəmizin uĢaqları toylarda xələt 

göndərər, Məmili ilə birlikdə solo çalmağı sifariĢ edərdilər. 

Savalan, qara zurnada, atasından öy-rəndiyi ceyranı 

havasını da əla ifa edərdi. 

 Mən özüm də elə bir toy olmazdı ki, Məmli və 

Savalana pul göndərib, nəsə sifariĢ etməyim. 
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 Yevlaxda, Ģəhərin mərkəzi prospekti ilə bu əmim 

oğlunun hərbi xidmətdən gətirilən nəĢini dəfn eləməyə 

aparanda, Savalan bütün yol boyu klarnetdə həzin musiqi 

sədalı muğam çaldı.  

 O vaxt bütün yolla gedən maĢın və insan-lar 

dayanıb, bu musiqili dəfn yeniliyinə maraqla, 

tükqabarmasıyla tamaĢa edirdilər.  

 Həmid əmimin oğlu cavan olduğundan, ta-butuna 

qara lentlə yanaĢı, qırmızı lent də bağla-mıĢdılar. Hamımız 

çox mütəəssir olmuĢduq. 

 Əmioğlu vətənə hərbi xidmət borcunu yeri-nə 

yetirərkən, qarovul çəkəndə Ģəhid olmuĢdu.  

 Yalandan xəbər gətirmiĢdilər ki, təsadüfən suda 

boğulub... Tabutun içi hərbiyə məxsus xaki rəngli yüngül 

dəmir konstruksiyadan ibarət idi. 

  Rusiyadan gəlmiĢ zabitləri tabutu açmağa razılıq 

vermədilər. 

 O məĢum gün klarnet beləcə hüznlə inlədi. 

 Və Savalan bizdən pul da götürmədi.   

 O belə oğan idi.  
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 Anası artırmalarından soğan kartof, sarım-saq 

bandaqları asardı. Çox əxlaqlı qadın idi. Ka-sıbçılıqlarına 

can-baĢla dözərdi. Üst-üstə tuman geyinib, baĢına heyratı 

kəlağayı bağlayanlardan idi. ƏzabkeĢin heç vaxt qıĢ 

paltosu olmadı. 

 Xeyir-Ģərə, Ģabalıdı rəngli əldəhörülmə qa-lın yun 

jaketdə gedərdi. 

 Ovurdların ĢiĢirdə-ĢiĢirdə balaban, ya qara zurna 

çalan tösmərək qaraĢın Məhəmməd kiĢini seçməkdə 

hədəfi nəydi, bunu bir olan allahı, bir də, pis çıxmasın özü 

bilərdi.  

 KiĢinin cavanlığını görməmiĢdik.  

 Evlərinin sirri evdən bayıra çıxmazdı.  

 Bircə bacıları vardı.  

 Uzunboy, kəmsavad, ağıldan qürrey bir ağ qız idi. 

Bacılarının adını küçədə bilən də yox idi. Qızın yaĢılımsov 

bir donu vardı. Döngələrnin ba-Ģında görünən kimi, 

qardaĢları ona uzaqdan daĢ tolazlayar və... qız canını 

qurtarmaq üçün dərhal evə, anasının himayəsinə 

götürülərdi. 

 Nadinclikdə qardaĢlarını üstələmiĢdi. 
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 Zurna-balabanlı ailəydi.   

 Savalanın üzündən heç vaxt təbəssüm əs-kik 

olmazdı. Bu adam, qəm-qüssədən, kədər və dedi-qodudan 

uzaqdı.  

 Dünya malında gözü yox idi.  

 Balaca bir dəllək çamadanı... qara zurnası və bir də 

klarneti vardı.  

 Cayıl söhbəti eləsək: Kimisə dibindən bal-talamaq 

canında yox idi.   

 Ata-anası, bacısı, qardaĢları əxlaqlı, gözü-tox, 

savadsız, sakit, əyilməz və kasıb adamlardı.  

 Qara zurna və klarnet çalmaqla ailəni do-landıra 

bilmədiklərindən, Savalan, toy tutmadığı günlərdə, 

taxtadan düzəltdirdiyi budkasında dəl-ləkliklə də məĢğul 

olardı. Çox sadəlövh, səmimi, yox, -deməyi bacarmayan, 

sarıĢın bir oğlan idi. 

 Di gəl burada da çətinliklə üzləĢmiĢdi, belə ki, 

Bərdədə dəllək ordusu müĢtəriləri üstələyirdi. 

 Mətanətisə çatmırdı. 

 Bielm Arazla nəĢəyə qurĢanmıĢdılar. 
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 Bir-birinin damarına düĢürdülər. 

 Yamanca dal-dala vermiĢdilər. 

 Beləcə öz aləmlərinə qapanıb, guya ki, ki-Ģilər 

dünyanın zövqü-səfasını çəkirdilər. 

 Əlinə kitab almadı, orta məktəb oxumadı. 

 Ailə qurmadı, heç kəsi sevə bilmədi. Küçə 

oyunlarından qaçdı.  

 Hərbi xidmətdən yayındı.  

 Həddən ziyadə utancaq olduğundan çaldı-ğı 

məclislərdə, kiməsə qiymət də oxuya bilmədi. Çox adam 

ona borclu qaldı.  

 DardüĢüncəli, məzəli bir oğlan idi. 

 Bərdədən baĢqa, bir yer görmədi. 

 Manya xala demiĢ: Kefkom idi. 

 Güc verib klarnet püfləməkdən ağ ciyərləri sıradan 

çıxdı və vaxtsız bu dünyadan köçdü... 

 ġərq küçəsinin Validədən sonra ikinci əhli-qüburu 

oldu. Təkrar edirəm:  
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 HəmyaĢıdlarımız arasında. 

 Küçəmizdə Savalanın öz yeri vardı. 

 Və bu yeri indinin özündə də xatırlanırdı. 

 Böyük qardaĢı Sotansa nağara döyəclərdi. 

Savalanın ölümündən sonra ailə ansambılı büs-bütün 

dağıldı.   

 Və ailədə yarpaq tökümü baĢladı. 

 Məhəmməd kiĢiylə arvadı dünyasını dəyiĢ-di. Üç 

qurbandan sonra baĢını itirən Soltan, sa-pın ucunu 

tapanda mikroavtobus götürüb Bərdə-Bakı xaltura 

eləməyə baĢladı. 

 Günah keçisi axtarmayacaqdı ki! 

 Savalan nağılı da bax belə bitdi... 

 Küçəmizin üçüncü ölüsü doğma ata hikkə-sinin 

qurbanı olan, Validənin qardaĢı, yeməyinə zəhər qatılan 

36 yaĢlı Xanlar Yusif oğlu oldu.  

 Alçaqboylu, qarayanız, diliĢirin, danıĢanda gözləri 

qıyılan, tüklübədən, arıq bir oğlan idi.  

 Nəsə, bircə onu yuxu kimi xatırlayıram. 
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 Yerdə qalanlar içi 7 yaĢlı ValidəqarıĢıq ha-mısı 

appaydın xatirəmdə qalmıĢdı. 

 Hətta, 7 yaĢlı Validənin, bir ayağı üstündə dayanıb, 

artırmalarında qıy-qıy oynamağını belə yaxĢı xatırlayırdım. 

Heyf o ufaq qızdan...   

 Xanlar Mamedov da, qardaĢı Xosrov kimi, ali 

məktəbi Kirovabadda oxumuĢdu. 

 Güləndə körpə uĢaq kimi qığ-qığla gülərdi. 

 Özünü formalaĢdıra bilmədi. 

 Həyat... imkanların tarazladığı bir qaydada 

yaĢamağı tələb edir.  

 Xosrovgilin ailəsi də qismətlərinə düĢən sı-xıntılı 

talelərini yaĢayır və haram bir iĢ tutmadan ayaqlarını 

yorğanlarına görə uzadırdılar.  

 Onları həmiĢə, öz hikkəsiylə cəncələ salan iranlı 

ataları Yusif kiĢi olardı.  

 Anaları Manya xalasa peyğəmbər kimi düz qadın idi. 

Xanlar da yatımına getməkdə anasına çəkmiĢdi. Həlim 

xasiyyətliydi. 

 Di gəl, ona qarĢı üzgörənlik eləsək də: 
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 Küçədə, küçə oyunlarında görünməzdi. 

 Təbdən-təbə düĢən idi. 

 Zülmətə erkən sürükləndi. Daxili təbəddü-latlar, 

çalxalanmalar içində çabaladı. 

 Sanki xəyaldı, gəldi, getdi. 

 Beləcə... 

 Ata hikkəsinin zülmü ərĢə dayandı və Xos-rovu 

zülüm-zülüm ağladaraq qardaĢsız qoydu. 

 Xosrov onun yolunda nələr eləmədi? 

 Xanlar yaddaĢımda bax beləydi.   

 Böyük tanrının dərgahına gedən dördüncü ruh, 

qəhrlə qeyb etdiyimiz, kiçik qardaĢım, polis polkovniki 

Rafiq Babayev oldu.  

 Tez-tez:  

 “Vaxt azdır... Ulu yaradanımızın hidayətini 

qazanmaq lazımdır...” -deyərdi. 

 Ġki dəfə Məkkə ziyarətində olmuĢdu. 
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 Savab qazanmaq üçün, arzusunda olduğu yüzlərlə 

sağlam düĢüncəli imkansızı, öz vəsaiti hesabına Məkkə 

ziyarətinə göndərmiĢdi. 

 Onun həyat fəlsəfəsində önəmli yer tutan: 

 “Yetkin insan, gözəl söz söyləyənlər deyil, 

söylədiyini edən və edə biləcəyini söyləyəndir...” 

məsələsiydi. 

 Yeri gəlmiĢkən, mən ona deyəndə ki, sən bu gün-

sabah general olacaqsan, Məkkəyə tə-qaüdə çıxandan 

sonra gedərsən... Məkkəyə ge-dən içki içməməli, 

müqəddəs Quranda yazılan-lara tam əməl etməli, namaz 

qılmalı, günün çox hissəsini dinə sərf eləməlidir. Daxili iĢlər 

orqan-larında iĢləmək isə, dinə qulluqla əks qütblərdə 

dayanır... Sizi ədalətlə iĢləməyə qoymurlar. Mü-xalifətdə 

dayananlara qarĢı, haqsızlıqla, min-bir yalan uydurub, 

onları bir tikə çörəyə möhtac qo-yur, düz danıĢanı Ģərləyib 

tuturlar...  

 O bir qədər düĢünüb, məndən soruĢdu: 

 “Mən hardan bilirəm ki, təqaüd vaxtına ki-mi yaĢaya 

biləcəm, ya yox?” 

 Xarakterlərimiz fərqliydi... 

 Savalanı çox istəyirdi.  
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 Xüsusən də... cavan əmioğlunun dəfnində, tabutün 

önüylə gedib yanıqla çaldığı zəminxarə-ni eĢidəndən 

sonra... 

 52 yaĢı vardı.  

 ġərəf tribunasına qalxmıĢ və yaĢanan nü-anslara 

nəzər yetirəndə, görürsən ki, bilərəkdən tərki-dünyalığı 

seçmiĢdi.  

 Ġlahi səbirli bir ibni-adəm idi. 

 Yasamaldakı evimizdə iki gün anamla bir-likdə 

qalmıĢdılar. Üçüncü gün mən evə gələndə, az qala anam 

sevincindən üstümə atıldı:  

 “Ay bala, ay bala, nə yaxĢı ki gəldin, bunu 

danıĢdırmasan ağzını da açmır. Adam nə qədər 

qaradinməz olar? Ürəyim partlayırdı!”  

 Arvadın gözlərinə iĢıq gəldi... 

 O gördüyü yuxudan sonra: 

 Bir dəfə mənə demiĢdi: 

 “Mənə yuxuda dedilər ki, sənə çoxlu sərvət 

verəcəyik. Pul, qızıl, brilyant...” 
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 Nə qədər israr elədim, yuxusunda bu söz-ləri ona 

kimin dediyini demədi.  

 Əvəzində əminliklə bildirdi ki:  

 “Sən belə Ģeylərə inanmazsan, amma mə-nimlə 

yuxuda danıĢıblar. BaĢqa dünya da var...” 

 Ürəyimizdə bir-birimizə gülürdük...  

 Bütün Qafqazın ġeyxi Hacı AllahĢükür Pa-Ģazadə 

və akademik Vasif Məmmədəliyevlə çox yaxın dostluq 

edərdi. 

 Sahil adında bir oğlu vardı. Həddindən ar-tıq zəkalı 

idi... Orta məktəbi vaxtından iki il əvvəl bitirmiĢdi. Ġngilis, 

fransız və rus dillərində sərbəst danıĢırdı. Rafiq nə qədər 

səxavətli idisə, bu oğlu elə bir o qədər də xəsisin birisiydi.  

 QardaĢımın əsl sərvəti... məhz bu oğlunun savadına 

söykənirdi. 

 Övlad sarıdan fərəh dərdi çəkməzdi. 

 Rafiqi prezidentin oğlu ilə tanıĢ eləmək is-təmiĢdilər. 

Bu tanıĢlıqdan nə səbəbdənsə yayın-mıĢdı. Yersiz gözə 

girməyi xoĢlamazdı. 

 Və Ģərəfini uca tutardı. 
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 Ambisiyalı adam deyildi.  

 Alicənablıq qanda olur.     

 Atama oxĢayırdı.  

 Uzunboylu, qızdan-gəlindən hayalıydı.  

 Dünya malında gözü olmaz, yanına diləyə 

gedənlərin birini də geriyə naümid qaytarmazdı.  

 General rütbəsi almaq ərəfəsindəydi.  

 Sovet imperiyasının çöküĢüylə... sərhədlər 

açılandan, məzuniyyətini hər il Parisdə keçirərdi. 

 Moskva dəbdən düĢmüĢdü.  

 O məĢum il... naziri ona... yüksək vəzifə və general 

rütbəsi vəd edərək, rəsmən tapĢırmıĢdı ki, respublikadan 

kənara çıxmasın.  

 Qisməti deyilmiĢ. 

 O səbəbdən, məzuniyyətini Bərdədə keçir-mək 

qərarına gəldi. 

 Hamımızın böyüyüb boya-baĢa çatdığımız və 

sonda, tarixi ġərq döngəmizdəki, mənə miras qalmıĢ ata 
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yurdunu israr edərək bibim oğlu Röv-Ģənə hədiyyə 

etdiyindən bacımgildə qalırdı. 

 Son dəfə, biryolluq Bakıya köçüb gələndə, özümə 

yeni iĢ tapana kimi Rafiq mənə bu mül-kün dəyərindən də 

artıq pul xərcləmiĢ... Ģəhərin mərkəzində, dəyəri milyonla 

ölçülən 200 kvadrat metrlik obyekt almıĢdı.   

 Odur ki, o cür möhtəĢəm mülkün bağıĢlan-masında, 

özüm də Rafiqin xatirinə dəymək istə-məmiĢdim... 

Verməməyə haqqım da vardı. Röv-Ģənin böyük 

qardaĢlarını iĢə götürüb... Kamilə 5 otaqlı ev... Qəmloya 

isə Çörək zavodunun həm-karlar təĢkilatı hesabına 

МОСКВИЧ markalı minik avtomobili vermiĢdim. Hələ, 

zavodun maddi və-saiti hesabına, Kamili Bakıda oxumağa 

da gön-dərmiĢdim. Bəsləriydi.   

 O ev bizim ata ocağımız idi. 

 Düzdü, bacımgilin evini də Rafiq öz puluy-la 

tikdirmiĢdi, amma nə qədər olmasa, ata oca-ğında 

qalmalıydı. 

 Ata-ana, bacı-qardaĢlarım, dayım, nənəm və 

qonĢularla bağlı xatirələrlə doluydu bu mülk, bu həyət-

baca...  

 Biz hamıdan güclüydük o vaxtlar.  
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 Ya rəbb!  

 Necə qayğısız böyüyürdük... 

 Yeri düĢmüĢkən mənim ata evim Bərdədə, nəinki 

Bərdədə, bütöv Qarabağda ən dəbdəbəli, möhtəĢəm bir 

mülk sayılırdı. Həyətində, trampli-ni üçüncü mərtəbəsində 

yerləĢən üzgüçülük ho-vuzu, üstüörtülü basketbol 

meydançası, yardım-çı binaları olan, ekzotik baxçalı, saray 

tipli... mü-kəmməl bir imarət idi. 

 Unutmayın: Sovet imperiyası dövründə!   

 QardaĢım Vidadi və bacımın həyat yoldaĢı olan 

ağdamlı qudurğan gədə birləĢib Rafiqi baĢ-dan çıxararaq, 

onun əliylə bu namümkün iĢi mə-nə çox asanca elətdirə 

bildilər.   

 Halbuki, ürəkdən istəsəydim Rafiqi də eĢit-məzdim... 

Rafiq nameyi-əmal kitabçasına savab iĢlər yazdırır, 

“kiĢilər” isə, hamam suyuyla özləri-nə hörmət qazanırdılar.  

 RövĢən yaxĢı, qorxmaz bir oğlan olsa da, narkotik 

maddələrdən istifadə edirdi.  

 Və heç vaxt... xabi-cəhalətdən ayılıb, huĢu 

gətirməzdi ki rayona gedəndə, barı bircə dəfə də olsun, 

bizi öz halalca evimizə dəvət eləsin.  
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 Amma, orası da var ki, desəydik, ya ağlına salan 

olsaydı, can-baĢla hüzurumuzda dayanar, haqqımız 

ovsanaya düĢərdi.  

 Quzu cildinə girmiĢ qurd Adil RövĢəndən qoçu kimi 

istifadə etdiyindən qolunu çırmalayıb  özünəməxsus hüsn-

rəğbətlə bu oyuna girmiĢdi. 

 Sahibinin yanında piĢik də it basar deyib-lər. Artıq 

Adil Ģəhərdə bərk gedirdi.   

 Elə qardaĢım Vidadinin də məqsədi bu idi.    

 Bibioğlu piĢto gəzdirərdi. 

 Ayı kimi də güclü idi.   

 O məĢum gün:   

 Altdan-altdan hamıya göz qoyan kiçik qar-daĢım 

Vidadinin ad gününü keçirmək üçün yığı-Ģıb, yeyib-içməyə 

Gədəbəyə getmiĢdilər. 

 28 may 2005... 

 Elə o gün də yamacda feyziyab olub dağın baĢına 

çıxmaq istəyərkən... bacımın, qardaĢları-mın və öz həyat 

yoldaĢının gözləri qarĢısındaca, dağın baĢından 
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yuvarlanıb avtomobil qəzasında faciəli bir Ģəkildə həlak 

oldu.  

 Hamının sinəsinə dağ çəkildi. 

 Aralarında bir mən yox idim, bir də ki, özü-nün iki 

oğlu. 

 Yaradanın iĢidir... 

 Allah sevdiklərini tez aparır. 

 Övci-fələkdə atama, anama qovuĢdu. 

 KaĢ zümrüd quĢu olub geri dönəydilər! 

 Faciə bizim belimizi qırdı. 

 Bu ölüm bütün nəslimizi silkələdi...   

Mən belə ölümün mahiyyətini heç cür baĢa düĢə bilmirdim. 

O ki, Allah adamı idi! 

 Nə bilim... 

 Bir məsələyə mat-məəttəl qalmıĢdım. 

 Rafiqin çörəyi ilə ayaq üstə qalan ən yaxın dostu 

Mehman Kərimov...  
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 Ġlahi, onun həlak olduğunu mobil telefonda 

təsdiqləyəndə, sanki qəlbində sevinirdi.  

 Məfkurəsiz necə sərbəst danıĢa bilirdi!  

 Burnundan gəlsin!  

 YaĢadığın evi də Rafiq tikdirib sənə. Qızı-na cehiz 

verdiyin 5 otaqlı evi də.  

 Hər ikisi də Ģəhərin mərkəzində. 

 Ta, ardını saymıram...  

 Bir həkim Tahirlə öz sürücüsü Tələt, bir də ki, dostu 

ġahin ürəkdən yandılar.  

 KaĢ özü biləydi! 

 Yadıma düĢmüĢkən, onu da qeyd edim ki, Rafiq 

Azərbaycan Neft və Kimya institutunu biti-rib, Volqaqrad 

Ģəhərinə təyinat almıĢdı. 

 Mən Çingiz Ġldırım adına Azərbaycan Poli-texnik 

institutunun mexanika fakültəsində axĢam Ģöbəsinin altıncı 

kursunda oxuyur və gündüzlər  də istehsalatda iĢləyirdim. 

 O il...  
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 Bakının, ġaumyan rayon Partiya Komitəsi 

bürosunun qərarı ilə... rayon ərazisindəki zavod və 

fabriklərdən savadlı, kommunist partiyasının üzvü olan 

səriĢtəli, əqidəli, vətənpərvər gənclər-dən seçib, Daxili iĢlər 

orqanlarında iĢləmək üçün kadr axtarıĢı elan etmiĢdilər.  

 Məni də bizim zavoddan göndərdilər. 

 Yüzə yaxın gənc kommunist kadrlar... büro üzvləri 

tərəfindən sorğu-sual olundu.  

 ġaumyan rayon Partiya Komitəsinin birinci  

katibi, yevrey mənĢəli bakılı, yoldaĢ Yusova idi.  

 Və Ģəxsən özü hər bir kadrı baĢdan-ayağa süzüb, 

ayrıca imtahan edirdi. 

 Büro üzvləri arasında erməni, rus və digər 

millətlərdən də nümayəndələr vardı. Növbə mə-nə 

çatanda... Yusovanın sorğu-sualından sonra, baĢqa bir, 

büro üzvü olan rus admiral da, qurul-tay və pleniumlar 

barəsində mənə suallar verdi.  

 Fərəğət formasında dayanıb, özümü cəm-lədim və 

bütün suallara düzgün cavab verə bil- dim. Sonda, 

Mamedov familiyalı bir milis polkov-niki də mənə bir neçə 

çaĢdırıcı suallar verəndən sonra razılıqla iri baĢını 

yırğaladı.  
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 Yəni, bacadandüĢmə deyil.  

 Büro yekunlaĢanda, Yusova yoldaĢ, qəbul olunan 5 

nəfər bacarıqlı gənc kommunist arasın-da mənim də adımı 

çəkdi.    

 Sevindiyimdən ürəyim yerindən çıxırdı.  

 Beləcə... çırağı yanan biz beĢ nəfəri təbrik etdilər və 

tapĢırdılar ki, gedin, iĢ yerlərinizə DĠN-dən məktub 

gələcək, o vaxta kimi də öz iĢlərinizi davam etdirin.  

 Təəccüblüsü oydu ki, qəbul olunanların 2-si erməni, 

1-i isə rus idi.  

 Bu münvalla, düz üç ay gözlədim.  

 Xəbər-ətər çıxmadı. 

 Ruhdan düĢmüĢ, əlim üzülmüĢdü. 

 Bir gün, anam telefonda mənə dedi ki, yeni bir mülk 

almıĢıq. GeniĢ həyəti, böyük sarayı var. 

 Necə təriflədisə o evdə yaĢamaq marağım yarandı. 

O vaxt, Komsomolla ailə qurmuĢduq. 

 Bu söhbətin üstündən, bir neçə həftə keç-miĢ, necə 

oldusa, yenidən Ģəhərə gedib danıĢıq məntəqəsindən 

anamla telefonda danıĢdım. 
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 Anam sevincək bildirdi ki, atan deyir, özü bilsin, 

ürəyi istəyir köçüb gəlsin. Bakıdakı evi də Rafiqə verərik... 

Beləcə, mebel daĢıyan maĢınla danıĢıb köçmək qərarına 

gəldim. 

 Komsomol Bakıdan Bərdəyə köçmək istə-mirdi. 

Sonda, dilə tutub onu da razı sala bildim. 

 Köçdük... 

 Üstündən bir neçə ay ötmüĢdü. 

 Bir gün, atam iĢdən qayıdanda bizə gəldi. 

 Oturub bir hovur dincini aldı, qəfil qalxdı... 

Və müjdə xəbərlə məni sevindirdi ki, bəs Bakıda sənin iĢ 

yerinə DĠN-dən kağız gəlib. Səni türmə-lərin idarəsində iĢə 

qəbul ediblər! 

 Qulaqlarıma inanmadım. 

 Beynim yerindən oynadı. 

 Yenidən Bakıya köçmək lazım gəlirdi. 

 Səki... darvazaya beĢgirvənkəlik asma qıfıl taxıb 

biryolluq Bakıdan gəlmiĢdim.  
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 Komsomolun cehiz mebellərini, bu dəfə də 

takkatukla Bakıya qaytarmalıydım. 

 Əcəb iĢə düĢdümmü? 

 Bağ-bərəni yenicə qaydaya qoymuĢdum. 

 Arzum yerinə yetsə də, tərəqqi göz qaba-ğında olsa 

da, Bakıya qayıtmaq istəmirdim.  

 Atamla düĢünüb-daĢınandan və çox götür-qoy 

eləyib, dil bulayandan sonra bir variant üzə-rində 

dayandıq: 

 Volqaqrada teleqram vuraq, Rafiq təcili qa-yıdıb 

gəlsin. Və gələn kimi də atam onu götürüb, mənim 

əvəzimə göstərilən ünvana aparsın. 

 Bəlkə alındı? 

 Elə də elədik. 

 Cox uzatmayaq: 

 Polkovniki atam razı sala bilmiĢdi... Hətta, polkovnik 

atama məni tərifləyib, məsuliyyətli, sa-vadlı, ağıllı 

olduğumu xüsusi vurğulamıĢ və son-da da, ona bir sirr 

açmıĢdı: Sən demə, büro üzv-ləri mən getməsəm, yerimə 

yuxarıdan tapĢırılan bir ermənini götürəcəkmiĢlər.  
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 Rafiq mənim yerimə belə iĢə qəbul olundu. 

 Bu da onun qismətindəymiĢ. 

 Yekə cıxmasın: 

 Bakıdakı evim və iĢim Rafiqə qaldı.          

 Sanki, onun həyatı retro kinofilmi idi. 

 O, bütün onu tanıyanların qəlbində, bu gün də: 

Ģərəfli, etibarlı, gözütox, halal və ağayana bir  mükəddər 

allah bəndəsi kimi xatırlanır. 

 Heyf ona...       

 Küçəmizdən beĢinci əhli-qübur, altıncı qar-daĢım... 

36 yaĢlı kokain istifadəçisi, küy-kələk və qonĢu rus ġəfiqə 

xalanın, kofta-tumanlı qızı Cə-miləyə tərəssüdlə baxan 

ədəbsiz Firdovsi oldu.  

 Küy-kələk, narkoman olsa da, qoçaqlığı da vardı. Bir 

dəfə, ikinci mərtəbədə aynabəndimizin döĢəməsi od tutub 

yananda, yanğınsöndürənlər gələnə kimi cıvrıq Firdovsi 

palatkanı götürüb va-Ģaq kimi od-alovun içinə atılmıĢdı.  

 KiĢi kimi də alovu ram edə bildi.  

 Parket döĢəmənin vur-tut beĢ kvadrat met-ri yanıb 

kül olmuĢdu.  
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 Aynabəndin içi tüstü-duman idi.  

 Odla oynamaqdan Firdovsi qorxmadı.  

 Halbuki... çırtaçırtla yanan tüstülü göy alov dillərinə 

baxanda, ovqattəlxlik içərisində hamının ürəyi qopub 

ayağının altına düĢmüĢdü. 

 Qonum-qonĢudakı ləktə arvadlar da ondan ehtiyat 

eləyər, hamısı onunla piĢim-piĢimlə danı-Ģar, o gələndə 

özlərini yığıĢdırardılar. 

 Məqsudu Cəmilə idi.    

 Yazıq Cəmilə!  

 Cəmilə... anası, babayi-əmir ġəfiqə xalayla 

Bərdədəki zənənə hamamına gedəndə, zırrama 

Firdovsidən gizlənərdilər. 

 Darısqal döngələrində qonĢu qızlar yığıĢıb iki dəstə 

qabaq-qabağa dayanaraq, CANGÜLÜM... oynayanda, 

cızhacızla içindən yanan qohum-əq-rəbalı canıĢirin 

Cəmilə... canı-çıxmıĢ Firdovsinin əlindən çölə çıxmazdı. 

 Axır ki:   
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 Zavallı qız Firdovsinin qorxusundan baĢını götürüb 

biryolluq Bakıya qaçdı. Bilirdi ki... sahib-siz quzunu qurd 

yeyər...  

 Firdovsini həmiĢə ya həyətdə torpağa bas-dırılmıĢ 

ici boĢ su çəninə salar, ya da ki... maĢın qarajımızda 

zəncirləyər və yanına da fizika, cəbr kitablarını tullayardım 

ki, canı çıxsın oxusun. 

 O da inadkar olduğumu, əl çəkməyəcəyimi 

bildiyindən, yalandan zarıyıb ağlamaqdansa ca-nını 

qurtarmaq üçün kitabı əzbərləyərdi.  

 Hərdən də... anam xəbər tutub özünü höv-ləki 

yetirər, qeyri-Ģüuri: UĢaq havalanar qıĢqırıb, dərhal onu 

buraxdırar, məni də danlayardı...  

 BaĢına varlı kiĢilərin narkotik lakeyləri olan naqolay 

balalarını toplamıĢdı: Sadıqov Çingizin daim yuxulu 

görünən oğlu Ərəstun... Nərimanov Yunisin qırmabığ oğlu 

Ciqo... Yusif Səfərəliyevin kürən oğlu Xaxol...  

 QırıĢmıĢlar, hallanandan sonra tanıĢ-tunu-Ģa dəvə 

nalbəndə baxan kimi baxardılar.   

 NaqqallaĢmaq üçün, dostlarıyla haralarda oturub-

durardısa, yarımpaltosunun üstündə zən-bur arısı, hərdən 

də qara iynəcə gəzərdi.  
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 Cavanlığın qazından, leysan yağıĢın altın-daca 

baĢıaçıq gəzər, barmağına iri qızıl üzük ta-xar, 

yekəxanalığından çeçələ barmağının dırna-ğını tutmaz və 

ucunu sivri saxlayardı. 

 Kasıb-kusublara sataĢan deyildi.   

 QonĢu qızlarına... gözünün ucuyla da bax-maz, 

bunu kiĢilik Ģərəfinə sığıĢdırmazdı.  

 Götürümlü beyni, yaxĢı zəkası olsa da, ər-

kəsöyünlük eləyib oxumadı, hər verilən öyüd-nə-sihəti 

qulaqardına vurdu.  

 Füzulluq edərdi. 

 Qubar yollu, sadə və doğma ġərq küçəmi-zə 

gözüaçıq, gözüdolusu baxmadı da.  

 Sonuncu qardaĢımız kimi... ona möhtəĢəm toy da 

eləmədik. Qeyri-qəti idi. 

 Sağlam düĢüncəylə yaĢamaq əvəzinə, gü-nü-

gündən sanki zombiləĢirdi. 

 Nəsihətləri bir qulağından vurub, o biri qu-lağından 

keçirərdi.  

 Otağı qarıĢ-bulaĢ olardı. 
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 Anamı güdüb, sandığın açarının yerini öy-rənmiĢ, 

sonra da xalatının cibindən birini oğurla-yıb, açar ustasına 

üzünü çıxartdırmıĢdı.  

 KiĢiliyin meyarı güclə ölçülmür ki! 

 Anam düyuq düĢənə kimi... gecələr oyanıb sandığı 

gizlincə açar, qızıl onluqlardan bircə-bir-cə oğurlayıb, xırıd 

eləyirmiĢ.  

 Amma yaxĢı deyiblər:  

 “Dağdan hey götürüb desən ki, “çoxdur.” 

 Bir də görərsən ki, dağ özü yoxdur.” 

 Dadanan dayanmaz deyiblər.   

 Sonuncu dəfə sandığı açıb bir xeyli xıĢma-layandan 

sonra həyətin ayağındakı iri nar ağacı-nın dibini qazıb... 

oğurladıqlarını basdırmaq istə-yəndə, bel küpə iliĢər.  

 Əclafın bəxtindən küpün içi də, atamın giz-lətdiyi 

qızıl-brilyantla dolu olar... 

 Pəstahaya bax!  

 Bu münvalla... bir müddətdən sonra, anam duyuq 

düĢər ki, sandıqdakı... qızıl onluqların səfi pozulub. Dərhal, 
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kimin əməli olduğunu baĢa dü-Ģər və... Firdovsini 

Ģübhələndirmədən, onu gizlin güdməyə baĢlayar.  

 Bir gün, gecə yarısı qapının qəfil açıldığını eĢidib, 

ikinci mərtəbədəki aynabəndin pəncərə-sindən bayıra 

baxanda, Firdovsinin həyətin aya-ğında eĢələndiyini 

görüb, anam özün yetirər. 

 Firdovsi, pıçhapıçla əməlinə don geyindir-mək istəsə 

də... oğurluq əməli faĢ oldu.  

 O gecə sübhədək iĢıqlarımız yandı...  

 Qırma tüfəngi vardı.  

 Onu-bunu hərdən lələdağ edərdi. 

 Firdovsi də belə Firdovsiydi... 

 Altıncı tabut... tüfeyli həyat tərzi keçirən və daima 

tünük paltarda gəzən narkoman Araz Xı-dır oğlu Xıdırovu 

qəbristanlığa apardı...  

 Nə səbəbdənsə... anası və arvadıyla təpik-təpiyə 

gəlmiĢdi. Bivec pallı-paltarlı yatar və danı-Ģanda səsi 

Salyan arabası kimi cırıldayardı. 

 Qursağı daralmıĢın: 
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 Anasını, dayıoğlusu, q.Baharın oğlu Vaqif, bivəfa 

arvadını isə... kiçik dayıoğlusu q.Baharın oğlu Bayramla 

deyirdilər. 

 Hərçi bada bad, iri yançaqlı anası Vaqifin, 

badamağız arvadı isə Bayramın piĢvazına çıxar, ərlərinə, 

qonum-qonĢuya badalaq qurardılar... 

 Bayramın baĢı, qırqovul kimi kolda olardı. 

 Nəcabət adamın zatında olur.  

 Tumunuz kəsilsin!  

 Arazın bir oğlu vardı... Piy basmıĢ atasının  

adını qoymuĢdu bu lüləmaya uĢağına: 

Xıdır!  

Çox ağıllı uĢaq idi.  

Öksüzlük çəksə də, savadı hesabına yaxĢı iĢi vardı 

və yaxĢı da ailə sahibi olmuĢdu. 

Kef-damaqda olardı. 

Xıdır, keroqazın üstündə kefal balığı qızar-dıb 

yeməyi çox xoĢlayardı. 
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YaxĢı ki, atasına oxĢamadı... 

 Yeddinci vaxtsız ölən, kiçikyaĢlılar üzrə sa-hə 

müvəkkili, heç bir rəĢadət göstərməyən milis kapitanı, 

halalında haramı olan, küyçü Zakir Hə-mid oğlu Quliyev 

oldu.  

 Qarnına bandaj bağlayan arvadı, xalis er-məniydı. 

Bəxtəvər, dərisinə sığmırdı... Avtomobil qəzasından sonra 

sağalsa da, bir qılçasını çəkir və bir dəri, bir də sümük 

qalmıĢdı.  

 Xəstəxanalarda erməni arvadına görə, za-vallı 

Zakirin dərisini soyurdular... Pul üzünə həs-rət qalmıĢdı. 

Hey yatardı. Yatağan aslandan gə-zəyən piĢik yaxĢıdır 

deyiblər. O bunu anlamırdı. 

 Zakirin ermənidən olan Lalə adında bir qızı vardı. 

DolaĢıq mənĢəli anası olan bu qız Bərdə-liləri sevməz, 

onlara soyuq-soyuq baxardı.  

 Metis olduğundan qənirsiz gözəl idi. 

 Zakirin sağlığından... pis yola düĢmüĢdü.  

 Fürsət düĢən andaca, od aparmıĢ, yatdığı kiĢilərin 

cibinə girən... üzünə pərdə çəkənlərdən idi. Ocaq 

yanmasa tüstüsü çıxmaz. Quqqu quĢu kimi baĢqa 

yuvalarda tez-tez görünərdi. 
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 Dərzi Həmidin oğlu Zakir dövlət universite-tində 

oxuyanda, fakültə futbol komandasının qa-pıçısı idi. Od 

parçası kimi, tullanıb topu tutardı. 

 Tələyə tez düĢər, tərif üçün əriyər, ərəsati-məhĢər 

də yeyən idi.  

 Diletant idi.  

 Zakirin zahir-batini bax beləydi... 

 Səkkizinci...  

 Atasının, sarı rəngli, köhnəlmiĢ ЖИГУЛИ-si ilə 

xaltura eləyib, gözünü ehsanlara dikən yarım-qarın 

Qurban Hümbətoğluydu.  

 Yeri düĢmüĢkən, löyünsüz fürer Qanboyun qırıĢmal 

oğlu Ələsgərin doğmaca dayısı oğluydu həmən bu 

Qurban.  

 Laqqırtı vurmaq peĢəsiydi.  

 Küçə oyunlarımıza heç kənardan da durub 

baxmazdı. Keysalanın birisiydi. 

 ÜĢüyən idi.  

 Qunduz dərisindən kustar sexdə nə vaxtsa tikilmiĢ 

nimdaĢ yarımkürkdə hərlənərdi. 
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 Hansı yanlıĢ eləyib, ağzından nə qaçırmıĢ-dısa, iĢin 

içindən qənbərqulu çıxmıĢdı. 

 Bir dəfə, kimlərisə gecəyarı harasa aparır-mıĢ. Yarı 

yolda saxladırlar. Boynuna kəndir salıb onu möhkəm 

döymüĢ, cibindəki pullarını və ma-Ģınını əlindən alıb, 

özünü də, Manya xalanın sö-zü olmasın, nalqıran 

yoxuĢluqda, “allah umudu-na” qoyub getmiĢdilər.   

 Naləsi ərĢə çıxıbmıĢ.  

 Bir müddət sonra, qaçırılmıĢ maĢını hansı-sa kənd 

yolunun kənarından tapsalar da, özünü necə 

qorxutmuĢdularsa, tez-tez sayaqlayır, yeri-ni yatanda 

batırırmıĢ. Elə o yıxılan... quĢürək, bir də ayağa qalxa 

bilmədi.  

 Yarımkosa, allah bəndələrinin biri idi. 

 Tanımadığı adam görəndə zağ-zağ əsirdi. 

 O da sağlığında bir .... dərman olmadı. 

 Bu da, Hümbətov Qurban Hümbət oğlu... 

 Doqquzuncu əhli-qiblə:  
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 q.Baharın siyasətçi eləyə bilmədiyi, qulağa girən 

həkim oğlu, ayaqda sürünən Siyasət Bəy-lər oğlu 

Hüseynov oldu.  

 Kökündən düz yol tutmamıĢdı!  

 Qarın otaran idi.  

 Məclislərdə... orta kənd tamadası səviyyəli qardaĢı 

Vaqif kimi, içki qədəhini havaya qaldırıb, Qurandakı 

ayələrdən misal çəkə-çəkə, halal-ha-ramdan, günahlardan 

hey danıĢa-danıĢa, kiĢilik-dən dəm vuran... Və o, ağzının 

qaytağı olmayan vərdiĢli bir qoçaq, cüssəli oğlan idi.  

 ġuriĢ salmağı sevərdi. 

 Caynağına keçən ağcabədili Rafael kimilə-rini qır 

qazanına basıb lələdağ eləməkdən həzz alardı. Qurnaz 

adam idi. 

 Ġddiasından Ģəkər xəstəliyi tutmuĢdu. 

 Sallaq qarnını bu xəstəlik əritmiĢdi. Gözləri tutulmaq 

ərəfəsindəydi. Son illərini, melanxoliya içərisində 

çabalayır, həyatından melodram yaz-maq istəyirmiĢ, 

əzgin, süst və ləms olduğundan heç nə aldıra bilməyib. 

 Gənc yaĢlarında salmonellyoz xəstəliyi tut-muĢdu. 

Gözünün birində çaĢlıq da vardı. 
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 Ruyi-zəmində beləsi yox idi. 

 Lalə-ġövkətin partiyasına yazılandan, ağlı-nı 

itirmiĢdi. Cırtqozluq onda ata mirası idi.  

 Aya hürürdü. 

 PərvəriĢ tapa bilmədi.  

 Ünyetməzə: 

 Özüylə heç nə aparmadı...  

 Və hələlik sonuncu, ötərgi həyat qəmini də ĢiĢirdib 

böyüdən onuncu isə... kürt yatmıĢ toyuq kimi evdən çölə 

çıxmayan, yeriyəndə də, kürt to-yuq kimi yanlarını basa-

basa yeriyən, daim ora-burasına təpitmə qoyduran, 

haylaz... Arif Sərxan oğlu Həsənov olmuĢdu.  

 Bibisi, bir gözü mayıf, ərəmik və idbar Zəh-ranın 

dərisinə saman təpərdı.  

 Dayazfikirli idi. 

 Zəncərədən qorxardı. 

 Heç kəsə ürək qızdırmaz, baĢından qovaq əskik 

olmaz, qarğaĢalıq olan yerdə dayanmazdı.  

 Özünü matah sanardı.  
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 Beləsinə, qarnu qurdlu deyərdilər.  

 Elə bil, Əlbürzün dağını bu yaratmıĢdı.  

 Zəhər tuluğuydu. 

 Ata-anadanqalma mirası olan mülklərini də 

kimlərəsə satıb, hərəkətsizlikdən qaynaqlanmıĢ xəstə 

böyrəklərini xilas edə bilməmiĢdi.  

 Doğmaca xalası qızı olan həyat yoldaĢını, gül kimi 

iki oğlan balasıyla quru yurdda qoymuĢ-du. Ġsmət və 

namus mücəssəməsiydi Rahilə... 

 Dəfn mərasimlərinin yükünü, danıĢılanlara rəğmən 

Xuraman çəkib, yas çadrını da ġərq kü-çəsində, öz evinin 

qarĢısında qurdurubmuĢ...  

 Xuraman xudbin, təkəbbürlü olsa da, belə çətin 

məqamlarda, ləyaqətlə dayaq durmaq təc-rübəsi də vardı, 

necə ki, vaxtı ilə Tovuz müəlli-mənin kimya kabinetində 

məni müdafiə etmiĢdi. 

 Dibçək qırılanda...   

 Oxucu çaĢmasın: 

 Bütün bunları yuxuda görürəm. 

 Görürəm ki: 
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 O vaxt, yəni hələ 40 il sonra: 

 Sovet imperiyasının çöküĢündən bəhrələ-nib, 

sərhədlər bütün dünyanın üzünə açılanda... Mən də Ġran, 

Misir və Dubayı gəzəndən az son-ra Avropa turnesinə 

çıxıram. 

         PRAHA-da, qıd-qıd sevməyən Yitka və Da-noyla 

görüĢüb, duyğu dolu anlar yaĢayıb Avropa turnesini baĢa 

vurandan sonra, KARLOVI-VARI-da müalicəmi də 

müvəffəqiyyətlə bitirib, təyyarə bi-letini PRAHA-ДОНЕТСК 

reysinə götürürəm. 

 Almaniya, Avstriya, Belçika, Lüksemburq, 

LixtenĢteyn, ġvetsariya, Hollandiya, Çexiyadan sonra, 

artıq Ukraynaya uçuram.   

         ДОНЕТСК-də məni, qohumum Mətləb qarĢı-lamalı 

idi. Mətləbin qardaĢı Ədalət əsgərliyi biti-rən gündən... düz 

20 ilə yaxın idi ki, ukraynalı bir qızla evlənib Zaporojyedə 

qalmıĢdı. 

 Donbassın səmasına çatanda, artıq, Avro-pa 

nizamının pozulduğunu hiss edirsən: Ara-sıra yanan 

dirəkdəki iĢıqlarından, zülmət qaranlıqda təkəm-tükəm 

yerləri iĢıqlanan kənd yollarından, sovet dövründənqalma 

beĢmərtəbəli standart bi-naların ard-arda düzülüĢündən, 
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tüstülənən kiçik fabrik-zavodlarından və yorğun-yorğun 

irəliləyən köhnə qatarlarından...  

 Bu böyük Ģəhər, yarımqaranlıqda uyuyur... və 

nədənsə adamda nabələdlik hissləri oyanırdı. 

 Yad ölkələr olsa belə, Avropanın sayrıĢan nizamlı 

iĢıqları insanda istilik, doğmalıq yaradır. 

 Məni, onların dayısı oğlu qarĢıladı. 

 Nədənsə, qardaĢlar:  

 Nə Mətləb, nə də ki Ədalət gəlməmiĢdi. Bu nə 

ərasat idi, anlamadım. Təkidlə, dəvət elədiyi-niz nəydi, 

aeroporta gəlməməyiniz nə... 

 Naavand düĢdükmü? 

 Ġçimdən bir yadlıq, soyuqluq keçdi və məni 

biganalikdən qaynaqlanan qəmginlik sardı. 

 Havada sazaq vardı.  

 Qəlbimi naçarlıq bassa da bu qarabuğdayı oğlan, 

çox soyuqqanlı Ģəkildə baqaj çamadanla-rımı 

mikroavtobusun yük yerində sahmanladı. 

 Bu münval ilə: 
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 Uralın ərgənlik oğlu ġahinlə, gecə yarıdan ötmüĢ, 

Dnepropetrovsk vilayətinin meĢəlik ərazi-sindən keçməklə, 

Zaporojyeyə kimi uzun bir yol qət etməli olduq. Özü də:  

 Biyaban yollarla.  

 GeniĢ asfalt yol, tez-tez dağıntılarla müĢa-iyət 

olunur, yolboyu Uralın oğlu fədakarlıqla mə-ni 

məlumatlandırırdı. 

 O küçə danıĢığı ilə danıĢırdı. 

 MeĢə kənarlarında çoxlu kottec tipli yeni ti-kilmiĢ, 

göz oxĢayan evlər vardı.  

 Sübhə yaxın... kəndarası yolda xarab olub qalmıĢ bir 

yük maĢını üçün, Uralın, qara qıvırcıq saçlı oğlu əyləci 

basıb, mikroavtobusu saxlamaq istəyəndə hay-küylə 

qıĢqırdım ki, saxlamasın.  

 Soyğunçu ola bilərdi! 

 Biz sakitcə ötüb keçdik. 

 Sallaq qarnına ömrüboyu bandaj bağlama-yan 

Xanımzərin qardaĢı, bir ayağı qəbirdə, səthi düĢünən 

sadəlövh Uralın dezertir oğlu ġahin, bir qədər uzaqlaĢan 

kimi, məni baĢa saldı ki, o, yol-da qalan qaragünlüyünü 

qablamıĢ... yalnız, ban-krot olmuĢ müsəlman ola bilər.  
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 Ağlıma batdı: 

 “Demək istəyirsən ki bandurçalan Ukrayna 

vətəndaĢı, nasaz maĢınla, bu vaxtı yola çıxmaz, hə? 

Havayıyeyənlərdən deyil, heləmi?”  

 Maraq məni bürüdü və ona geri qayıtmağı israrla 

təkid elədim. Müsəlmandırsa, hayan dur-maq borcumuz 

idi. Reket iĢidirsə, bizim baĢımızı kəssələr də, gördüm 

deyənimiz tapılmayacaqdı. 

 Çamadanlarım Avropadan aldığım müxtəlif bahalı 

brent geyim paltarlarıyla dolu, üst-baĢım-dan da zənginlik 

yağırdı. 

 Hələ, VĠSA bank kartım! 

 Məfkurəsizlər, mən ölüm-sən öl tanımaz...   

 ġahin mikroavtobusun əyləcini basıb onun yanında 

saxlayanda, miskin görünüĢlü oğlan bizi görməz-bilməz 

azərbaycan dilində salamladı. 

 Sanki, köhnə tanıĢlarıqmıĢ.  

 Bığına qarıĢan seliyi paltosunun qoluyla si-lib... 

əlində tutduğu, yoğun, burum-burum kəndiri bizim 

mikroavtobusun arxasına bağlamağa baĢ-ladı. Hiss 

olunurdu ki, yollarda çox qalıb. 
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 Yol adamıdır, bu sahədə püxtələĢib də.  

 Sövq-təbii, maraq üçün dedim: 

 “SoruĢmaq ayıb olmasın...  

 QardaĢ, xarab maĢınla yuxunun bu ləzzətli vaxtında 

niyə yola çıxmısan?” 

 Damağı tamam pozulmuĢ KoroğluyaoxĢar, potaboy 

Ģəmkirli oğlan siqaretinə ara vermədən: 

 “Səki, bir tikə çörəkpuluna çıxmıĢam eloğ-lu, 

neyləyim? Allah verən ömür payımda heç bir gün 

görmədim. Əzab-əziyyət, elə bil, əynimə öl-çülüb, biçilib, 

kəsilib, tikilib...” -üyüdüb tökdü. 

 Acı-acı ona baxıb: 

 “Hər həsrətin sonunda bir ümid var. Allah sənə 

dözüm, prezidentimizə can sağlığı, qansız məmurlarımıza 

isə, ya ağıl, ya da ki bəla versin, can qardaĢ, fələyin 

güdazına düĢmüsünüz...” 

 Azərbaycanda da bir sürü külfət oturub yol gözləyir 

ki... Ukraynadan nə vaxtsa pul gələcək, bunlar da 

uĢaqlarının qarnını doyduracaq... 

 Ey təzadlı dünya! 
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 Ey, ərən oğullarını dünyaya səpələyən neft 

məmləkəti! Ey qalstuklu məfkurəsiz məmurlar!  

 Millətin... fəxr etdiyimiz, qürurla öyündüyü-müz 

mentalitetindən gələn, yüz əsrlərlə qoruyub saxladığı 

mənəviyyatını alçaltdınız... Allahın mü-səlmanlara verdiyi 

ismət, namus payını tapdala-yıb, ləyaqətini ayaqlar altına 

saldınız.  

 Dayanın daha!  

 Min illərdir, abavü əcdadlarından bu xalqa miras 

qalan: Namus üstdə adam öldürmək, qan tökmək Ģərəfini 

israrla onlara unutdurdunuz. 

 Özünüz bir yana... barı, balalarınızı cəhən-nəm 

odunda yanmaqdan qoruyun! 

 “Əl-üstündə kimin əli?” -oynamırsınız eyy! 

 Ġflas etdiniz bu xalqı! 

 Son damla qanını da sormayın barı! 

 10 km. yolu, yedəkdə aĢağı-yuxarı çəksək də 

zavallının, possovet dövrünün bərkgedən yük 

avtomobillərindən sayıldığı КАМАЗ markalı maĢı-nının 

mühərriki iĢləmədi ki, iĢləmədi.  
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 Sonda, özü səbrimizə bezib bizi saxlatdı. 

 Və...   

 Hündür kabinanın qapısını açıb ağır kütlə-sinə 

uyğun olmayan cəldliklə yerə hoppandı.  

 ġəmkirli potaboy taleyinə qarğaya-qarğaya qapını 

hikkəylə cırpıb, yanlarını basa-basa, adə-tən... kənd 

yerlərindəki iri mal heyvanı catılamaq ücün istifadə olunan, 

kürmək bağladığı, at qılın-dan hörülmüĢ burum-burum 

yoğun kəndiri bizim maĢının arxasından çox asanlıqla 

açdı.  

 Soyuqda əllərini nəfəsiylə isidib, siqaretini sümürə-

sümürə ləmyesir deyindi:  

 “Kasıbdan allah da bezardı. Siz gedin qar-daĢlar, 

onsuz da qaraçıraqlı evdə böyüyən kası-bın günü it 

günüdür, neyləmək olar?”  

 Öz təqsiri ucbatından özünü tələyə salmıĢ, fələk 

çərxini döndərdiyi, kəndlərində əli dəryazlı biçinçi, indisə, 

Ukrayna çöllərindən КАМАЗ-la ba-zarlara kənd təsərrüfatı 

malları daĢıyan bu biça-rə, elə də bicək adam deyildi. 

 Filosofanə görkəmlə: Ona görə deyirlər də: 
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 “Kasıbın pulu cəhənnəmdə olar, sacı çörə-yi 

qurtaranda qızar, eloğlu, heç qəm yemə, belə də getməz... 

Qulağın çəkilməsin... Ötərgi həyat qəmini ürəyinə salıb 

böyütmə!” 

 Bir ayağı gedər, bir ayağı getməz... onunla 

sağollaĢıb ayrıldıq. 

 ġahin hırıldayıb: 

 “Ayqırın zurnası sonraya qaldı...” -dedi. 

 Bu zövq-səfa onda, bu an, nədən qaynaq-landı, bax 

bunu təxmin edə bilmədim.   

 Kəndarası yol olsa da, bura kökü unlu qur-

bağaotuyla dövrələnmiĢ bataqlı bir yer idi. 

 ġahin qurbağaotlarına baxıb: 

 “Bəlkə də, kəndin örüĢ yeridi...” -dedi. 

 Uralın oğlu da kənddə yaĢadığından, belə Ģeyləri 

daha yaxĢı bilərdi. Odur ki, dillənmədim. 

 Zaporojyeyə sübh açılmazdan çatdıq. 

 Mətləb, nə də ki qardaĢı Ədalət göründü. 
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 Demək, gecənin əziyyətini çəkməyin düdü-yünü 

Uralın oğlu ġahinə çaldırmıĢdılar. 

 Zurna bağlamıram! 

 Ədalətə, bunlar Nemət də deyirdilər. 

 ġahin... keçəl qız bacısının saçı ilə öyünən kimi, 

Ədalət-Nemətin varlı durumuyla bağlı, o ki var öüynə-

öyünə danıĢıb, məni, onun topdansa-tıĢ gəbə-palaz satılan 

anbarının yanındakı qaro-vulçu otağına gətirib çıxartdı. 

 Çöldə hava soyuq olsa da, burada elektrik-lə iĢləyən 

plitka cihazı yandığundan içəri isti idi. 

 Plitkanın ilanvari spiralları qıpqırmızıydı.  

 Fəcr vaxtı olduğundan, hava yavaĢ-yavaĢ iĢıqlanır, 

günəĢ özü görsənməsə belə, Ģəfəqləri gecənin bağrını 

artıq yarırdı.   

 Çox yorğun və ac idim.  

 Burada, Avropa rahatlığından əsər-əlamət belə yox 

idi. Sanki, Ģəhərdən aula düĢmüĢdüm. 

 Zaporojenin mərkəzindən keçəndə 24 saat fasiləsiz 

iĢləyən marketdən, məndə qrivin olma-dığı üçün... ġahinin 
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aldığı qara çörəklə kolbasa-dan o ki var yeyib, araqdan 

içdik. 

 Marketdə ona demiĢdim ki... aldıqlarımızın pulunu 

sən ver, mən, sabah kartla bankomatdan qrivin çıxarıb 

sənə qaytararam. 

 Stolun yuxarı baĢında oturtdu məni. 

 Ġlk sağlığı Mətləblə Ədalət-Nemətin, ikinci-ni Ģəmkirli 

potaboyun taleyinə xoĢ arzular diləyib azərbaycanlıların 

sağlığına içdik. 

 Ġkinci badədən sonra özümə gəldim. 

 Elə bil, üstümə bihuĢdarı səpdilər. 

 Üçüncünü içmədim. 

 Bir haya bəndmiĢ kimi o hey içir və elə hey də 

gəvəzələyir, əsəbimin simini tarıma çəkirdi. 

 Artıq, aybı çölə tökülürdü. 

 Kolbasanın hamısını basmalayıb yedi. 

 Əclafın maçası alçi durmuĢdu! 

 Arada, iki dəfə, plitka razetkanı yandırdı və hər 

ikisində də, anbarın ümumi iĢıqları söndü. 
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 Oturduğumuz yer əsl çavıstan idi. 

 ġahin qapını açıb, həmzəban qarovulçunu tez-tez 

haraylayır, onunla bayağı sözlər iĢlədə-iĢlədə hənəkləĢirdi. 

 Qarovulçu da küyə gedənin biri imiĢ.  

 Qapı hər açılıb örtüləndə, qarovul otağının taxta 

qapısındakı həncama cır-cır cırıldayırdı.  

 Qarovulçu, Bərdənin ucqar kəndindən yeni gəlmiĢ, 

hələ isti-soyuq görməyən cavan oğlanın özü də, 

Mətləbgilin yaxın qohumlarından idi.  

 Onlar istibdad əlindən yox, savadsızlıq uc-batından 

iĢ tapa bilməyib, ellikcə kənddən çıxan qarabığ 

cavanlardandı. 

 Qarovulçu oğlanın qoca atası... kəndlərinin yeganə 

səqqaçısı olubmuĢ.  

 Ġmperiya dağılandan və üstündən bir neçə il 

keçəndən sonra, peĢəsi daha kara gəlmirdi. 

 ĠĢıq, su hər yanda qaydasına düĢmüĢdü. 

 Əvvəldən sayğac kartına pul yükləməsəy-din, dərhal 

evində qazın, suyun, iĢığın kəsilərdi. 

 Daha nə səqqa? 
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 Maqnetafona disk qoymuĢdular.  

 TanınmamıĢ kimsə, kəndin çadır toyunda, 

kəsməĢikəstə oxuyurdu. 

 Əlamanda qaldığımdan eynəyimi taxıb tax-tadan 

düzəldilən stolun üstünə salınmıĢ qəzetlə-rin kənarındakı 

ağ yerləri birləĢdirərək, düĢünüb:  

 “Saqqallı kiĢi hava limanıda...” etüdü çək-məyə 

baĢladım:  

 Etüddəki kiĢi, əlində tutduğu təyyarə bileti-nə baxa-

baxa, o biri əlcəkli əliylə, qara rəngli ki-çik bir təkərli yük 

arabası çəkir. 

 ġahin qəfil gəyirdi. 

 Necə deyərlər, bıçaq sümüyə dirənəndə... bikamı 

saxlayıb, yatmağın daha vacib olduğunu baĢa saldım və 

nəzakətlə saçını sığalladım. 

 Gəyiriyi azdığından qarovulçunun yarımçıq su 

butulkasını baĢına çəkib, sona kimi qurtuldat-dı. Daima 

yollarda yediyi quru yeməklər görünür onun mədəsini 

pozmuĢdu. 
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 Məst olmuĢ həmsüfrə Sahinlə, qarovulçu-nun 

taxtadan özünə düzəltdiyi ikiyerlik taxtında, baĢ-ayaq 

uzandıq. Yorğan-döĢəyi it iyi versə də, seçim yeri yox idi. 

 DaĢ yuxuya keçərəm... 

 Mətləb səs-küylə gəlib bizi oyadanda, güc-lə 

gözlərimi aça bildim.  

 Saat on birə iĢləmiĢdi. 

 Qalxıb, tənbəl-tənbəl geyindim.  

 Avropa rahatlığından sonra, taxta üstündə və kirli 

yorğan-döĢəkdə yatdığımdan, beynimdə küy, əzələlərimdə 

küt sızıltı vardı. 

 Hozəki:  

 Məni bu çavıstanda niyə yatırdığından söz salmadı. 

Sanki, elə beləcə də olmalıymıĢ.  

 Üzücü hal qarĢısında heç utanmırdı da. 

 Mən də üstünü vurmadım, qabartmaq hələ tez idi. 

Səbir təkamülün babasıdır deyiblər. 

 Ġndidən hoydu-hoyduya götürmək də yaxĢı 

alınmazdı. Gün əyilənə, ya heç olmasa gün yağ-lanana 
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kimi dözmək lazım gəlirdi. Beləcə davam edərsə, onda 

konsert günəĢ üfüqdən çəkiləndən sonra baĢlayacaqdı.  

 Çox güman, səhvini anlar.   

  Neçə ildi ki, təkidlə, məni Ukraynaya dəvət edir, bəs 

bu nə qarĢılamaq, bu nə oyundu? 

 Axı, o mənim hansı Ģəraitdə böyüdüyümü çox yaxĢı 

bilirdi. Gecəni kiminsə aldığı kolbasanı yemək və yatdığım 

yer həqarət sayılmırdımı?  

 Yenə, təhəmmül etməyə qərar verdim. 

 Tək səbirin boynuna yıxaq!    

 O, gözümə çox gümrah görünürdü. 

 Birlikdə anbarın həyətinə düĢdük.  

 Mətləb qardaĢı Ədalətin bahalı cipini mənə göstərdi. 

Qara rəngli son model CL mersedes idi. 

 Nömrə niĢanı: HA 70-01 CI  

 Mətləbin sifəti necə qızarmıĢdısa elə bil to-xum 

xoruzuydu. Qırmızı-qırmızı: 

 “Ədalət ikicə gün qabaq dincəlməyə getdi. Ġndi 

Eqipitdədir,” -dedi. 
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 Ağ yalan deyirdi. 

 Banka getdi. 

 Don Kixot!  

 QardaĢın Ədalət-Nemət ehramlı Misirə isti-rahətə 

gedirdisə, sənin də maddi durumun acı-nacaqlı 

vəziyyətdə... səfalət içərisindəydinsə, ni-yə bəs məni 

təkidlə bura dəvət eləyirdin? 

 Sədəf saçacaqdın?  

 Görünür Nemət yaĢlandığından, ukraynalı arvadı 

müsəlman qonaq arzulamırdı.  

 Düzdü, evdə cavan iki qızı da vardı. Yəqin onlar da 

əyalətdən, ya ucqar kəndlərdən gələn hər bir müsəlmanı, 

poĢa adam zənn edirdi. 

 Bay, sazınıza görüm bülbül qonsun haa? 

 Özümü o yerə qoymayıb Uralı soruĢdum.  

 Onu, bığ yeri yenicə tərləyən vaxtlarından 

tanıyırdım. Kənddə ağzıqara gədəydi.  

 Ukraynanın elə bu Zaporojye Ģəhərindəcə, rusların 

inĢa etdikləri zavodda istehsal olunmuĢ  və qarbatı 
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adlandırılan, ЗАПОРОЖЕЦ markalı tıs-bağayabənzər bir 

minik avtomobili sürürdü. 

 Yük yerini ön hissədə, mühərriki yük yerin-də 

görənlər gülməkdən uğunar... kəndin toz-tor-paqlı 

yollarında, ağzıqara gədələr maĢının arxa-sınca fitləyib 

qaçıĢardılar... 

 Ural “MəĢdibadın” hambalına oxĢayırdı.  

 Boğazını islatmasa, yemək yeməzdi.  

 Səhər yuxudan duranda, günorta nə edə-cəyini 

fikirləĢməyənin birisiydi. 

 Bainhəmə:  

 Çox etibarlı, səxavətli, baməzə və əziyyətə qatlanan, 

cızma-qara eləməyi belə bacarmayan, savadsız, kasıbçılıq 

canına oturuĢmuĢ... tanrının fəqir bir bəndəsiydi.  

 O kənddən çıxanların hamısı burda, səddi-Çin 

hesab etdikləri Ədalət-Nemətin baĢına yığıl-mıĢ... Baxya 

tutmuĢ isə, həmkəndliləri ilə öz ara-sında səddi-Ġskəndər 

qurmuĢdu.  

 Ayıoynadan Uralın oğlu ġahin əzələli, orta-boylu və 

yaraĢıqlı bir yeniyetməydi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

239 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Di gəl, bədbəxtin sifətində ifadə deyilən bir Ģey yox 

idi. Nə kədərlənəndə, nə hirslənən vaxt, nə yalan 

danıĢanda, nə də ki, nəyi isə nağıl elə-yərkən, nə 

gözlərində, nə də ki çöhrəsində, heç bir ifadə yaĢanmaz, 

sifətindən heç nə oxunmaz-dı. Bu bambılının sifəti sanki, 

meyid sifətiydi. 

 Onunla iki-üç cümlə danıĢandan sonra be-zirdim. 

Ancaq, bu banbalçı Mətləb, yalan danıĢ-sa da, gop eləsə 

də, küyləsə də və lap nəyi isə dəbbələsə belə, adamda 

xoĢ aura yarada bilirdi. Onun danıĢıq tərzi baməzə və 

xoĢagələn idi. 

 Boğazadöymə sevməzdi.  

 Ləyaqətinə toxunan söz deyən olsa, cava-bını verər, 

çərənləsə də, siyasi çəkiĢmələrə get-məz, xoĢuna gələn 

adamlar barəsində bəlağətli sözlər deməyi xoĢlar, əlindən 

gələn xoĢ nə var-sa əsirgəməz, yeri gəlsə salyut 

buraxardı!  

 Bu dəfə:    

 ġah tənbəli Mətləb, çox sakit danıĢır, sanki səhv 

buraxacağından çəkinirdi: 

 “Çox uzaqda, baĢqa vilayətdə yaĢayır... ki-çik 

qardaĢım ElĢən güllələnəndə o da kafedə ol-muĢdu. 
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Bacıoğlusu qan içində qucağında keçin-diyindən baĢı 

pozulub, adam-zad tanımır,” -dedi. 

 Hiss elədim ki, Uralı da qəsddən ortaya çı-xartmırlar. 

Görünür vəziyyəti ruscadır... 

 Hələ bu harasıdır: 

 Sən demə anası ölmüĢ ġahin, bibisi ləndə-hor 

Xanımzərin ukraynalı nəvəsi, Ədalət-Nemə-tin ukraynalı 

qızıyla evlənmək, onlara ayinədar-lıq eləmək istəyibmiĢ.  

 Ay-hay... 

 Qız bəyənməyib!  

 O gündən dünya baĢına aylanıb ġahinin. 

 Bəlkə də... cüssəli calayi-vətən Ədalət-Ne-mətin 

sözü keçməyib. Nüanslara diqqət yetirən-də görürsən ki 

həqiqətən də, kiĢilik meyarı güclə ölçülmür. Mən də elə 

bilirdim ki, Ədalət-Nemətin Araz aĢığından, Kür də 

topuğundandır. Cah-cə-lal içində yaĢayır, süd gölündə 

arxasıüstə üzür.  

 Saltus sahibidir.  

 AnaclaĢıb və ailəsinin kötüyüdür. 

 Busa, qaçlb kol dibində gizləndi... 
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 Yazıq Mətləb neyləsin?    

 Hələ öyrəndim ki, Ədalət-Nemətin hökmü-nə sığınan 

bu tərki-vətən ġahin hərbi xidmətdən yayındığı üçün 

Azərbaycanda axtarıĢdadır.  

 Sanki, haylazın baĢına at təpmiĢdi.  

 BaĢında “bir balaca” da çatmırdı.  

 Ədalət-Nemətin qapazaltısı olsa belə, özü də ona-

buna Ģəbədə qoĢan vagir idi.  

 Araz mənim bacanağım ola-ola, riĢxəndlə:  

 “Boyunu yerə soxduğum, yanıbalalı arvad-la 

evlənib,” -dedi. 

 Vaxsey!  

 Tünbətün düĢmüĢ, yanıbalalı arvad deyən-də də, 

baldızım Xırdanı nəzərdə tuturdu.  

 Həpənd gədalıq elədi. 

 Canımı isti basdı. Və dərhal:  

 “Arazın minnəti olsun...” -dedim. 
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 Qırımımı görən kimi mumladı. Amma, artıq aĢına su 

qatmıĢdı.  

 Düzdü, biləyə dolamırdı...  

 Deyir, qoy desin, necə deyərlər:  

 “Ġt dəmir dükanından nə aparasıdır ki?”   

 Gəl ki, söz məni tutdu. 

 Hövsələm daraldığından, hədd-hüdud göz-ləmədən, 

fövqəladə xarakter daĢıyan bir tonda:  

 “Araz nə itirdi ki?  

 Oğlu, Prezident təqaüdü alır. Fitri istedadlı bir 

uĢaqdır. Azərbaycanfilmin çəkdiyi:  

 BĠZ QAYIDACAĞIQ filmində baĢ rola çəkilib.  

 Milli Konservatoriyanın tələbəsidir.  

 Birinci Respublika Muğam festivalında, ən gənc 

qalib adına layiq görüldü.  

 Yenə sayım?  

 Bəyənmədiyin Xırda, Bərdə Musiqi məktə-binin 

direktoru vəzifəsində iĢləyir.  
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 Arazısa, qayınatası Bərdə Tədarük məntə-qəsinə 

direktor qoydurub. Altına ЖИГУЛИ markalı minik maĢını 

alıb, onlara böyük həyətyanı sahə-si olan mülk də tikdirib. 

 Yenə sayımmı?   

 Mənim kimi də: Bakıda, Moskvada ali təh-sil almıĢ 

bacanağı var.  

 Bəs sən kimsən?  

 Kəndlərində orta məktəbi də doğru-düzgün 

oxumayan və doğma ana vətənində hərbi qulluq 

göstərməkdən yayınan dezertirin biri. 

 Hulu Ģaftalı!  

 Yenə də sayım?  

 Doğma atan, MəĢədi Ġbadın hanbalına ox-Ģayan 

göydodaq Uraldır. Gör nə kökdə, nə lijim-dədirsə, gəlib 

mənimlə görüĢməyə, ortalığa çıx-mağa, üzü də gəlmir.  

 Yoxsa, cəsarəti niyə çatmır ki?  

 Sən də, atan da, gedin sallaq qarnına ban-daj 

bağlamayan Xanımzərə qurban olun.  

 Ġndi Araz uc-beĢ kiĢidən biridir. Səndən də yaĢda 

xeyli böyükdür. Sən kimə kinayə edirsən? 
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 Əvamünnas!   

 O, günahkarcasına üzümə baxıb, cınqırını belə 

çıxara bilməydi... və koppuĢ dodaqlarındakı tüpürcəyini 

diliylə yalamağa baĢladı. 

 Canına vurnuxma salmıĢdım.  

 Hələ istəsən, çox söz deyərəm. Düz elədin ki, 

susdun. Sən bu yad ölkədə nə qazansan da, hələ o da 

qazana bilsən, nə vaxtsa doğma yurd-yuvana dönə 

bilməyəcəksən.  

 Sənə, YUNANCA danıĢmaq yaraĢmaz.  

 Həddini bil. 

 Tərki-vətənsən! 

 O baĢını aĢağı dikmiĢ, siviĢib bayıra çıxdı. 

 Ürəyim sakitləĢdi... 

 Mətləb, baĢı yumurtaĢəkilli dayısı Uralı, ki-çik 

qardaĢı Ədalət-Neməti və tələbə oğlu, madar Məhəmmədi 

ortalığa çıxarmadı.  

 Bəlkə, qardaĢı Ədalət-Neməti, onun qəsrə oxĢayan 

gen-bolca həyətyanı mülkü ola-ola, nə-dən kirayədə 
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yaĢadığının səbəbini bildirməmək üçün gizlədirdi? Bunu 

baĢa düĢdük: 

 Yurd salmıĢ Ədalət-Nemət yaĢlanmıĢdı. 

 Arvadının da baĢı, yəqin qır-vır götürmür.  

 Torpağından güc alan ukraynalı arvadı, bi-

mürüvvətlik edib hakimiyyət qılıncını tez-tez sıyı-rır olsun... 

KiĢisi kardan düĢdüyündən, canıyan-mıĢ baĢ aparır, yəqin 

hökmranlıq edir evdə... 

 Bura Azərbaycan deyil ki, ər üzünü bozar-dan kimi, 

arvad, qızlarıqarıĢıq qabağında boyun-boyuna dursun.   

 Anan ölsün!   

 Görünür... Ədalət-Nemət məni evinə apara 

bilməyəcəkmiĢ. Və bunun ucbatından, Mətləblə xısın-pısın 

danıĢıb, “Yeqipit” məsələsini özlərinə çıxıĢ yolu seçiblər. 

 Sanki, Mətləb nə düĢündüyümü anlayıb: 

 “Evlərində təmir gedir...” -mızıldadı. 

 Elə bil uĢaq əlinə billə verirdi... 

 YaxĢı, hesab edək belədir.  
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 Birincisi, təmirsiz evdə qalmaq çavıstanda 

gecələməkdən yaxĢıdır. Ġkincisi, özü harda qalır-dısa məni 

də ora aparmalı idi. Üçüncüsü, qonaq çağırmısansa, yer-

yurdunu hazırlamalısan. Dör-düncüsü, qardaĢın “Yeqipit”-ə 

gedəcəkdirsə, bir ay əvvəldən o sənəd hazırlamalıdır, 

onda, bunu və durumunu sən bilə-bilə, niyə məni 

Ukraynaya dəvət edirdin bəs? BeĢincisi də, otellər var...  

 Maddi durumun pisdirsə, qonaq dəvət elə-mə. Neçə 

ildi ki, təkidlə məni Zaporojyeyə dəvət edirsən. Mövcud 

durumunla nəyə lazım idi bu? 

 Ġki aydır Avropanı gəzirəm.  

 ПРАГА-БАКУ reysinə təyyarə biletimi qayta-rıb, sənə 

görə, ПРАГА–ДОНЕТСК marĢrutunu seç-dim. Və xəbərin 

də olsun ki, yay-payız mövsümü bitdiyi üçün marĢrutların 

çoxu bağlanmıĢ, həm də ki, qiymətlər ikiqat bahalaĢmıĢdı. 

 Turneni, ana südü kimi haqq etdiyim tarixi Odessa 

Ģəhəriylə davam etməli idim. 

 ġeytan özünü yetirdi: Nə Qəhraman Odes-saya... nə 

Zaporojyeyə, nə də, Dnepropetrovska reys olmadı. 

Məcbur qalıb, nisbətən yaxın olan Donbası seçdim. 

Təyyarə biletinə də 500 dollar xərcim çıxdı. Hələ bunun 

geri qayıtmağı da var. 
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 Bakı və Avropa rahatlığından sonra, Əda-lət-

Nemətin kəndi-kəsəyi baĢına götürmüĢ adına arxalanıb 

gəlmiĢdim bu qərib diyara. 

 Ədalət-Nemətgil: 

 Bərdənin Mehtixanlı, Mirəsdəfli kəndlərin-də yurd 

salmıĢ bir zəhmətkeĢ tayfaydılar. 

 Nəsillərinin ənkəsi sayırdım onu.  

 Əfsus... 

 Mətləbin oğlu da buraya, əhli-savad olmaq naminə 

gəlmiĢ, qəbul imtahanı vermədən Zapo-rojye Tibb 

universitetinə qəbul olunmuĢdu.  

 Mətləb, babasının adını daĢıyan, oğlu Mə-həmmədi 

bəs niyə məndən gizlədirdi?  

 Gözmuncuğuydu?  

 Yəqin bilirdi ki, oğlunu sorğu-sual edəcəm, əyin-

baĢına diqqət yetirib, ağlını yoxlayacam. Və savadı, 

dünyagörüĢüylə maraqlanacam. 

 Əqli potensialına bələd olacam. 

 Pisə boz sifət göstərməyimi də yaxĢı bilir...   
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 Məsələ bu yerdəydi. 

 Həm də ki... yad ölkədə qardaĢının imarəti ola-ola, 

oğluyla birlikdə, darısqal bir otaqda kira-yədə yaĢadığının 

üstünə də, nədənsə gəlmirdi. 

 Məhəmməd alverçi, yolkəsən, narkotik isti-fadəçisi, 

ya müsəlman-terroristi deyildi ki?  

 Tələbədir.  

 Görəsən qəsrində qalmağa əmisi ona niyə icazə 

vermir? Axı milli mentalitetimiz var. 

 Belə məqamlar, azərbaycançılıqla daban-da-bana 

zidd deyilmi? 

 Bir sözlə:  

 Aydın oldu ki... Mətləbin maddi durumu elə də 

ürəkaçan deyil. Ürəyinin təmizliyindən qarda-Ģına güvənib 

bu addımı atıb...və qardaĢı da, nə-dəsə faĢ olacağından 

ehtiyyatlanıb, bu iĢin altın-dan “Yeqipit” bəhanəsi ilə 

aradan cırıb.  

 Zaporojye balladamızın məğzi bax buydu. 

 Mətləbin pulu olsa xərcləyər, özünü pis və-ziyyətə 

salmazdı. Görünür darıxır... Ürəyi istəyib ki, imkanlı 
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qardaĢından istifadə edib, mənə nəsə bir yaxĢılıq eləsin. 

QardaĢı isə ortadan əkilib. 

 Pulsuzluğun üzü qara olsun!   

 Mən də açıq-aĢkar ayırd etmək istəmirdim. 

 Ancaq Mətləb inciməsin, o vaxt olanları in-di 

düĢünüb yazmaq istəyimin də bir səbəbi var:  

 Səhvlərimizdən öyrənməliyik!  

 Oxuyan qohum-əqraba, tanıĢ-biliĢ, qonum-qonĢu 

ibrət götürsün. Biz, camaat yox, millət ol-malıyıq. 

Çöhrəsindən təbəssümü əskik olmayan bir qonaqpərvər 

millət.  

 Kütlə yox, xalq! 

 Mətləb: 

 Tərki-dünyalıq olmuĢ arvadını, Yevlaxdakı evində 

baĢsız qoyub burada qalsa da, huĢ-cuĢla oğlunun üstündə 

yarpaq kimi tellənirdi. 

 O siqaret çəkməsə belə qazından üstündə portsiqar 

gəzdirir, barmaqla sayılan oğlanlardan biri olmaq istəyirdi. 

 GünəĢli gözəl bir havaydı o gün.  
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 Mətləb... Zaporojyeyə təĢrif buyuran günü, qardaĢı 

Ədalət-Nemət, Rusiya istehsalı olan, ağ rəngli, 015 markalı 

minik avtomobili alıb, südəcər qardaĢına hədiyyə edibmiĢ. 

Nömrə niĢanı:  

 AB 23-37 CI 

 Elə bu maĢınla da, Ģəhəri gəzməli idik.  

 ġahin Avropadan özümlə gətirdiyim çama-danı və iri 

bir bağlamanı mikroavtobusdan götü-rüb, 015-in yük 

yerində rahatladı. 

 Mətləbin iĢarəsi ilə:    

 Dünəndən, bivaxt xoruz kimi banlayan dü-dük 

ġahinin özü də arxada oturub, gün ərzində, bizimlə 

hərlənəsi oldu.  

 Özünü lap bəbə kimi aparırdı.  

 Unibankın visa kartından bankomata evro ödəyərək 

ukrayna qrivini çıxarıb, ġahinin dünən gecə marketdən 

aldığı kolbasa, çörək və arağın pulunu qaytardım. 

Yalandan olsa da, lazım deyil  

də demədi, basdı-kəsdi də eləmədi. 

 Nöqsanlara iti nəzərli Mətləbin özü də, ona qoĢulub, 

yağmasa da, heç bir guruldamadı da...  
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 Onsuz da Araz söhbətinə görə, ġahin, gə-ləcəkdə 

mənimlə quracağı dostluğa, çıxıĢ kartını yandırmıĢdı. 

Haylaz, ağzıyavanın birisi idi.  

 Mədəniyyətin inkiĢafı ədəbiyyatla bağlıdır. Bunlar 

isə, kitab oxuyan deyildi. Mətləb, hərdən əlinə düĢəni 

ordan-burdan oxusa da, ġahingilin ailəsində cəhalət 

özünün təntənəsini yaĢayırdı. 

 Deyəsən, yazığı lap yıxıb sürüdüm. 

 Nəsə... 

 Mətləbin iĢtah dolu məsləhəti ilə, Bərdənin hansısa 

kəndindən olan cavan bir oğlanın iĢlət-diyi ВАНИЛ 

kafesində donuz antrekodu, ya da ki, dana basdırması 

kababı yeməyə yollandıq.   

 Ariz olan Bərdəlinin, əsilzadə olmasa belə, 

kimlərdən olduğu mənim üçün çox maraqlıydı. 

 Bərdəli sözünü eĢidəndə, ürəyim fərəhdən riqqətə 

gəlir, yalan olmasın dodağım çat verirdi. 

 Avanda düĢməklə gəlsək də, Bərdəli binə-va yerində 

olmadı.  

 “Er-gec, müdir sabah gələcək,” -dedilər.  
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 Demək, bu gün kar aĢmadı. 

 Öyrəndik ki elə bu kababçının özünü də bi-zim 

bərdəli Azərbaycandan gətizdirib. 

 Biləsuvarlı kababçıyla yaxın adamlar kimi 

qucaqlaĢıb görüĢdük... Qürbətdə, doğma ana di-lində 

danıĢmaq ölümsüzlüyün baĢlanğıcı kimi bir möcüzədir. 

Muğamatımız, əzanımız kimi, adamı içdən titrətməkdir...  

 Zarafata salıb soruĢdum: 

 “Ala-çiy biĢirilmiĢ sulu qovurman olmaz?” 

 Kababçı gözləri parlamıĢ, sevinclə: 

 “Çoban bozartması? Zaporojyedə bu, dər-yada balıq 

tutmaq sövdası kimi bir Ģeydir eloğlu. Hanı dağ döĢündə 

baldöyən yeyən quzular?” 

 GülüĢdük. 

 Biləsuvarlı manqalı dərhal çatdı.  

 Və qürrəylə donuz antrekodunu soyuducu-dan 

çıxartdı, inanılmaz ilhamla əti havaya qaldı-rıb: Off... off... 

tərifləyə-tərifləyə bizi ĢiĢirtdi. 

 Ofisiant, qızı çağırıb, bizi ərklə ona təqdım elədi və 

qız da onu baĢa saldı ki, bərdəli müdirin ukraynalı arvadı 
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da buradadır, hətta, bizi kafenin günəĢ tutan tərəfində 

yerləĢdirməyi təklif edib.  

 Biz, bərdəlinin ukraynalı baptist həyat yol-daĢı ilə 

çox səmimi görüĢüb tanıĢ olduq.  

 Artıq, yaxĢıca yeyib-içə bilərdik.  

 ТЮЛКА arağı və ЗАКУСКА düzüldü.  

 Həzin bir musiqi səsləndi. 

 GözqamaĢdıran günəĢli havanın hərarətin- dən, 

payızın qızılı, sarı yarpaqlı ağaclarının seh-rindən riqqətə 

gəlib, çöldə axar-baxarlı bir yerdə oturmağa qərar verdik.  

 Küncdəki iri, üzərinə, uzun liana kol bitkisi sallanmıĢ 

stolun üstündə yemək, daha romantik olar və parlaq günəĢ 

Ģəfəqləri də iĢtah artırardı. 

 Araq, donuz kababıyla birlikdə havanın so-yuğunu 

da canımızdan çıxarmalıydı.  

 Kabab gözlədiyimizdən də yumĢaq çıxmıĢ-dı. Hətta, 

demək olar çox dadlıydı. Bir aydan ar-tıqdı, Avropa 

yeməkləri yediyimdən yağlı donuz kababı indi ləzzət verir, 

lap quyruq kimi gedirdi. 
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 Kababçıyla birlikdə, litrlik arağı içib qurtar-dıq. Daha 

danıĢanlar bir-birinə aman vermirdi. 

 ġahin toxum xoruzu kimi qızarmıĢ, Mətləb filosofluq 

edir, kababçı oğlan isə, belə antrekodu hər yetənə 

vermədiyindən, sinə dolusu qürrəylə xırdalayıb boynmuza 

minnət qoyurdu. 

 Halbuki, nə kafe sahibiydi, nə də ki, müftə qonaqlıq 

verirdi bizə.  

 Uralın oğlu ġahinin qulağına pıçıldadım ki, normal 

bir otel tapsın. Amsterdamdan, Brüssel-dən, Venadan 

gəlib, Ukraynada, o qarovulçu ça-vıstanında yatmalı 

deyiləm ki?  

 Kefi kök, bir qədər varavurd edib, özəl ДУБ otelinə 

getməyi qərara aldıq. 

 BaĢıxarab ġahinin orada tanıĢı vardı. 

 Çox da uzaq deyilmiĢ... 

 Biz foyedə bir qədər gözlədik. Sonra, nə fi-kirləĢdisə 

Mətləb də ġahinin arxasıyca getdi. 

 Gülə-gülə qayıtdılar.  

 ДУБ otelində lüks otaq götürdüm. 
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 Saç-saqqalı boz yun kimi bozarmıĢ Mətləb məni 

kənara çəkib, qulağıma pıçıldadı ki, yanına qız da gələcək. 

Sütül bir Ģey! Qulluğunda duran olmasa darıxarsan. Uzun 

gecə yaĢayacaqsan.  

 UĢaq kimi də qığıldayıb, ucadan: 

 “Ağsaqqal adamsan...” 

 Yer-yurd olub, elə hamama yenicə girmiĢ-dim ki, 

qapı döyüldü.  

 Otel xidmətçisi iĢləyən 22 yaĢlı arıq, qara-yanız, 

göyçək bir qız, 17 yaĢlı, yumrusifət baĢqa bir qızla içəriyə 

girdi. Və qayğıkeĢliklə, gözlərini üzümə zilləyib, bir 

baxımda qızı təqdim elədi:  

 “Liza!”  

 Ağappaq ay parçasıydı. 

 Qız arıq qamətiylə seks saçırdı. 

 Ġnanılmaz idi... 

 Hamamda Lizayla birlikdə çimdik.  

 17 yaĢlı bu qızın, çılğın ehtirası olmasa da, intim 

məsələlərin anatomiyasıını YAXġI bilirdi.  
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 50 dollar verdim, gedəndə...  

 Səhəri gün, günəĢ tülu edərkən:  

 Düz 40 ildən sonra, əbədiyyən ayrıldığım o 

bənövĢəgözlü Katerinanın arxasıyca, Odessaya gedəndə 

yolüstü tarixi Pervomayski Ģəhərinə də baĢ çəkmək 

qərarına gəlmiĢdim.  

 Mətləbin təzə aldığı maĢınla yola çıxdıq.  

 Oralar, Zaporojyedən çox uzaq imiĢ...  

 Maraqlı bir olayla qarĢılaĢdım: 

 BAKI-BƏRDƏ boyu uzanan, tarixi ĠPƏK YOLU 

magistralının kənarlarında dayanıb qarpız-yemiĢ satanlar 

kimi... Zaporojye, Xerson və Nikolayev-skidən 

ПЕРВОМАЙСК-a çatanadək, yolboyu paru-sin örtüklü və 

qaçqın çadırlarınabənzər çadırlar qurub... kənd camaatı, 

əkib-becərdikləri kənd tə-sərrüfatı məhsullarını yol 

kənarına düzüb, eynən bizdəkilər kimi satırdılar. 

 Düzünü də deyim ki: Alver edənlərin əksə-riyyəti 

azərbaycanlı və təkəm-tükəmi erməni idi.  

 Qarabağ iĢğal olunsa da, alverdə millətçi-lik, 

Ģovinizm ideologiyaları olmur.  
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 Bir-birlərinə düĢmən gözü ilə baxmırlar. 

 Alver, eləcə alverdir. 

 Atasız-anasız, sərhədsiz alver. 

 Burada heç nə olmamıĢ kimi, bizimkilər er-mənilərlə 

iĢbirliyi də qururdular. 

 Alverdə bircə düĢər-düĢməz məsələsi olur. 

 Amerika barmağı da yerli alverə girmir. 

 Uzun çöl-biyabanlı düzəngahlarda bir neçə dəfə 

yanacaqdoldurma məntəqələrində saxlayıb qazlı su içdik 

və maĢına yanacaq tökəsi olduq. 

 Yeri gəlmiĢkən, yanacaqdoldurma məntə-qələrinin 

əksəriyyəti Azərbaycana məxsus:  

 SOCAR-lar idi. 

 HəmiĢə 92-A benzini tökən Mətləb, pulunu mən 

ödəyəcəyimi bildiyindən özünü duyluğa qo-yub, daha 

bahalı olan... 95-A benzini satılan ko-lonkanın qarĢısında 

saxladı.  

 Ġnsanlığa sığmayan yanlıĢ bir hərəkət idi. 

 Bu bəng otumu çəkmiĢdi? 
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 Mən ona həqiqəti və həddini baĢa salan-da... 

diksinib, qəfil sir-sifətini sallasa da, dinməz-söyləməz 

maĢının yerini dəyiĢdi. 

 Təfəkkür hər addımda fırıldağa, səbatsızlı-ğa, 

tamaha qalib gəlir. 

 Ovqatımın qəfil pozulmasına baxmayaraq bir qədər 

yumĢalıb... fikrimi qismən dəyiĢmək is-təsəm də 

Xanımzərin oğlu səhv etdiyini anladı...  

 Yoxsa, bu əsl ləlöyünlük olardı. 

 Nəsə, kəlmə də kəsmədən yola düzəldik. 

 Xerson və Nikolayevsk vilayətlərindən keç-məklə, 

sübhdən düz gecə düĢənədək varılmaz, uzun, yorucu, 

üzücü, yoxuĢsuz bir yol qət edib, sonuncu, tarixi 

ПЕРВОМАЙСК Ģəhərinə sarı Ģütü-yürdük. Ara-sıra hündür 

ağacların üstündəki yel-qovanlar istiqamətini azacıq 

cənuba dəyiĢirdi.   

 Mətləb, dəbdə olan, qalın yun parçadan ti-kilmiĢ 

qara drap kostyumda idi.  

 O, yol-hərəkət qanunlarından baĢ çıxardı-ğından 

maĢını yaxĢı idarə edir... əmması çıxma-mıĢ, hər dəfə 

kəməri bağlamağı, incə nəzakətlə mənə xatırladırdı.  
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 ġarfan alması yeyə-yeyə Ģad-Ģalayın, əngi qızıĢmıĢ 

halda: Qoquq dərisindən kürk geyinən Ġlham Babayevdən 

və cəhalət cinahında qalmıĢ köhnə nağıl, söz canbazı olan 

Vaqif q.Baharoğ-lundan danıĢırdıq:  

 Ac-giciklər... Əbucəhl qarpızları! 

VaxtaĢırı saxlayıb soruĢurduq: 

“ПЕРВОМАЙСК Ģəhərinə nə qədər qalıb?” 

Yolsa, acı bağırsaq kimi uzanır, qurtarmaq  

bilmir, hava da durmadan qaralırdı... 

 ĠstiqamətlənmiĢ, geniĢ, beton Ģose yol idi. Nə ucu 

görünürdü, nə də bucağı. 

 ПЕРВОМАЙСК-dəki hərbi hissəmizi, o vaxtkı 

zabitlərimizi yadıma saldıqca, çox duyğulu, köv-rək olur və 

qaranlıq düĢməmiĢ ora tez çatmağa tələsirdim. Görəsən 

Sarıkiprikli haradadır? 

 Axır ki...   

 Zülmət qaranlıqda ПЕРВОМАЙСК sözləri ya-zılmıĢ 

lövhənin qarĢısında dayanıb, Mətləbə fo-toĢəklimi 

çəkdirdim. Bu tarixi Ģəkil olacaqdı. 
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 Mən bu Ģəhərə ilk dəfə gələndə qatar-eĢa-lonla 

gəlmiĢdim. O vaxt, biz qatardan töküləndə, bayırda 20 

dərəcə Ģaxta vardı.Vətənpərvərlik ru-huyla... yanları açıq, 

üstü tentli hərbi maĢına mi-nəndə gecəyarı soyuqdan titim-

titim titrəyirdim.  

 Hələ nə yaxĢı, nənəm isti gödəkçəni zorla 

pəncərədən içəriyə atmıĢdı. 

 O vaxt 19 yaĢındaydım. 

 40 il ötüb... 

Ġndisə, içim həyəcandan əsim-əsim əsirdi. 

 ПЕРВОМАЙСК Ģəhəri mənə inanılmaz dərə-cədə 

doğma gəlirdi. Gözlərimə inana bilmirdim.  

 ġəhər necə böyümüĢdü.  

 Tanınmaz halda idi.  

 Küçə fənərlərinin gur iĢığında saxlayaraq,  ondan-

bundan soruĢa-soruĢa dəmiryol vağzalını tapıb, yeni 

üslubda tikilmiĢ ГОТЕЛЬ ПЕРВОМАЙСК mehmanxanasına 

gəlib çıxdıq.  

 Bu otel, o vaxtlar kiçik və Ģəraitsiz idi. 

 Ġndisə, yerində modern bir bina dayanırdı. 
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 Necə duyğulanmıĢdım! 

 GeniĢ vestibülün zəif narıncı iĢığında, biz-dən 

baĢqa, demək olar, heç kim gözə dəymirdi.  

 Hardasa, fortepiano çalırdılar. 

 Yarımqaranlıqdan uzun, modeləoxĢar, gü-lərüz bir 

qız çıxıb milli-mənəvi dəyərlərinə uyğun nəzakətlə bizi 

qarĢıladı. 

 Mətləb qımıĢıb, öz dilimizdə: 

 “Nə əntiqəfüruĢ Ģeydir əə bu...” 

 Ġnzibatçı qız, baĢqa millətdən olduğumuzu görən 

kimi gözləri parladı və iĢıqlı çöhrəsinə xoĢ bir təbəssüm 

yayıldı.  

 Astadan, fəsahətlə danıĢırdı.  

 Sənədlərimizi istədi.  

 Sovetlər birliyi dağıldığından, daha, kassa-larda 

bilet, mehmanxanalarda yer yoxdu, məsə-ləsi də biryolluq 

qapanmıĢdı.  

 Qız, pasportlarımızı qeydiyyatdan keçirənə kimi 

Mətləblə aĢağı düĢüb, maĢını dayanacaqda qarovulçuya 

təhvil verdik. 
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 Mətləb, qarovulçunun geydiyi isti kürkünün cibinə 

qrivin də basdı.    

 ЛЮКС otaq götürüb, kartla açılıb-bağlanan qapını 

açdıq. ĠĢıqları yandırıb, yükümüzü yerbə-yer, özümüzü 

rahatlayandan sonra... hiss elədik ki, bərk acıq və babat 

da içməyə köklənmiĢik.  

 GeniĢ Ukrayna çölləri və meĢə massivləri-nin 

kənarlarıyla, dayanmadan, maĢın idarə etdi-yindən, Mətləb 

məndən də bərk yorulmuĢdu. 

 Əski xatirələrin yatdığı bu tarixi Ģəhərə, 40 ildən 

sonra nostalji hisslərlə çıxdım.  

 Köhnə kino-klubun yerində, indi çox böyük bir 

СУПЕР МАРКЕТ mağazası tikilmiĢdi. 

 Ġri ĢüĢə vitrinləri iĢıqdan alıĢıb-yanırdı. 

 Ac adamlar, vitrindəki su, ərzaq və içkilərə baxdıqca 

iĢtahaya gəlir, soyuq ruzigar da bir tə-rəfdən aclığa güc 

verirdi. Xəyalımda, bir anlıq bu məkanla bağlı uzaq 

keçmiĢə ekskurs etdim. 

 Yadınızdadırsa: 

 Bu kino-klubda da bir macəra yaĢamıĢdım. O vaxt o 

incə hadisə, necə təbii alınmıĢdı! 
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 Biz bayıra çıxanda, gələcəyinin əngəllənə-cəyindən 

qorxub o necə dirəniĢ etdi, bunu mənə necə səmimiyyətlə 

inandıra bildi. 

 Arxasınca necə həsrətlə baxdım! 

 Bir-birimizi heç vaxt görməsək də, həyatda bir-

birimizi tanımasaq da, bütün seans boyu, bir-birimizə necə 

ehtirasla sarılmıĢdıq, ilahi! 

 Sanki, hər Ģey ərəb nağılında baĢ verirdi... 

 Əsgər Ģinelimin cibindən tapdığım siqareti 

yandırmaq istəyəndə, külək də qəsdimə durub o vaxt kibriti 

tez-tez söndürürdü.  

 Yarımqaranlıqda yanaĢı oturub, üzünü be-lə 

görmədən, tanımaza-bilməzə, əsgər Ģəhvətilə qucaqlayıb, 

onu çılğınlıqla öpəndə, görəsən niyə təpki göstərmədi? 

Yoxsa, o da bunu Tanrının bir lütfü kimi qəbul elədi?  

 Mən hələ də bunu belə qəbul edirəm. 

 BaĢqa necə ola bilərdi? 

 СУПЕР МАРКЕТ-dən УКРАИНСКИ ТЮЛКА ara-ğı, 

МАРИНОВАННАЯ və hisə verilmiĢ СЕЛЁДКА ba-lıqları, 

КОПЧЕНИЕ kolbasa, iki pivə, üstü küncütlü qara kərpic və 

ağ yumru çörək, mineral su, duz-lu kələm və göy pomidor 
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turĢuları, donuz salası, müxtəlif meyvələr, soğan, göyərti 

və təzə-tər po-midor-xiyar alıb otağımıza qayıtdıq.   

 Düt deyincə, ТЮЛКА arağından vurur... ye-məyi də, 

lap anqut kimi udurduq. 

 Mən, soy-kökə bağlı bir fədaiyəm. 

 Hər Ģeyi də öz saflıq arĢınımla ölçürəm.    

 ПЕРВОМАЙСК-i mənim amansız həyata atıl-dığım ilk 

Ģəhər olduğundan... xatirəmdə dərin iz buraxmıĢdı. Sabah 

hərbi hissəmizə gedəcəyəm.  

Bu görüĢ, necə möhtəĢəm alınacaqdı! 

Boykonu, Bryusovu, QreĢnoyu görmək hə-  

vəsi, onlarla danıĢmaq marağı məni övci-fələkdə uçurur, 

sevincdən ürəyim köksümə sığmırdı. 

 Dostumun qəlbini isə, ona qulaq asmadığı-mı hiss 

etdiyindən qüssə sarmıĢdı. 

 O, Türkiyənin Konya Ģəhərindəki Rəssam-lıq 

Akademiyasında dərs deyən professor xalası oğlundan 

qürurla danıĢırdı. 

 Necə oldusa...  
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 Mətləb ani olaraq gözlərini qıydı, dərindən köks 

ötürüb, qəfil əllərini havada oynada-oynada Bəxtiyardan 

Ģövqlə bir Ģeir oxumağa baĢladı: 

                     ***** 

 Babək soy-köküylə bizdən deyilmiĢ, 

 Xətai islamı ikiyə bölmüĢ, 

 Fətəli Allahsız, Vaqif baz idi, 

 Filankəs azacıq qumarbaz idi, 

 Gecəli-gündüzlü Hadi dəm idi, 

 O əyyaĢ, bu fərsiz, o bikam idi, 

 Biri qərəzkardı, biri xəsisdir, 

 Bu ondan yaxĢıdır, o bundan pisdir, 

 Natəvan beləydi, Həcər eləydi, 

 Böyüklər önündə o bir köləydi, 

 Rəhmətlik demirik amma bir kərə, 

 Milləti ucaldan rəhmətlilərə. 

 Bir deyən yoxmudur, 
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 Pəki, sən kimsən?! 

 DanıĢ, bu millətə nə gətirmisən? 

 Sən böhtan atdığın bu böyüklərin, 

 Yüzdə biri qədər, nə iĢ görmüsən?! 

                      *****  

 Və qəfil coĢub qıĢqırdı: 

 “Fitnə və iftira!”  

 Sonra bir az da qızıĢıb... Mircəfər Bağırov-dan, 

S.Vurğundan və Yazıçılar Birliyində baĢ ve-rən hansısa 

intriqabazlıqdan xırdalamağa baĢla-dı. O doğulduğu 

Mirəsdəfli kəndində yaĢlı adam-lardan eĢitdiklərini özü 

anladığı kimi danıĢırdı. 

 Əngi qızıĢmıĢdı...  

 Ġçki məni də dingildədirdi. 

 Zarafata salıb ona Ģeir qoĢmağa baĢladım: 

                    *****  

 Kin saçma! Nifrət püskürmə! 

 Get soyuq duĢ qəbul elə. 
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 Sülh quĢu ol... 

 Hər gülün öz ayı var. 

 Mirəsdəfli kəndi bilir: 

 Sığındığın Xanımzərdir!  

                    ***** 

 Gülməkdən uğunduq... 

 Qəflətən çaĢqın və karıxmıĢ halda:  

 “Vay səni! Məni bəzədin ki! Sığındığın Xa-nımzərdir 

nəydi? Ovcumun içi tərlədi...” -vahimə içində, heyrətlə 

qıĢqırdı. 

 Sanki, budaqdan buz lüləsi qopub, Ģaqqıl-tıyla yerə 

dəyərək parçalanıb dağıldı. 

 ġaqqanaq çəkib, boğula-boğula dedim:  

 “Qorxma ə, ayılanda yadımdan çıxacaq...”  

 ġübhəli-Ģübhəli: 

 “Bax bildirçin düdüyü çalıb məni tələyə sa-larsan 

haa... Xətrimə dəyərsən...” -ciyildədi. 
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 Həzzin eyforiyasında ТЮЛКА-dan vururduq və 

xatirələrin qanadında düĢünürdüm:  

 Polkovnik leytenant Dyakiv indiyə qalmaz-dı. Xanım 

Krasik də eləcə... 

 Bəzən həyatda elə olur ki, uğrunda hər fə-dakarlığa 

hazır olduğun əlçatmaz arzun bir vaxt, həyatın amansızlığı 

ucbatından olmasa da... zə-ruriyyət yarandıqda bu arzu 

dönüb dərd olur. 

  Xanım Krasik də, məhz belələrindən idi.   

 Amma... dünyanın quyruğu uzundur. 

 Sabah hər Ģey bəlli olacaq.  

 Babat vurduğumuzdan gözlərimiz duman-lanır, 

dodaqlarımız söz tutmurdu... Qürbət yolun yorğunluğu 

özünü göstərir, yuxu da bir tərəfdən güc gəlir və boynumuz 

ət kimi olub, çiyinlərimiz-dən o tərəf-bu tərəfə sallanırdı. 

 KaĢ süfrəmizdə mokko da olaydı. 

 Hər dəfə də, arağı baĢına çəkəndən sonra Mətləb 

dodaqlarını büzür... və qədəhin içinə üfü-rürdü. Yuxu ilə 

oyaqlıq arasındaydıq. O hərdən, yuxuya keçməmək üçün 

ĢiĢman ovurdlarını ov-calayır, arabir, əlinin içiylə üzünü 

Ģappıldadırdı. 
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 Yolumda çox əziyyət çəkdiyini ona hər xa-

tırladanda, o kənd ədasıyla qımıĢaraq, boynunu arxaya 

dartıb özünü sanballı göstərmək istəyirdi. 

 Tərif üçün ölür, kəndli sözü olmasın, anası Xanımzər 

kimi tərifə sino gedirdi.  

 Ətli çənəsi olan bu Mətləb yaxĢı adam idi. 

 Heyf ki, hicrət etmiĢdi.  

 Hərdən, hərdəmxəyallıq da edirdi.  

 Sübh açılana yaxın yıxılıb yatdıq...  

 Otağa çəpəki səpələnən günəĢ Ģüalarının altında 

yuxudan zorla ayıla bildim.  

 Saata baxdım: 11-07 idi.  

 Mətləb yorğun olduğundan daĢ kimi yatsa da, ara-

sıra div kimi xoruldayırdı.  

 Birtəhər durğuza bildim...  

 Hamamlanıb, özümüzü tam səliqə-sahma-na saldıq. 

Mətləb maĢın sürəcəyini xatırladıb iç-mədi. Mən isə, yüz 

də vurduqdan sonra yır-yığıĢ elədim. Və birlikdə vestibülə 

düĢdük.  
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 Elektron kartı uzunboylu, arıq adminstrator qıza 

qaytarandan sonra, qonaqpərvərlik qarıĢıq bir həlim 

mehribançılıqla təhvil-təslim elədik. Və hətta, ayrılanda bu 

əsmər bənizli ukraynalı qızla əl havasına görüĢüb qarĢılıqlı 

təbəssümlərlə sa-ğollaĢdıq. Mətləb, arı vızıltısınabənzər 

bir səs də çıxartdı...  

 ГОТЕЛЬ ПЕРВОМАЙСК mehmanxanasından cox 

böyük ümidlə çıxdıq.  

 Planımda hərbi hissəni, ЮЖНЫЙ БУГ çayı-nı, 

ВОДОЗАБОР-u görmək... və həmbab KoĢkinlə, qırxillik 

ayrılıqdan sonra onun məsum xanımı ilə möhtəĢəm bir 

tarixi görüĢ keçirmək idi. 

 Düz iki il... min-bir əziyyətə qatlaĢıb gəncli-yimi 

xərclədiyim ПЕРВОМАЙСК Ģəhəri, sanki, hə-yatımın yağı-

yavanlığı olmuĢdu indi. 

 Dünyanın gərdiĢinə bir bax! 

 Onu da deyim, Mətləb nazımla oynayır, pis sifət 

göstərmirdi. Onun da marağındaydı ki, bur-da köhnə 

tanıĢlardan kimi isə tapa biləm və o da bu tarixi görüĢə 

qürurla Ģahidlik edə bilə. 

 Böyuk səxavət göstərirdi. 

 ġəhər, demək olar tamamilə dəyiĢmiĢdi. 
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 Çox o baĢ-bu baĢa maĢın qovandan son-ra, tapa 

bilməyəcəyim qənaətinə gəlib kimdənsə soruĢmaq 

qərarına gəldik.  

 YaddaĢım yamanca ləpələnirdi. 

 Bir hərbi hissə yeri göstərdilər. Getdik, ora olmadı. 

Hətta... qapıda dayanan arıq, kəməri ta-rım çəkilmiĢ, 

qayğılı bir zabit çox kədərlə bildirdi ki, ПЕРВОМАЙСК-idə 

bundan baĢqa heç bir hərbi hissə qalmayıb.  

 Uzaq xatirələrin kədər dalğaları artıq qəlbi-mi 

yalayır, get-gedə hövsələm tükənirdi. 

 Heç nə əldə edə bilməyəcəyimizi əminliklə  

anlayandan sonra isə yaĢlı adamlarla söhbət et-məyə 

qərar verdik.  

 Və... maĢını yolun kənarında saxlayıb yerə düĢdük. 

Hər yoldan ötən yaĢlı, müxtəlif adamla-rın qarĢısına çıxır, 

onları saxladır, baĢa salmağa baĢlayırdıq ki, biz 1970-

1972-ci illərdə bu Ģəhər-də hərbi xidmət çəkmiĢ, indisə, 

buraların ziyarə-tinə gəlmiĢik. O uzaq illərin üstündən, düz 

qırx il zaman kəsiyi keçdiyindən Ģəhər tamamilə böyü-müĢ 

və ПЕРВОМАЙСК inanılmaz dərəcədə dəyi-ĢilmiĢdir. Ġndi o 

doğma hərbi hissəmizi axdarırıq, di gəl ki heç cürə tapa 

bilmirik. 
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 DanıĢdıqlarımızı eĢidəndə... bəzilərinin gö-zü 

kəlləsinə çıxır, bəzilərinin gözləri pər-pər ça-lır, bəzilərinin 

gözü bizdən su içmir, bəzilərininsə gözü-könlü açılırdı. 

 Çox sorğu-sualdan, incələmələrdən sonra, axır ki 

axtarıĢ bəhrəsini verdi və yaĢlı nəslin bizi 

istiqamətləndirdikləri səmtə doğru getdik. 

 Ürəyimin guppultusu qulaqlarımda da səs-lənirdi. 

Elə bil ki uĢaqdım, bu saat imtahan verə-cəkdim. 

Həyəcandan boğazım qurudu. 

 O illərdən nə az, nə də ki çox... düz qırx il-dən də 

artıq vaxt ötmüĢdür. Zarafat deyildi.    

 Birdən gözlərim alacalandı:  

 Düppədüz buraydı ki, vardı!  

 Bizim yaĢıl-ağ zolaqlı dəmir boruyla qarĢı-sı kəsilmiĢ 

doğma КПП-miz. 

 Nə vaxtsa... yaĢıl rənglə boyanmıĢ, indi isə yağıĢ 

yuduğundan, günəĢ yandırdığından, külək döydüyündən 

rəngi soluxub pası çıxmıĢ, elektrik mühərriki ilə yanlara 

açılan dəmir darvazamız!  

 Və qarĢısından ötən magistral yol.  
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 Bu yol Oddessaya gedən asfalt yol idi.  

 Qəlbimi intəhasız sevinc hissi bürüdü. 

 Qırx il əvvəl bu yola çıxıb gedən maĢınlara həsədlə 

baxar, arxasıyla: ”BƏRDƏ, BƏRDƏ, LAÇIN, LAÇIN, 

KƏLBƏCƏR, KƏLBƏCƏR... -çığırıb, niskil çə-kər, hərdən də 

tənhalığa çəkilib guvultu səslərin-də gözümüzün qorasını 

tökərdik. 

 Retro günlər idi.  

 O vaxtlar, həsrət əlindən sacdakı qovurqa kimi necə 

qovrulardlq.  

 Müsəlman əsgərlərimiz hərdən sevgi mək-tubları 

alanda filtrsiz ПРИМА, КАЗБЕК, АВРОРА si-qaretlərindən 

hey sümürərdilər... 

 Ġkitaylı hündür darvazadan beĢ-kirvənkəlik 

nikolaydanqalma qıfıl asılmıĢdı. 

 Magistral yolun qarĢısındakı taxıl zəmiləri-nin 

yerində indi günəbaxan əkmiĢdilər. Günəba-xanlıqda... 

uzungövdəli iri sarı güllü, günəĢəbən-zər bitkilər günçıxana 

sarı boylanırdı. 

 Ġntibaları xatırladıqca kövrəlirdim... 
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 Nə qədər elədiksə, nə hündür hasardan nə də dəmir 

darvazadan içəri keçə bildik. 

 Yoldan ötən müxtəlif əqayidli insanlardan öyrənə 

bildik ki, sovet imperiyasının süqutundan sonra xalq 

cəbhəsinin generalları bütün qarnizo-nun ərazilərini satıb 

dağıdıb, sovetin nəyi vardı-sa, hamısını da söküb 

aparıblar. Bir sözlə: 

 “Hərbi hissələrimiz viran qalıb... rotalarımı-zın 

kündəsi küt düĢüb...”  

 Budur, КПП-nin hündür otağı... Pəncərələri sonradan 

qırmızı kərpicdən hörülmüĢ, suvaqsız otaq və qarĢısındakı 

rəngi solmuĢ Ģlaqbaum...  

 Bunlardan baĢqa qarnizonun tanınası heç nəyi 

qalmamıĢdı.  

 Məni dəhĢət bürüdü.  

 Qarnizonun hündür hasara alınmıĢ bütün ərazisi 

demək olar məhlə-məhlə satılmıĢdı. 

 Ġlahi ПЕРВОМАЙСК-dakı bizim doğma, tarixi hərbi 

hissəmizin günəĢi necə batmıĢdı!  

 Lap Bakıdakı kimi. 
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 MaĢınla hündür hasarın ətrafına çox dövrə vurandan 

sonra məlum oldu ki, bizim ikinci rota-nın yerində özəl 

institut tikiblər... Yeməkxananın, qərargahın yerində 

hündür ot tayaları vurulmuĢ, ətrafda mal-heyvan pəyələri 

tikilmiĢdi. Klub tərəfi isə heç cür ayırd edə bilmədim. 

 Sonra da maĢınla hərlənib ЮЖНЫЙ БУГ ça-yına və 

kolxoza məxsus alma bağlarına baxmaq üçün yol 

axtarmağa baĢladıq. GünəĢum yerlərin kənarları ilə 

həvəslə dolanıb çox inam və ümidlə axtarsaq da, min-bir 

əzab-əziyyətə qatlaĢıb vaxtı ılə tikdiyimiz ВОДОЗАБОР-un 

yolunu tapa bilmə-dim. Bu yolsuz da ki... ЮЖНЫЙ БУГ 

çayına gedib çıxa bilməzdik. 

 Hər yan həyət evləri ilə sıralanmıĢdı. 

 MaĢını kənarda saxlayıb, alçaq taxta cağlı kiçik 

həyətdə, zivəyə paltar sərən bir yastıyapa-laq qadını 

fərəhlə çağırdım. 

 Qadın əllərini ətəyinə silib saçlarını arxaya atandan 

sonra gülümsünüb mənə təmiz ukrayna ləhcəsində hay 

verdi.  

 Nəzakət və bir az da, ərk qarıĢıq səmimiy-yətlə 

məqsədimi ona bildirəndə... arvad həyətlə-rindəki boz 

brezentli qatlama stulda oturub, mil-çəklənməklə “40 il 

söhbətinə” əl yelləyərək... hər Ģeyin sovetlərlə də 
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dağıldığını, köks ötürüb nos-talji hisslərlə söylədi. Və bu an 

diĢlərinin arasına bir qara rəngli nazik dəmir Ģpilka qoyub, 

arın-ar-xayınlıqla saçlarını arxaya yığmağa baĢladı.  

 Bu qadın ləhcəylə danıĢsa da, çox təbii və 

peĢmançılıq hissli kədərlə hər Ģeyi bizə anlatdı... 

 Mətləb yumorla: 

 “Paho! Paho! Olmadı ki, bu!” 

 Belə məlum oldu ki, almalıqda əsasən qır-mızı damlı 

hündür villalar, kiçik kottec tipli taxta-puĢlu evlər tikilmiĢ... 

kolxozun torpaqları mayası rüĢvətlə yoğrulmuĢ iri sovet 

məmurlarına eynən bizdəki kimi qarıĢ-qarıĢ ölçülüb, ucuz 

qiymətlərlə  satılmıĢdı.  

 Sanki, tikəm boğazımda qaldı.  

 Qəddim kaman kimi büküldü. Və birdən-bi-rə elə bil 

ВОДОЗАБОР-la KoĢkin ehtirasım söndü. 

 Harada qalmıĢdı görəsən mifik nağıl köklü, kövrək 

uĢaq təxəyyüllü xatirələrlə əzablarla dolu cavanlığımızın o 

retro günlü unudulmaz zamanı  və ağır əsgər həyatımızın 

tarixi məkanı? 

 Qəlbim xatirə-xatirə sökülürdü.    
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 Qırx ilin bu nostalji hissləri bir andaca necə 

parçalanlb içimdə dağılırdı. 

 Nə gözləyirdim, nələr baĢ vermiĢdi! 

 Bəlkə zamanın, ya uzaq keçmiĢin acı kina-yəsiydi 

bu? Bitib-tükənməyən kinayəsi... 

 Axı əsgər həyatını çoxumuz katorqa həyatı kimi 

dəyərləndirirdik o vaxtlar.  

 GəliĢimiz lap damdandüĢmə bir iĢ oldu ki... 

 Ġlahi!  

 Min kilometrlərlə yol qət eləmiĢ, neçə illər-dir bu 

yerlərı görməyi necə arzulamıĢdım. Necə ehtiras dolu 

hisslərlə gəlmiĢdim...  

 Ciyərim qana döndü.  

 Qəzəbimdən burnumla nəfəs alır, əllərimlə 

saçlarımın diblərini didir, soyuq baxıĢlı gözlərimi tez-tez 

çıppıldadırdım... Yəni doğrudanmı hamı-dan, hər yerdən 

xəbərsiz-ətərsiz geri qayıdacaq-dım? Bir an dodaqlarım da 

söz tutmadı.  
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 Sanki, əvvəllər belə qolçomaqlıq heç vaxt baĢ 

verməmiĢdi, ilk dəfəydi ki, qanunsuz iĢ tutul-duğunun canlı 

Ģahidi olurdum. 

 Əməlləri azmıĢların əməlləri öz ayaqlarına cidar 

olmayacaqdımı? Xoruzları qoltuqlarına nə vaxtsa 

verilməyəcəkdimi? 

 Hava soyuq olsa belə, alnımda puçurlanan tərləri 

əlimin arxasıyla sildim. Cəzə-fəzə etməyin də elə bir 

mənası yox idi.  

 Göz qapaqlarım titrəĢirdi.  

 Ukraynalı bu qadınla əhvalpürsanlıq nə pis oldu. 

Qəhbənin qədəmi nə ağır imiĢ... 

 Deyəsən öküzün böyüyü hələ qabaqdaydı. 

 Ürəyimdə gəzdirdiyim qırx illik o nisgil dolu 

xatirələrin məkanını yenidən görmək və çoxdan 

unudulmuĢ əzabla dolu o günləri, indi azadlıqda eyforik 

həzzlə yaĢamaq ümidim, artıq göz görə-görə, bölüm-

bölüm puç olurdu. 

 Böht aparmaq əvəzində, birdən necə oldu-sa, 

Odessaya tərpənmək arzum hər Ģeyi üstələ-di. Bunt 

salmayacaqdım capqınçılıq etməyəcək-dim ki? Çanaq öz 

baĢımda catlamıĢdı. 
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 Və dor dibindən qaçan adamlar kimi Mət-ləbə 

üzümü tutub, donuxmuĢ halda: 

 “Sür getdik!” -dedim.  

 Bizim, təkcə Ģlaqbaumu qalan КПП-nin ya-nından 

keçib, üzüyuxarı, düz Odessaya sarı yol aldıq və sanki 

boğulduğum yerdə suyun səthinə qalxmıĢdım. Mətləb 

yazıqsa mənimlə xəncər-bı-çağa çıxası deyildi ki? 

 Xudanəkərdə, maĢın xəncər kimi yolun sa-gından 

keçib solundan çıxırdı. 

 Ġllüziya içində köhnə xatirələrə yeni ilmələr 

düyürdüm: 

 “Gecə paltarının xıĢıltısı qulaqlarımda qəfil səslənən 

bənövĢəgözlü Katerina... sağ qalması-na Ģübhəm qalsa 

belə, xəstəliyi ucbatından tez-tez yorulan, danıĢanda 

səsini qısıb danıĢan, heç bir taqəti-filanı qalmayan və 

namnazik dodaqları boyasız, qara qədək parçadan don 

geyinmiĢ za-vallı Anya xala... hələ, yaxınlıqdakı turbaza... 

öz əllərimizlə ağır ağ kərpicdən tikdiyimiz on mərtə-bəli 

yaĢayıĢ binası... əlinə düĢən müsəlman əs-gəri israrla 

çimizdirmək istəyən Dusya... içirtmək istəyən erotizm 

dəlisi, donuzdöĢ Toma... xoĢbə-niz ağ paltarlının iĢə pər 

qatan, çoxvektorlu siya-sət iĢlədən erməni əsilli ideoloq, 

uĢağı daim kür-rük edən gəlinlərini...” yolboyu xatırlayır, 
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hey ən-gə verib zəvzəyə-zəvzəyə, dirsəyimlə dümsüklə-

yə-dümsükləyə Mətləbin baĢ-beynini aparırdım.  

 Ürəyim də yamanca yuxalmıĢdı. 

 Artıq, həmrəng olduğum yazıq Mətləb qara gününü 

qablayıb, dayanmadan sürürdü. 

 Hərdən də səssiz-səmirsiz pəncərədən çö-lə baxır, 

kovrək duyğularla baĢ-baĢa qalırdım. 

 Mətləb dayanmadan sürsə də öz aləmində idi, o tez-

tez fikirlərinin girdabında qapanıb qalır, gözləri hey yol 

çəkirdi. Amma yorulub bezmir və hardasa iri bir ağac 

kölgəsindəki restoranda otu-rub dincəlmək də istəmir 

çiyinlərində ağır yük ol-duğunu dərindən dərk edirdi. 

 Odessaya xeyli yol imiĢ.  

 Hava bərk soyuq olsa belə... biz avropaya-bənzər 

salınmıĢ sarı xətli magistral yollarla Ģütü-yür, yaxınlıqdakı 

kotteclərə, restoranlara, xaçva-ri damlı evlərə, meĢələrə 

baxa-baxa irəliləyirdik. 

 Hər ikimiz bərk yorulmuĢ, səbrimiz tamam 

daralmıĢdı. Amma az qalırdı. Xaçvari niĢanlı so-nuncu 

dəmir yol xəttini də keçib, toran çalmamıĢ Odessaya 

girdik.  
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 Mətləb əsl rəĢadət göstərmiĢdi. 

 Həyəcandan riqqətə gəlib qanadlı quĢ kimi 

maçəndan düĢüb qaçmaq istəyirdim. 

 Ürəyim necə atlanırdı! 

 Sanki iĢıqlığa çıxmıĢdım. 

 Əfsus...  

 Aylarla hərbi xidmət çəkdiyim və hərbi mü-kəlləfiyyət 

dövrünü bitirəndən sonrasa... doğma yurd-yuvaya qayıdıb 

Komsomolla izdivac quran-dan sonra bal ayını 

keçirdiyim... günəĢdən bərq vuran o yamyaĢıl, geniĢ 

Odessadan əsər-əlamət belə qalmamıĢdı.  

 Ġlahi!  

 Ətrafdakı bağ və parklarda nə qədər ağac-lar qırılıb-

çatılmıĢ, yerində hündürmərtəbəli, yar-rı-yaraĢıqlı binalar 

tikilmiĢdi.  

 Parklar daralmıĢ, yetmiĢ ilin nostalji adları-nın çoxu 

dəyiĢdirilmiĢ, Ģəhər də hündürmərtəbəli binaların 

əhatəsində tanınmaz hala salınmıĢdı.  

 Hətta, yolu belə tapa bilmirdim.  

 Odessanın parklarını çapıb-talamıĢdılar. 
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 Dövlət torpaqları qəsb edilmiĢ, can bahası-na 

salınmıĢ yamyaĢıl parkları, xiyabanları xaina-nə dağıdılmıĢ 

və Ģəhər, qiyafəsini inanılmaz də-rəcədə dəyiĢmiĢ, tikinti 

təbii yaĢıllığı üstələmiĢdi. 

 Nə qədər yüksəkmərtəbəli binalar vardı. 

 Odessa meqapolis Ģəhərə çevrilmiĢdi! 

 Bir neçə taksi sürücüsünü saxladıb ünvanı 

söyləyəndən sonra... axır ki, boynundakı gümüĢ zəncirdən 

xaç asmıĢ dolusifət, boynuyoğun, uk-rayna ləhcəsində 

danıĢan köhnə bir taksi sürü-cüsü iri üzüklü yoğun 

barmağinı tuĢlayıb, dama-ğındakı siqareti ağzının 

küncündə çeynəyə-çey-nəyə, havaya tüstülədə-tüstülədə 

Qara dəniz is-tiqamətini bizə niĢan verdi.  

 Axır ki, АРКАДИЯ rayonuna gəlib çıxa bildik. 

 Yenə ətrafı tanıya bilmirdim... 

 Ġlk tanıdığım yer Lenin parkı oldu. 

 Çex Yitkayla ilk öpüĢdüyüm Lenin parkının da adını 

dəyiĢdirib ПАРК ПОБЕДА qoymuĢdular. 

 O vaxtlar... Yitkanı tapandan sonra gecələr 

sentimentallıqla düĢünəndə dərk eləmiĢdim ki:  
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 “Sevgi yeni doğulmuĢ bir dərddir...” 

 Deyəsən doğrudan da elə bu belə idi.  

 Artıq... hərbi hissəmizin yerləĢdiyi turbaza səmtinə 

çox az qalmıĢdı. Di gəl, son 40 ildə tiki-lən tikililər imkan 

vermirdi ki haranısa tanıyasan.  

 Növbəti taksi avtomobilini saxladıb, sümür-düyü 

papirosuna sonuncu dərin qullabını acgöz-lüklə vuran 

sürücüdən səbirsizliklə, tələm-tələsik АРКАДИЯ 

mehmanxanasının yerini soruĢduq. 

 Mətləb xahnəxah dediklərimə əməl edirdi. 

 Sonda...  

 Sürücünün göstərdiyi istiqamətdə:  

 Elektriklə iĢləyən qarmaqarıĢıq polad tram-vay 

xətlərini görəndə buraların istiqamətini təyin edə bildim. 

Sanki, bu xəttlər də hədsiz dərəcədə gecə-gündüz 

iĢlədiyindən qocalıb qaralmıĢdı. 

 Bircə polad qolların iĢlək hissəsi parlayırdı.  

 Yan-yörə isə necə dəyiĢilmiĢdi! 

 Sanki, yatıb yüz il sonra ayılmıĢdım.  
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 Sonuncu taksi sürücüsü bizi arxasına salıb 

АРКАДИЯ mehmanxanasının, düz qarĢısına kimi gətirib 

çıxaranda, ya rəbb necə heyrətə gəldim: 

 Ora idi! 

 Ġlahi, bu köhnə beĢmərtəbəli mehmanxana necə 

miskin bir gündəydi! 

 Vaxtıyla qarĢısında cərgə ilə əkilmiĢ, hün- dürlüyü 

bir metrdən çox olmayan müxtəlif növ ki-çik Ģam ağacları 

indi böyüyüb mehmanxanadan hündürə qalxmıĢ, iri qozalı 

Ģaxlı-Ģəvəlli gen qol-budaqları mehmanxananı inanılmaz... 

tanınmaz dərəcədə kölgədə saxlamıĢ... və görkəmini ağlar 

günə qoymuĢdu.  

 Sanki bina qocalmıĢ, sovetlərin dövründəki iĢıqlı 

vüqarı sınmıĢdı.   

 Hündür küknar və Ģam ağacları möhtəĢəm 

görünsələr belə, ötən yarım əsrdə, elə bil zaman binanı, 

külək, toz, yağıĢ və günəĢ Ģüalarıyla qa-raltmıĢ, bozartmıĢ, 

göyərtmiĢ, belini ovub qəddi-ni əymiĢ, görkəmini 

ağlabatmazlıqla aĢağılamıĢ-dı. Köpəyə səlbə dəyən kimi 

bu mənə dəydi.  

 Gördüklərimdən yamanca tutuldum.    

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

285 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Mənə elə gəldi ki, ətrafdakı hündür binalar da bu 

mehmanxananı sıxır... Misqal-tərəzi ilə öl-çəsi olsaq... 

ağaclar və hündürmərtəbəli binalar bu mehmanxanaya 

yuxarıdan aĢağıya baxırdı. 

 Sovetlər dövründə misli-bərabəri olmayan  və bu 

üstündəki АРКАДИЯ sözü gecələr iĢıqlandı-rılan 

mehmanxana, əhatəsindəki modern binala-rın fonunda 

necə miskin görkəmdə idi.    

 Artıq, ləngiməyin vaxtı-vədəsi deyildi. 

 Mehmanxananın sol tərəfindən piyada ke-çib, 

üzüyuxarı yeyin addımlarla qalxmağa baĢla-dıq. Hesabla 

aramızda ox mənzili qalmıĢdı. 

 Əvvəl gözlərimə inanmadım. 

 Hərbi hissəmizin əhatəsində çəkilmiĢ taxta hasar 

yerində yox idi, təbii, bu heç baĢqa cür ola da bilməzdi. 

Amma:     

 Ətrafda o qədər hündür binalar tikilmiĢdi ki, öz 

əllərimizlə tikdiyimiz on mərtəbəli binanı ayırd edə bilmir... 

çaĢqınlıq içərisində o tərəf-bu tərəfə döyükürdüm. Sanki, 

bizim tikdiyimiz o tarixi bina quylanmıĢ, necə deyərlər 

iĢimiz yaĢ olmuĢdu. 
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 XoĢ ovqatımıza soğan doğranmıĢ olsa da, qeyznak 

bir vəziyyətdə, Mətləblə piyada var-gəl etməyə baĢladıq. 

Yorğa at da hərdən büdrər! 

 Vətənindən ayrı düĢsə də, Ukraynada ətə-cana 

dolmuĢ Mətləb, haqqı üstümdə təptəzə ol-duğundan artıq 

burnunu bir az da yuxarı... necə deyərlər dimdik tuturdu. 

 Bu qazandığı haqqın ədasıydı! 

 Hərdən onun utancaqlığı da gözümdən ya-yınmırdı. 

O lazım olanda, özünü tərbiyəli, ədəbli  aparmağı da çox 

yaxĢı bacaran birsi idi.  

 Duyğu dolu dəqiqələr yaĢayırdım. 

 Qara dəniz istiqamətindən çox güclü külək əsir, lap 

nağıllardakı kimi ayaz adamı qılınc kimi kəsirdi. Yenə necə 

oldusa, əski xatirələr qəlbim-də qəfil dalğalanmağa 

baĢladı. Sanki Qara dəni-zin qoynunda təngnəfəs olub 

boğulurdum.  

 YaĢlı bir sısqa qadından turbazanın yerini, Tomanı, 

Dusyanı soruĢdum. 

 Qadın, ayazın təsirindən tazı kimi qaçmaq 

məcburiyyətində qaldığından, tələsik əlini hava-da yelləyib 

deyindi:  
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 -Oralar sovetlərlə də dağılıb getdi. Hər Ģe-yin indi 

quru təəssüratı qalıb... Ayaz bozartmıĢ üzünü ikrah ifadəsi 

əydi... Sonra da, ağzını açıb örtdü. Ne dedisə, heç səsi də 

çıxmadı. 

 Ġlahi nə urvatlı Anya xalagilin, nə dıydıx er-məni 

gəlinin, nə də ki turbazada Toma və ayna-tutan Dusyagil 

qalan evlərin izi-tozu belə qalma-mıĢdı. Keçəl qız 

bəzənincə toy əldən getdi.  

 Necə ovqatsız olmuĢdum.  

 Sanki, tayqulp qazanda içimdəki qəm-qüs-sə 

pıqqapıqla qaynayırdı.  

 Gördüklərimi noxudfalı göstərməmiĢdi.  

 Ciyərimin baĢı sökülürdü. 

 Soyuq iliyimizə iĢləyirdi. Həm də, uzun yol qət 

etdiyimizdən bərk ac idik. Yaman da naümid və pərt halda 

idim. Demək olar sarsılmıĢdım. 

 Binamız taydəyiĢik düĢmüĢdü. 

 Qəfil, möcüzə baĢ verdi. 
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 Mətləb yazdığım kitabları oxuduğundan bi-lirdi ki, bu 

binanı biz ağ və istiyə-soyuğa davamlı ağır kərpiclərlə 

tikmiĢik. 

 Mətləbdən əyridimdik, darağabənzər kəkilli 

Ģanapipik səsi çıxdı. Mən çönüb qüssəli-qüssəli ona 

baxanda, o əliylə məni yanına çağırdı.  

 Binanın yan tərəfinin az bir hissəsində, ağ kərpiclər 

görünürdü!  

 Sən demə biz hərbi xidməti bitirəndən son-ra, binanı 

üzlük daĢlarla örtüblər. Və hardasa, 5-6 kv. metrlik yerdə 

üzlük daĢ uçub tökülmüĢ, bi-zim hördüyümüz hörgü 

açıqda qalmıĢdı.  

 Gözlərim, sevinc, inam və qətiyyətlə alıĢıb yanır, 

yarım əsrlik bir uzaq keçmiĢə baxırdı.  

 Xudaya xudavənda! 

 Əlimlə hördüyüm ağ kərpiclər göründü! 

 Elə bil uĢaq əlinə rəngli yumurta verdilər. 

 Birdən binanın küncündə ünvan göstərilən dəmir 

lövhə gözümə sataĢdı:  

 УЛ. ТЕНИСТАЯ 13 
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 Sanki, damarlarımda qanım dondu. Ünvan yadıma 

düĢən kimi, sanki inanılmaz bir xoĢbəxt-lik duydum. 

Üstündən uzun zaman ötsə də, ötən vaxt, bu cür əziz 

xatirələri necə korĢalda bilərdi?  

 Ünvan məni necə diksindirdi!  

 Ac öküzə qırmızı parça göstərmək kimi bir Ģey... 

Burun pərələrim də həyacandan titrəyirdi. 

 Bəli, bu bizim tikdiyimiz o doğma bina idi.  

 Qaçılmaz həqiqət! 

 Xatirələrin ağrısı qəlbimi riqqətə gətirdi. 

 Bu binanın sakinləri də, bizim zabit hərbçi-lərin 

ailələri olmalıydı. Yenə, qəlbimin incə telləri çalındı... 

Bəlkə, silindrli nəcib silahdaĢım KoĢkin, ya onun bəyaz 

çöhrəli məğrur həyat yoldaĢı, ya da elə sevimli məhbubəm 

olmuĢ, simpatik təsirli sarıkiprikli də elə bu binada yaĢayır?  

 Di gəl soyuq ayaz imkan vermirdi ki, kimlə-sə söhbət 

edə biləsən.  

 Sanki, quyruğum tələdən çıxmıĢdı. 

 Ġndi də, tramvay xəttiylə dənizə sarı gedib, 

turbazanın yerini müəyyənləĢdirmək istədim. 
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Demək olar ki, hər Ģey, inanılmaz dərəcədə yox olub 

getmiĢdi. Sentimental duyğularım qüssəyə çevrilib ürəyimi 

ağrıdır, sızladırdı. 

 Məhəbbətnamə yeri idi. 

 Mobil telefonumu çıxarıb, titrək əllə PRAHA-nı 

yığdım. Vüqarlı və olduqca dəcəl Yitka Zahal-kova dərhal 

telefonu açdı.  

 Sevincək və qürur hissi ilə, tələsik, ona ba-Ģa 

salmağa baĢladım ki, Odessadayam...  

 O bilirdi ki, yalan-palan danıĢan deyiləm. 

 Mövcud vəziyyəti olduğu kimi də ona baĢa saldım və 

da o çox təmkinlə dinləyib, sonda kə-dərlə bildirdi ki, Anya 

xala ölüb və mən də orada olub o mənzərələri gözlərimlə 

görmüĢəm. 

 O həmiĢə mənimlə danıĢanda qəhqəhələr atar, 

duzlu zarafatlar edərdi.  

 Bu dəfə ilahi səbrlə susdu.  

 Deməli, dediklərimin qullabı olmadığını öz gözləri ilə 

görüb, həqiqəti o da bilirmiĢ... 

 Çox uzatmayaq. 
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 Mehmanxanaya qayıtdıq. 

 Bayırdan giriĢi olan kiĢi dəlləkxanası yerin-də yox 

idi. HəmiĢə ac-gicik proletariat, bizimkilə-rin diliylə desək 

füqərayi-kasibə: Gözləri qıyılan, bərələn, yanaqları 

dartınan, canavar kimi diĢ qı-caran söyüĢcül cayıllar, 

papiros tüstülədən, qara saqqız çeynəyən, füzulluq edib 

qaĢları düyünlə-nən naqqallar bura toplaĢar, burada at nalı 

səsi-nəoxĢar, ördək qaqqıltısınabənzər səslər, boğuq 

maĢın səslərinə qarıĢardı.  

Sağlam düĢüncəliləri də çox olardı. 

Ona-buna palçiq atanları da!   

Restoranın giriĢini də dəyiĢmiĢdilər. 

Binanın fasad hissəsinin sağ tərəfindən iri qapı yeri 

açıb giriĢini çöl tərəfdən qoymuĢdular. 

Sör-söküntü yerləri uzaqdan bilinirdi. 

Mehmanxananın içərisinə girdik. 

Ya Rəbb, ПОЧТ da yerində yox idi...  

BənövĢəgözlünün iĢlədiyi o tarixi ПОЧТ! 

DaĢ kimi susub dəhĢətli ümidsizlik girdabı-na 

yuvarlandım.  
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Ürəyimin çırpınan səsli ritmik döyüntülərini apaĢkar 

eĢidir və bu döyüntülərin çıxardığı gup-pultular 

qulaqlarımda əks-səda verirdi.  

Bu öldürücü hadisə, mənim ona qarĢı olan 

xəyanətimə rəğmən taleyin kinayəsi deyildimi? 

Qurdu-qurduya düĢdüm. 

Araya ölüm sükutu çökdü. Katyanın surəti beynimdə 

dolanırdı. Ümidsiz baxıĢlarla Mətləbə baxdım. Mətləbsə 

cin oynayan gözləriylə üzümə baxıb, baĢını yellədi və 

yüngülcə gülümsədi. 

Vestibül çox zəif iĢıqlandırılmıĢdı. 

 Bizi, səsində həlimlik olan gülərüz, sarıĢın, ukraynalı 

bir arıq, uzunboy cavan qız qarĢıladı. 

 Dərhal ona yaxınlaĢıb, həyacanla ПОЧТ-un yeni 

yerini soruĢdum. Sanki, tarixin o qırx illik tə-kərini tar-

qavalla geriyə döndərəcəkdim. 

 Qız təbəssümlə baxıb, heyrətdən dartınan sifətimi 

görəndə, qorxub diksindi. 

 Görünür məni cəhənnəmdən biletsiz qaça-na 

bənzətdi və tələsik özünü yığıĢdırıb yalandan gülümsədi. 
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Və qaĢ-qabağımın düyünü açılan ki-mi dərindən nəfəs 

verib, nəcibanə bildirdi: 

 -Mən iĢləyəndən üzübəri burada ПОЧТ Ģö-bəsi 

olmayıb, görməmiĢəm...  

 Sanki məni övci-fələkdən üzüaĢağı atdılar. 

Bu nə tartan-partan danıĢıb sərsəmləyirdi?  

Tar-qaval əvəzinə tar-mar olurdummu? 

Mətləblə bir-birimizin üzünə təəssüf və nə-damətlə 

baxdıq: Poçt görməmiĢəm nəydi? 

Aramıza ölü sükut çökdü.  

 Amma hələ ümidimi üzmürdüm. Onu necə, harda 

olsa tapmalıydım. QarĢımda bütöv yaĢan-mamıĢ bir gün 

dayanırdı. 

 Katyanı tapa bilsəydim onun da, mənim də 

qəlbimizin ən ağır dərdindən qurtarmıĢ olardıq.  

 Axı bizim uĢağımız olmalıydı...  

 Ovqatıma soğan doğrandı.  

 Əlacım üzülən kimi quruluĢu, zamanı, tale-ni 

yarıistehzalı ikrahla qarğıyırdım. 
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 Bu dəfə isə, bu uzundraz qızı lənətlədim.  

 Mətləblə maĢına minib, qarĢımıza çıxan ilk  

SUPER MARKET-ə getdik.  

 Qaranlıq çökmüĢdü. Havada ayaz vardı.  

 Bərk acmıĢdıq. MARKET-in iĢıqlı iri vitrin Ģü-

Ģələrindən uzun rəflərdəki ərzaqları görüb, bir az da 

iĢtahaya gəldik.  

 ĠĢ vaxtı yeni qurtardığından ac insanlar isti 

mağazada qarıĢqa kimi qaynaĢırdı. 

 Ġki kömbə qara çörək götürəndə... bərk yo-rulmuĢ, 

acmıĢ Mətləb, çörək ovxantılarından bir ovuc götürüb 

acgözlüklə ağzına atdı. 

 Elə yenicə ərzaq və araq alıb mağazadan iĢtahayla 

çıxmıĢdıq ki, yolun əks tərəfində gözü-müzə АЕРОКАССА 

sataĢdı.  

 Lap yerinə düĢmüĢdü.  

 Özəl АЕРОКАССА idi.  

 Barama Mətləbi dərhal oraya dartdım. 
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 Dodaqları azca aralı, bir gözəl-göyçək, mi-xəyi saçlı 

gülərüz qız, ayağını ayağı üzərinə ke-çirib, kompyuter 

arxasında əyləĢmiĢdi. 

 Bakıya bilet sifariĢ eləyəndə, qız ümidimizi 

kökündən qırdı:  

 -Yay fəsli qurtarandan Bakıya birbaĢa reys 

bağlanıb... 

 -Bəs neyləyək? 

 Qızla uzun bir məsləhətləĢmələrdən sonra söhbət 

qeybətə çevriləndə Mətləb araya girdi:  

 -Tbilisiyə də reys bağlanıb? Zaporojyedən ya 

Donetskidən necə? 

 Qız iliyinə-damarına kimi iĢləmiĢ bir soyuq- qanlı 

ciddiliklə və amiranə tərzdə dedi:    

 -Ancaq Moskvadan tranzit gedə bilərsiniz!  

 Biletsatan bu sarıĢın qız çox mütəhəyiranə 

qaldığıma rəğmən yenidən hesablayıcı elektron maĢında 

çox əlləĢib-axtarandan sonra, bu gecə, sübhəyaxın 

uçacaq bir reysə bilet tapa bildi... Bu o demək idi ki, heç 

olmasa sübhədək Odessada qalmaq imkanı qazanırdım. 
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 Mən isə... bütöv bir gün də Odessada qal-maq 

istəyirdim. Heç cür mümkün olmadı: 

 -Ya sübhə, ya da üç gün sonraya... 

 Belə bir sonluq olacağına ömürbillah inana 

bilməzdim. Mətləb özü də, yağlı sifətinə yayılmıĢ quzu 

təbəssümü ilə, dil-boğaza qoymadan xahiĢ edir, sısqayır, 

qıza yalvarırdı. 

 Arada sərçə titrəyiĢi ilə barmağını tutub, o qədər 

həvəsli səslənməsə də onu Bakıya dəvət də elədim. 

Çifayda? Ləçər dediyindən dönmədi. 

 CanıyanmıĢın elə gözəl kiprikləri vardı! 

 Bir anda beynimdən keçdi: 

 “Bəlkə dilli-dilavər bu qız iĢə tul verir?”  

 Onu elə hey dilə tutmağa çalıĢsaq da, hey silistlik 

eləsək də, heyhat, bir Ģey alınmadı. 

 Əsəbimdən eĢĢək kimi anqırmaq istəsəm də, 

qaynayan samovar kimi dız-dız dızıldadım:  

 -Tumunuz kəsilsin! 
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 ġəkər diabeti xəstəsi olduğumu da bildiyin-dən,  

Mətləb bildirdi ki, özüm tək qayıdaram, sən narahat 

olmaya bilərsən. Gedirsən get. 

 QuĢqun təklifinə oxĢamadı bu. 

 Min kilometrə yaxın yol qayıtmalıydı o...  

 Könlüm xiffət çəksə belə, qəlbim qüssədən sıxılsa 

da naəlac qalıb, yandırıcı təəssüf və peĢ-mançılıqla bileti 

sifariĢ etdim... 

 YorulmuĢ öküz ”oho”-nu Allahdan istər.  

 MaĢını bir kənarda saxlayıb getmiĢdik. 

 Sübhədək vaxt qalırdı. 

 Ümidimiz, pənah yerimiz bircə onun anası yaĢayan 

ünvana qalmıĢdı, sonuncu ümidgah ye-rimiz olan tarixi 

ünvana: ул. Маршала Жукова 2  

 Tələm-tələsik taksi saxladıb, marĢal Jukov küçəsi, 2 

ünvanına sürməsini xaiĢ etdik.  

 Bəxtimizdən, taksi sürücüsü ilə söhbətdən belə 

məlum oldu ki... küçə və parkların çoxunun adı dəyiĢilsə 

də, marĢal Jukov küçəsinin adı, so-vetlərdə olduğu kimi 

qalıb.  
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 Ayazlı havada, Odessanın üzərinə zülmət  qaranlıq 

çökmüĢdü. Bir qədər keçmiĢdi, iĢıqlı bir binanın qarĢısında 

sürücü maĢını saxladı, iri ətli çənəsi ilə qarĢıdakı binanı 

göstərib qımıldadı:  

 -Bu da sizin axtardığınız bina.  

 Heyrət və təəccüblə binaya baxdım.  

 Bu o bina deyildi!  

 Sovetlərin dönəmində tikilmiĢ xuruĢĢovski 

adlandırılan standart bina olmalıydı. QarĢısında 

dayandığımız bu bina isə, milli ornamentə uyğun daĢlarla 

örtülmüĢ bir binaydı.  

 Fikrimi taksi sürücüsünə bildirəndə... O gü-lümsündü 

və iri baĢını yırğalayıb ucadan dedi:  

 -Son 20 ildə bütün Odessa Ģəhəri əvvəlki sovet 

libasını dəyiĢib batya!  

 Sonra da, barmağını tuĢlayaraq, ул. Мар-шала 

Жукова 2 yazılmıĢ lövhəni bizə göstərdi.  

 Bədləkər Mətləb məndən əvvəl qapını açıb düĢdü. 

Sürücünün pulunu ödədik. Taksi getdi...  
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 Ürəyim çırpınır, nələr baĢ verəcəyinin mü-əmması 

qarĢısında qalsam da inamla bloka sarı tələsdim. Artıq 

Mətləb pilləkanlarla qalxırdı...  

 Canıma vicvicə düĢmüĢ, illərlə qurub-qoĢ-duğum 

sözlər ağzımda iliĢib qalmıĢdı.  

 Anası indiyə qalmazdı.  

 O bənövĢəgözlü qız da qocalmıĢ olardı... 

 Zəngin düyməsini basıb, intizarla gözləmə-yə 

baĢladıq. Birdən mənə elə gəldi ki heysizləĢir və bitib 

tükənməyən iztirablar içində boğuluram.  

 Qəhər boğazıma dirənmiĢdi.  

 Ayaq üstəcə səntirləyir, anbaan yıxılacaq, huĢumu 

itirəcək dərəcədə zəifləyirdim.  

 Zikr edən kabus kimiydim.    

 DüĢüncələrin burulğanındaykən, qəfil Ģaq-qıltı səsi 

gəldi və qapı içəridən açıldı. Orta yaĢlı, hündürboylu bir 

kiĢi ukrayna ləhcəsində kimi ax-tardığımızı soruĢdu.  

 Dodaqlarım qurumuĢdu. Ürək çırpıntısı və heyrətdən 

donub qalmıĢdım.  

 Qolumla gözlərimi bərk-bərk sildim:  
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 “Bəlkə bu onun oğludu?”  

 Sanki, ayaqlarım yerə mıxlanmıĢ, dilim lal, 

qulaqlarım da kar olmuĢdu. Elə bil ürəyim bu sa-at 

köksündən çıxacaqdı. 

 Mətləb, dilimin tutulduğunu, qorxudan tarı-ma 

çəkilmiĢ anlaqsız sifətimlə alacalanmıĢ göz-lərimi görüb 

mənə ürək vermək üçün ətli sinəsini qabağa verdi.  

 Onlar ukrayna dilində danıĢdılar. Artıq on-ların nə 

danıĢdığını eĢitmirdim. Amma, nədənsə mənə elə gəldi ki, 

ikibaĢlı danıĢırlar.  

 Həyəcandan sanki bağrım yarılacaqdı.  

 Qulaqlarım küyləyir, havam çatmır, ürəyim bulanır, 

barmaqlarım titrəyirdi. 

 Ata adının müqəddəsliyindən bac alan xə-calət hissi 

indi bütün ruhumu sarmıĢdı. 

 Onların ağzı açılıb yumulurdu...  

 Bir zaman ayıldım ki, Mətləb qolumdan ya-pıĢıb 

məni pilləkənə doğru sürüyür.  
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 Bircə o yadımda qaldı ki, Mətləb ötkəm-öt-kəm, 

yalançı bir əsəbi Ģəkildə, amma nisgil dolu peĢmançılıqla 

deyir:  

 -10 il qabaq anası ölüb... Katya evi bunlara satıb. Və 

qızıyla Kaleninqrada, nəvəsinin yanına köçüblər. Nəvəsi 

ora gəlin köçübmüĢ... 

 Beynim dumanlandı:  

 “Bizim uĢaq qız doğulubmuĢ!?”  

 Ömrümün silsilə sirlər xəzinəsinə sanki gur bir iĢıq 

seli saçdı!  

 Özümə gəlməyə baĢlayırdım. 

 Katerinanın köhnə qafqaz xəyanətinin sev-gi 

nəğməsi bu QIZMIġ demək! 

 Matım-qutum qurumuĢdu. Ürəyimdəki tika-nı çıxara 

bilmədim. Artıq, onu nə vaxtsa görmək ümidim də üzülüb 

kökündən qopmuĢdu... 

 Taksiylə geri qayıdanda sanki röyada idim. 

Gözlərimin qarĢısında 41-42 yaĢlarında sarıĢın, 

sünbülrəng saçlı, qaragöz bir qız canlandı. Həm də, 

ortaboy və koppuĢ dodaqlı. 
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 O məhz belə olmalı idi.  

 Səba yeli kimi mülayim... 

 Qəlbim riqqətə gəlir, gözlərim dolurdu. 

 Bir qədər yüngülləsəm də, düĢünürdüm:   

 Yenə də, onlara vəfa borcumu verə bilmə-dim! 

Düzdü, 40 il geciksəm də, min kilometrlərlə yol qət edib 

onları axtarmıĢ, səhvim günah boy-da olmasa da, öz 

təĢəbbüsümlə, yelkənim üçün səmt küləyi seçib, 

bənövĢəgözlüylə gənclik illəri-min yaĢandığı tarixi 

Odessaya gəlib çıxmıĢdım. 

 Amma:   

 Belə sonluq arzulamasam da, bəlkə də elə ən 

düzgün variant bu idi ki, elə belə də oldu.  

 Qeyri-müəyyən reallıqdan qurtulub, sanki, canımda, 

ruhumda bir rahatlıq duydum. Onların bizi nə cür qəbul 

edəcəkləri... Mətləblə düĢündü-yümüz müxtəlif 

yozumlardan, canımızı biryolluq qurtarmıĢ oldu.  

 Səki, son ümidgahımız idi bu...  

 MaĢını dayanacaqda saxlayıb, seyrəkbığlı, ağıldan 

kasıb qarovulçuya təhvil verəndən sonra qayıdıb, bir gecə-
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gündüz üçün tutduğumuz ota-ğa gəldik. Otaqlar kosmetik 

təmirdən yeni çıxsa belə, avadanlıqları nuhdanqalma idi.  

 Soyuducunu, televizoru və mobil telefonla-rı 

cərəyana qoĢmaq üçün, ТРОЙНИК kimi adlan-dırdığımız 

üçlük tapa bilmədik... Və qapını kartla bağlayıb, növbətçi 

qızı axtara-axtara inzibatçılar oturan yerə gəlib çıxdıq.  

 Ümidim puça çıxmıĢdı. 

 Mətləb qızla nə xosunlaĢdısa... 

 Ġnzibatçı qız kövrək uĢaq təxəyüllü 87 yaĢlı qoca, 

təqaüddə olan bir ПОЧТ iĢçisinə zəng vur-du, ülfətlə 

Katerinanı və anasını soruĢdu. 

 Qoca qadın bir qədər gözləyib, mikrofonda xırıltılı 

səslə bildirdi ki onları xatırlayır, hətta, səs titrəyiĢlərini 

elektrik titrəyiĢlərinə çevirən cihazda müfəssəl məlumat 

verə bilməsə də, bildirdi:  

  “Anası öləndən sonra ПОЧТ-u da bağladı-lar. Lenin 

parkının yanındakı böyük ПОЧТ-a köç-müĢdülər. Katerina 

orada xeyli iĢlədi. Sonra ora da bağlandı. Bir daha o qızı 

görə bilmədim...”  

 Baxdım ki, Kaleninqrada gedib onları orda axtarıb 

tapmaq, vicdanən desək, artıq, çayda qı-zıl balıq sövdası 

kimi bir iĢ olacaqdır.  
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 Ruhdan düĢsəm də...  

 Dabanımı tez-tez yerə döyür, xırda saçları-mı 

dartıĢdırırdım. Bu an, qırx il əvvəldə Katyayla yataqda 

olarkən birləĢən bədənimizin ehtirasını, hərarətini, 

keçirdiyimiz hissləri oyadıb, o dəqiqə-ləri xəyalən indi də 

yaĢamaq istəyirdim... 

 Mətləb mənim özümdən də çox arzulayırdı ki, 

bənövĢəgözlünü görsun. Və dəqiq öyrənə bi-lək ki, mənim 

ondan doğulan körpəm həqiqətən qızdı, ya oğlan?  

 Və bu möhtəĢəm səhnəyə Ģahidlik etsin... 

 Onları görməsək də, bunu dəqiqləĢdirə bil-miĢdik. 

Dərimə sanki saman təpmiĢdilər... 

 Dünyanın iĢlərinə bir bax! 

 Birdən məni müdhiĢ bir qorxu hissi bürüdü: 

 Qapını Katya açsaydı, mən o qadının, ya o qızın 

gözlərinə necə baxacaqdım? 

 O vaxt Katya məndən hamilə qalıb, bətnin-də 

əzizlədiyi körpəsinin, indi, yaĢı qırxdan yuxarı olardı. 

Birdən necə oldusa, ağlıma gəldi:  

 “Bəlkə küçə dilənçisi olublar?”   
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 40 il çay aĢağı axıdıb, indi də ki, çayyuxarı axtarmaq 

kimi bir Ģey deyildimi məgər bu? 

 Ehh... Dünya belədir də... Hamımız köçəri quĢlarıq. 

Bir-bir, nə vaxtsa uçub gedəcəyik... 

 Bəlkə dünyasını dəyiĢib? 

 Heç bunu da ağlıma sığıĢdıra bilmədim: O qızını 

cavan yaĢlarında yetim qoyub dünyasında dünyasını 

dəyiĢə bilməzdi! 

 ÜĢündüm... 

 Urvatsız olsaq belə, Koza Nostradan, Xaç atasından 

danıĢıb... Ġtaliya mafiyalarından bəhs edən Sprut filmindəki 

kimi dalana dirənsək də... gecəni Mətləblə yaxĢıca yeyib-

içdik  

 Səhərağzı Moskvaya uçmalıydım. 

 Ġçki, kövrək qəlbimi yamanca tutmuĢdu.   

 Mavi qalstuklu çex Yitkasız, bənövĢəgözlü Katyasız 

Odessaya, artıq, bir qoz... 

 Vidayi-həyat eləmək fikrim yox idi. Kimləsə təpik-

təpiyə gəlmək də istəmirdim.  
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 Bizi sınaqlara çəkmək üçün, həyatı və ölü-mü 

yaradan Allahın iĢidir... 

 Durub, aeroporta tərpəndik. 

 Qaranlıqda Mətləb quldurbaĢına oxĢayırdı. 

 BənövĢəgözlü nağılım, bu gün, elə burada da dəfn 

olundu. Və bu möhnətdə dərd-sərlərimlə baĢ-baĢa qalıb, 

inilti ilə pıçıldadım:  

 “Əriyib yox oldumu nigahdankənar bu acı, bitdimi bu 

tarixi Odessa elegiyam?” 

 Ürəyimdə közərən son ümid iĢığı da, belə-cə qəlb 

altında külləndi...  

 Papaq kimi qaralmıĢdım.  

 Mətləb kapyuĢonu baĢına keçirib АРКАДИЯ 

mehmanxanasına qayıdanda, içim titrəyirdi. 

 Qəfil, qəlbimə ölüm sükutu çökdü...  

 O gözdən itən kimi, təbiətin bizə lütfü olan 

gözlərimdə yaĢ irilib gilələndi.  

 Qiyafəsini tamamən dəyiĢmiĢ АРКАДИЯ və ГОТЕЛЬ 

ПЕРВОМАЙСК mehmanxanalarında inzi-batçıların 
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verdikləri qeydiyyat kağızları... yadda-Ģımda artıq, ölüncə, 

xatirələrimin qürur mənbəyi olacaqdı...  

 Düzdür, xatirələr önəmlidir, lakin gələcəyi-mizi 

qurban verəcək qədər də önəmli deyil...      
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Sonuncu naryad...  

     İkinci yuxu: 4o il sonra 

     Moskvada yaşayan  

             bərdəli Loğman, 
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     bibioglu Qəmlo... 

     ələsgər Qanboyoglu, 

            Elgiz Abbasov                                      

            və  gödənqulu  

     Vaqif Baharoglu ömrö...     
 

Pervomayski, 23 noyabr 1972-ci il, 

                                                       4-cö gön. 

     Səhəri dirigözlü açdım. 

         Yenə yaraq-əsbabla dolu yuxu görmüĢ və bayğınlıq 

içində sıçrayıb yuxudan oyanmıĢdım. 
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         Əsgərliyi bitirib PERVOMAYSKĠ-dən qayıdan-dan, düz 

40 il sonrakı, yaĢadığımız həyatda baĢ verəcəkləri bu gecə 

röyada görmüĢdüm.  

 Bu artıq ikinci yuxu idi.  

 Çox təəccüblü, maraqlı və inanılmazdı! 

         Elm belə uzaqgörən yuxuları inkar etsə də, bunun 

izahını mövhümatda axtarmaq da tamam ağılsızlıq olardı. 

Zira, məndə ateizme meyil güc-lü idi. Hərçənd, nənəmin 

söylədiyi:  

 “Övci-fələk qatında Allah oturur...”-deməsi.  

 Fəqət buna da inanırdım. Bir də ki...     

 Bəlkə gördüklərim hələ real həyatdan fərqli olacaq? 

Axı, bunu gələcəkdə sürəcəyim qırx illik uzun bir ömür yolu 

göstərəcəkdi...   

         Dünən, kazarmada baĢ verənləri və birinci yuxuda 

gördüklərimi düĢünüb yadıma salan kimi    dərhal əhvalım 

dəyiĢdi. 

 Sadə və doğma ġərq döngəsinə gözü dolu baxmaq. 

Bu, bir ilahi istək olmuĢdu.   

         Ġkinci yuxuda gördüklərim də inanılmaz idi. 
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         Əyninə Ģevyot yun parçadan Ģevron tikmə-li don 

geyinmiĢ, illərdi Ģeydası olduğum Komso-mol qızla ailə 

qurmağım, məni hədsiz dərəcədə duyğulandırmıĢdı. 

Özümə yer tapa bilmirdim. 

 Röyada olsa belə...   

         Sevincimdən isti buxar borularının üstündə hey 

Ģellənərək qıvrılır, ləzzətin Ģiddətindən ət ki-mi, tavada 

çırthaçırtla qovrulurdum.  

         Nə qədər arzularım vardı!  

 Arzular nə qədər Ģirin, əlçatmaz, ünyetməz  olsa da, 

fəqət, adamı yarımcan da edərmiĢ! 

         Ġllərlə, dözülməz görünən əsgər həyatımın da, 

füzulluq olmasın, sonu gələrmiĢ!  

 Bu hökmfərma axı nə qədər olar? 

 Feodal, fransız zadəganı rütbəsi almıĢ Ģe-valyelər 

kimi Ģiri-məst idim. 

 Dembl marĢrutlarını düĢünüb-daĢınıb, çox seçsəm, 

qiyas etsəm də, son qərarım belə oldu:  

 Qatarla Odessaya gedib, rəfiqim olan, ağ-cabədili 

kəkov Nazimlə görüĢmək... Sırtıq cama-dar Dusyagildəki 
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çamadanımı götürmək... Anya xaladan bir xəbər bilmək... 

Ələlxüsus da, ürəyimi dələn, qəlbimə ruhi əzab verən, açıq 

üsyançılıq hisslərindən uzaq, sirrimizi üstüpərdəli yaĢayan, 

cancığazım, adı hər yadıma düĢəndə alıĢdığım, hər 

alıĢanda da ki canımı yandırıb-yaxan bənöv-Ģəgözlü 

Katerinayla bir neçə gün keçirib, oradan təyyarə ilə 

Tbilisiyə uçmaq.  

         Nazikboğaz, çəyirtkə yeriĢli, noxudu gülüĢ-lü Tahir 

Ağayev... və iri sivri burunlu xasavyurdlu Ruslanla orada 

görüĢüb, usta tərpənməklə doğ-ma yurda, Azərbaycana 

yol maĢınıyla getmək. 

 Daha doğrusu Kirovabada. 

         Kirovabaddan sonra Bərdəyə getmək üçün hökmən 

Yevlaxdan keçməlisən.  

 Yevlaxda da, atamın iĢ yerinə gedər, həm atamla 

görüĢər, həm də, axĢam onunla birlikdə, qədtəzə volqada 

evimizə qayıdaram... 

 Bu da olar tarixi zəfər dönüĢü! 

         Ordu sıralarından, büsbütün, tərxis olunub evimizə 

gəlməyimi çalıĢmalıyam ki, əhli-vəfa he-sab etdiyim, fəqət 

həm də həsrət cəzam olan fü-sunkar Komsomol baĢqa 

yaxın adamdan, ya ac giciklərdən, nə də bəni 

bərdəlilərdən eĢitməsin.  
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         Müjdə xəbər ona çatmamıĢ, qarĢısına mən özüm 

çıxım, yəni bu ömürdə payına düĢəni.  

         Özü də, furaĢkalı, patavalı, xaki rəngli, qü-rurverici 

bir sovet əsgəri formasında!  

         Ġlahi görəsən o məni görəndə neyləyəcək? 

Nostalgiya onu üzübmü? Son dərəcə, həyalı və ismətli 

olan o türfə gözəl, utancaqlıq bəlasından qurtulub mənim 

piĢvazıma çıxa biləcəkmi?  

 Deyə-gülə cavanlığın dadını biz də çıxara 

biləcəyikmi? Qoxusundan dadınacan...  

 Valideyinlərimizdən, qonum-qonĢularımız-dan, 

qohum-əqrəbalarımızdan, iĢimizə pəl vuran olmazdı? Sam 

yeli bizi tutmazdı görən? 

 Onunla ilk qarĢılaĢanda, nokdauna, ya no-kauta 

düĢəcəyəm görəsən? 

         Sübhə kimi gözlərimi yumub, azadlıq vaxtı qarĢıdan 

gələcək xoĢbəxtliklərin ləzzətini beləcə yaĢayırdım. Elə bil 

bəng otu yemiĢdim. 

         Bir də əsgərə gün verməyən zabit görəndə qaçıb 

gizlənməyəcək... öc, qisas alıb, heç kəslə təpik-təpiyə 

qalxmayacaqdım!  
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         Sərbəst yaĢamaq, azad olmaq nə Ģirin, nə gözəl, 

köhnə nağıllar kimi necə bir möcüzəymiĢ! 

 Azadlığın astanasındayam demək olar. 

 Hərbi qulluğun son hübabları da partlamaq 

ərəfəsindədir. Burdan elə gedəcəyəm, elə gedə-cəyəm, 

lap görünməyən molla çörəyi, ilan ayağı kimi... Bir də məni 

görə bilsələr, qulaqlarının da-lını görərlər. Ötən illərin o 

əzablı günlərini düĢü-nüb, öz-özümə deyinirdim: “Dəstə ilə 

də, tualetə gedərlər? Axı, o uzunluqda tualet olar? 

Tualetdə nə vaxta kimi ulduzlu papaq, remen qoruyasan? 

Gecə-gündüz bilmədən nə qədər təpik vurarlar? Əsgər 

köynəklərimizin boynuna nə vaxtacan ağ tikmək, 

uzunboğaz əsgər çəkmələrini mazlayıb, sürtüb, nə qədər 

parıldatmaq olar? Nə vaxtadək özümüzlə iynə-sap 

gəzdirək?  

 Ali təhsilim də ki, alayarımçıq.” 

 Ehhh...  

 Pessimist olmayaq.  

 Təfəkkür nadanlığa qalib gələr. 

 DüĢüncələrimi incələyə-incələyə, yenə gə-lib əsas 

məsələdə dirəndim... və uğurlu-uğursuz sevgi 

yaĢantılarımı həsb-hal etməyə baĢladım:  
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 Xuraman məni bəyənmədi. Özü bilər. Hərə öz 

həyatını yaĢayacaq. Qoy, Ulu Yaradanın özü onu da 

xoĢbəxt eləsin. O bu kainatda sürəcəyim bütöv bir ömrün 

fövqündəki nakam sevgi xatirəsi olaraq əbədiyyətə kimi 

mənimlə yaĢayacaq. Kim nə qədər peĢiman olacaq onu 

Allah bilər... Adilə isə, ilk sevgim olaraq lal xatirəsi 

mənimlə əbədi yaĢayacaqdı... Payızgülü sayılan, sapsarı 

rəngli iri xrizantemə bənzətdiyim, Ģıltaq çex Yitkam, ilk 

xarici sevgim... BənövĢəgözlü Katyadan doğula-caq körpə 

əbədi nisgilim...  

 Komsomolla qurulacaq izdivac, yaĢanacaq uzun 

ömür isə, ideal ailə kimi həyat salnaməmə zəfər kimi 

düĢəcəkdi... 

 Necə möhtəĢəm toy çaldıracaqdı atam! 

 Komsomol gəlinlik libasında!  

 Sağlam düĢüncəli dostlar ətrafimda... 

 Toyların bəzəyi yallı çalınacaqdı!  

 Heyratı kəlağayılı bibim Həvva əmidostları 

Narxanım, erməni Silviya, Ġpək, Validə ilə, dayım qara 

Sabirin həyat yoldaĢı Rəna xanımla, qonĢu qadınlarla, ağ 

mirvari sırğalı Məhbubə, q.Bahar, Zeynəb, Manya, Sehran 

xala, qısası, simsar kül-lü məxluqatla əl-ələ tutub, bir 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

316 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

əllərində güllü yay-lıqlar yellədə-yellədə, Ģövqlə yallı 

gedəcəkdilər...  

 Vağzalı çalınacaq!  

 Bu, daha yuxu olmayacaq. 

 Üstü yaĢıl rəngli köhnə sərniĢin qatarı Bər-dəni 

ətəkləyəndə, hökmən yağıĢ yağacaq. 

 Qatar suyu sıçradacaqdı!  

 Uzun fit verə-verə... 

 O günə lap az qalıb. 

 UĢaqlıq illərimizi də xatırladım. Sanki, köh-nə filmin 

cimciməli lenti idi:  

 ġərq dönğəmizdəki qonĢu uĢaqlarıyla giz-lənqaç 

oynayanda, “yatan” otuza kimi sayıb gö-zünü açanı, ilk 

girəvədə aldadaraq, uçuq çiy kər-pic hasardakı, kömürlə 

iĢarələnən yerə, üç dəfə tüpürəndə... necə qıĢqırar, necə 

ehtiraslı sevinc-lə atlanıb düĢərdik.  

 Hündür ağacların dövrəsində, samanlıqda, qonĢu 

həyətlərində, düyünlü “karbil” taxtalardan düzəldilmiĢ 

tualetlərin arxasında, təndir dalında, süpürümotu arasında 

kol-kosu artdamadan yerə yatıb gizlənən kim...  
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 BaĢqa səmtə səlbə atıb, gizləndiyi yerdən qəfil 

pırıldayıb, quĢ kimi uçan kim... 

 “Yumanı” pusa-pusa gizlənqaç oynamaq!  

 Necə bəxtəvərmiĢik o günlər ilahi...  

 Sanki bütün bunlar bu qədim dünyanın, bu sonsuz 

kainatın köhnə nağıllarıymıĢ!  

 Döngəmizdə yiyəsiz it görəndə, kökündən düz yol 

tutmayan nalayiq davranıĢlı, söyüĢlə da-nıĢan, qazamatda 

zombiləĢmiĢ Bəylər dayı, ne-cə zərblə itin qabırğasına 

təpik iliĢdirərdisə, xəs-tə it uzun müddət aqzını göyə tutub, 

ağrıdan ya-zıq-yazıq vəngildəyərdi...  

 Bəylər ərəsat idi, ərasat! 

 Adətən... rütubətli, bataqlı yerlərdə bitsələr də, 

bəzən əkin yerlərində də görünən yabanı sa-laməleyküm 

otuna bənzədərdim onu...  

 Necə Ģövqlə, necə ehtirasla çilingağac oy-nayardıq! 

Pəli vurmaq üçün, uzun ağacla, ucları sivri kiçik çiliyi uzaq 

məsafəyə zərblə vurardıq ki, qazdığımız mətəyə tez sala 

bilək...  
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 QozalarıqarıĢıq son ağrəngli pambıq lifləri də yığılıb 

pambıqqurudulan meydançalara təhvil verilən kimi, qıĢ 

sobalarımızda yandırılmaq üçün topladığımız çör-çöplər.  

 Pambıq tarlasında vəlim Ģələsi belimizdə. 

 Necə maraqlıydı... 

         Beləcə, Ģirin xəyalların ağuĢunda xumarla-nıb ötən 

iki ilin iztirabını, əzab-əziyyətini, həsrət, həsəd dolu 

günlərimin ağrı-acısını ləzzətlə çıxa-rırdım. Sanki, acılar 

da indi ĢirinləĢmiĢdi...  

 Zira, ötərgi həyat qəmini, dərdini böyütmə-yə də 

dəyməzdi. 

 Bütün yaĢadıqlarımı, onsuz da gündəliklə-rimdə 

qeyd eləmiĢəm. Nə vaxtsa, bir gün oturub yaĢananları 

qələmə alaraq öz romanımı yarada-cağam. Hələ, ad da 

fikirləĢib tapmıĢdım:  

 BƏRDƏDƏN GÖRÜNƏN DÜNYA... 
 Əsasən... əsgər həyatımdan bəhs etməklə baĢlayıb, 

hərçənd, bütün gələcək ömrümü əhatə edəcək romanımın 

fabulası belə olacaqdı: 

 “Biz toz-torpaqlı, qaca-quca, çiy kərpic ha-sarlı, 

samanla yoğrulmuĢ palçıq damlarda yaĢa-yıb, gözbağlıca 
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oynamıĢ, çirkli əskiləri top əvəzi büküb futbol oynayanda 

sən demə dünyada daĢ evlər, nömrəylə yığılan telefon, 

televizor varmıĢ. Və hətta, yaĢıl meydançalarda futbol üzrə 

dünya çempionatları keçirilirmiĢ!  

 Necə məlumatfüruĢ olmuĢuq... 

 Ya rəbb!  

 Necə ürəkdən sevmiĢik! 

 Necə sadəlövhlüklə qızlara inanmıĢam.  

 Aidə mənə həqiqəti söyləyəndə, ona necə ikrahla 

baxmıĢdım! Sən demə həyat amansız və elə o qədər də 

qəddarmıĢ. 

 Balacaboy, poçtalyon Sabirə gizli verdiyim ilk sevgi 

məktubu heç yaddan çıxmaz.  

 Ġlahi, ürəyim necə çırpınır, necə atlanırdı.  

 Xuramana verməli idi.  

 Poçtalyona xırım-xırda pullar vermiĢ, bərk-bərk də 

tapĢırmıĢdım: “Gündəlik abunə qəzetlə-rini verəndə, 

qapıya 16 yaĢlı, qırmızıyanaq, bəs-təboy qızın özü çıxsa 

ver, baĢqası olsa gizlət...”  
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 Xuramanla yaxın qonĢuluq, orta məktəbdə eyni sinif 

və dəruni sevgi bağlılığımız vardı. 

 Bərdə, Hüsü Hacıyev adına 1 nömrəli opta məktəbin 

Ģagirdlik dadını deyə-gülə çıxarmıĢdıq. 

 Hərçənd ki, izdihamlı Bakı, tələbəsi olduğu Tibb 

institutu, qarĢısında açılan geniĢ və varlı tə-ləbə kütləsi 

arasında açılan seçim girəvəsi, onu halal məhəbbət 

yolundan sapdırdı.  

 Sərfəli nigah ovuna çıxdı. 

 Sonda gözəl olmadığını anladı. 

 Və bu keĢməkeĢli həyatda dərhal sarsıldı.  

 O, qatardakı son gecə...  

 Vaqondakı ağrım acı və isti göz yaĢlarımla 

canımdan çıxır, çıxdıqca da qovururdu məni. 

 Göz yaĢlarımda için-için boğulurdum... 

 Təkəbbür və sərfəli nigah axtarıĢı. 

 Bu iki gerçək anlayıĢ... dünyanı gözümdən saldı o 

gecə. Bəxtimə qarğıĢ tökdüm o gecə.  
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 Büsbütün büryan olsam da, dərmiyan elə-mədən 

susduq. Fəqət, dodaq büzmədik! 

 Ölüm sükutu içərisində lal uyuduq...  

 O gecə...  

 Qəlbimdə dəfn etdim onu.  

 Kəlməsiz, səssiz-səmirsiz... 

 Qatarın aramla tıqqıldayan o ritmik səsi də 

dayanmadən bizə son beĢik nəğməsi çaldı. 

 Göz çeĢmələrimdən aramsız axan diri yaĢ gilələri 

balıĢımı tamam islatsa da, çevirmədim...  

 Amma indi təĢəkkül etmiĢ, formalaĢmıĢ tə-xəyyüllə 

təbəddül etmiĢ təfəkkürlə təfərrüata va-randa düĢünürdüm:    

 Düzdür, xatirələr önəmlidir, fəqət gələcəyi-mizi 

qurban verəcək qədər də önəmli deyil.  

 Gənc Verter özünü güllələyəndə... PuĢkin, ya 

Evarist Qalua duelə gedəndə... ya da ki bizim Qeys çöllərə 

düĢüb məcnunluq eləyəndə, gərək bir az da bu məsələyə 

önəm verəydilər.  

 Qeys təhsil almalıydı... 
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 O gecə o qayğıkeĢ, bir az da təəssübkeĢ olsaydı... 

içindəki halal ər seçimi nəğməsi də qı-rılmaz, susmaz, əsl 

kiĢi istəyi sönməz, ocaqlara da gedib nəzir-niyaz 

paylamaz, tale diləməzdi! 

 Qocalsaq da, bu nakam məhəbbətin bir fə-ziləti 

qalacaqdı. O vaxt deyəcəm: “Onun xatirəsi düz bir ömür 

baĢımı qatdı...” 

 Hələ, ilahi səbrlə yaĢanan ilk lal hisslərim. 

 O vaxt...  

 Çiçəklərin ləçəklərində arılar vızıldaĢanda Adilə ilə 

bir-birimizə pıçıltı ilə tapmaca deyərdik. Necə xoĢbəxt 

olmuĢuq! Fəqət bilməmiĢik...  

 Aramızda nə bir müfəssəl toxunuĢ, nə də bir 

təmas... O incə belli zərif qızın utancaq ədası vardı və bu 

ona necə yaraĢardı! 

 TəəĢĢüq olsaq da...  

 Pambıq tarlasının kənarında, arasında qa-rıĢqalar 

qaynaĢan sərin, yaĢıl çəmənlikdə qoĢa kölgələrimizə 

baxıb, köks ötürər, susardıq.  

 Yanımızda, iri boz çəyirtkə tullanar, yaxın-lıqdakı 

arxın kənarında, qurbağalar, yaĢıl boğaz-larında 
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quruldayar, çiçək və qönçələri ilə qidala-nan böcəklər, 

eĢĢək arıları vızıldaĢar, hərdənbir yaĢıl, sarı cırcıramalar 

havadan asıla qalar, quru qurbağa qəfil ayağımızın üstünə 

hoppanardı. 

 Necə yaxĢıydı onda... 

 Xatırladıqca içim gülürdü.  

 Paradoksal hadisələr də olurdu. 

 Papaqçılığın tənəzzül etməyən vaxtlarıydı. 

 Döngəmizin tinində toplaĢan tösmərək, pə-ləbığ 

iripaça, qəlyan çəkən baĢıpapaqlı təhsilsiz, diĢsiz kiĢilər, 

qara kəhraba təsbeh çevirə-çevirə hərdən ona-buna 

“palçıq atar,” hərdən də tövĢü-yə-tövĢüyə uĢaqlar kimi 

papaqgötürdüqaç oyna-yar... Berlinə girdiklərindən, 

nemesləri necə plen götürmələrindən də danıĢardılar. 

 Böyüklər yalan deyər, hiylə də iĢlədərdi.  

 Bizsə, belə Ģey bilməzdik... 

 Hələ beliĢəlləkli ana-nənələrimiz.  

 ġərq küçəsindəki döngəmizin qadınları ne-cə ilahi 

sədaqətli insanlarmıĢ ilahi!  
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 Ağaclarının budaqları qara həsrət, günəĢli, çiçək 

nəğməli, köhnə paytaxt Bərdəmiz. 

 Kollu-ağaclı məhlələrimiz...  

 QamıĢlı Qara suyumuz...  

 Gördüyündən donub qalsa da, sarsıntı ke-çirmək 

instinkti olmayan, hey ağlayıb-sıtqasa da öz-özünə 

sakitləĢən qonĢu uĢaqları... 

 Ağsaqqal sözünə, inamı olmadığından elə də 

əhəmiyyət verməyən uĢaqlığımız...  

 Qara suyun ətrafındakı boĢ çöllərdə ya tar-ladakı 

yoncalıqda yeni biçilən otların qoxusu hə-yətlərdəki 

təndirlərdə biĢən çörəyin ətri, selləmə yağıĢlardan sonra, 

baxçamızdakı torpaqdan qal-xan məstedici qoxu hardadı 

indi? 

 Yeri düĢmüĢkən, yay ayları Bərdədə yağıĢ nadir 

hallarda yağar, yağanda da, əlçatmaz hün-dürlükdəki mavi 

səmada əvvəl boz buludlar pey-da olar günəĢin qarĢısını 

tutar, az qala göy yarı-lacaqmıĢ kimi, qorxunc ildırım 

ĢimĢək çaxmasıy-la baĢlayıb, qəfildən leysan selləmə 

tökər, yağıĢ dolu kimi xıĢıltıyla səs-küy salardı... 

 Nə gözəl günlər idi! 
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 Kədərlə xatırlayardım: 

 Toy olanda, ya yas düĢəndə, küçədə quru-lan çadır 

mağarların yanından, ona-buna toxun-mamaq üçün necə 

ziq-zaq qaçar, ağzımızla tor-moz verib ayağımızla toz 

qoparardıq. 

 Ġmam Hüseynin Ģəhid olduğu günü, Bərdə 

Ġmamzadəsində baĢ verənləri gördüklərimizdən sonra, 

döngəmizin uĢaqlarını tozlu yolda çiy kər-pic hasar boyu 

cərgəyə düzüb, qarĢılarında da-yanar, Kərbala Ģəhidlərinə, 

baĢı qanlı demokrat Nadirdən eĢitdiyim mərsiyəni onun 

etdiyi tərzdə, dediyi ahəngdə, gur səslə qıĢqırardım: 

 “Hüseynə yerlər ağladı 

 Hüseynə göylər ağladı 

 BaĢın kəsəndə 

 Qatilin əlində xəncər ağladı 

 UĢaqlar da hər cümlənin sonunda: 

 Hüseyn vayy... Hüseyn vayy...” 

 UĢaqlar da bir ağızdan çığırardı: 

 “ġaaxxseeyy! Vaaxseeyy!  
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 ġaaxxseeyy! Vaaxseeyy!” 

 Sənra da baĢ-gözümüzə, dizlərimizə döyə-döyə sinə 

vurardıq... 

 Ġndi mənə elə gəlirdi ki, ixtiyarımız əlimizdə 

olmayanda, ən bəxtəvər günlərimizi yaĢamıĢıq... 

 Xosu pencəyini çiyninə atanda, Ġlahi, necə gülməli 

görünərdi. Yalan danıĢanda heç kəs irad tutmazdı ona. 

Hamı buna alıĢmıĢ, öyrəĢmiĢdı... 

 Dünyanın Bərdəsi məhz beləydi. 

 Bizsiz Bərdə, Bərdəsiz də, bu dünya əfsa-nədir. 

ġərq küçəsiz, ağ sırğalı Məhbubə xalasız,  Savalansız, 

q.Bahar xalasız nə cənnət? 

 Bizim döngədə, birinə öyüd verəndə də, ilk sözü “ay 

eĢĢək...”-lə baĢlayardıq.  

 Küçəmizin halal-hümmət dəyərlərini televi-zor, 

telefon, bir də ki sərfəli nigah ovuna çıxanlar pozdu. 

Təkəbbürlü, forslu Xuramanla, q.Baharın stolbaz, ateizmin 

nəzəri əsası sayılan materialist fəlsəfəsini ali məktəbdə 

keçsə də, dinin elmə ta-mamən zidd olduğundan 

vəzifəlilərin masasında tost desə də, gizlində biləks seyid 

cəddinə, adını eĢitdiyi məĢhur ocaqlara nəzir deyən, 
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addımbaĢı dələduzluq edən, atasını biləyə dolayan 

pələqu-laq V.B.Hüseynov pozmuĢ oldu.  

 Hər ikisi də Bakıda həkimlik oxuyurdu.  

 Olsun düĢünmürdülər.  

 Axı buna nə hacət? 

 Bu Vaqif, parusin parçadan əzik-üzük köy-nək 

geyinər, yeri düĢmüĢkən həmiĢə də, koynə-yinin qoltuğu 

altında tərdən izlər olardı.  

 Bu biləyaqət oğlan, çətinə düĢəndə, dava-ya 

gedəndə hülqumu quruyan qorxağın biriydi.  

 ZombiləĢmiĢ Bəylərə vaxtaĢırı təərrüz etsə də, 

q.Bahardan təəllüqlü idi...   

 Ağrılı xatirələri özümdən qovmaq əvəzinə, onları 

yada salıb incələmək, mənə daha əziz gə-lirdi: “Ulduzlu 

səmanın altında hul Araz... klarnet çalan dəllək Savalan, 

qardaĢı, nağaravuran Sol-tan... iĢtük Xosu... həyatını 

boĢuna keçirən bura-tino Tariyel... bir qarın yemək üçün 

ona-buna qı-lıqlanan Əsgər Süzəndə... dar günlərdə 

dostunu xar edən əbləh Ələsgər... danıĢanda dodaqlarını 

diliylə isladan q.Bahar xala... ağ mirvari tanalı, o Məhbubə 

xala, bilkülliyyə, qovsvarı, ay kimi əyri küçəmizdəki 

uĢaqdan-böyüyə hamısını...  
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 Hələ yastıdöĢ, xeyirxah baxıĢlı analar, Ģəl-ləkli 

nənələr... kəhraba təsbeh çevirə-çevirə, bir-baĢa 

qaynayan samovardan çay süzüb içən Ģur papaqlı, zikr 

təsbehli babalar...  

 Pəncərələri yoğun barmaqlıqlı, asma qıfıllı dəmir 

darvazalarımız... 

 GeniĢ həyətlərin ayağında, bellə dördkünc, səliqəli 

qazılmıĢ, dərin xəndəklərin üstünə qoyu-lan taxta budkalı, 

yaxĢı halda samanlı çiy kərpic-dən hörülmüĢ, kiçik 

tualetləri olan məhlələrimiz. Yeri gəlmiĢkən, bu  tualetlərə, 

iri boz rəngli pam-bıq parçadan tikilmiĢ bardanları söküb 

qapı əvə-zi qabağında asar, aĢağısına da, ağır daĢ bağla-

yardılar ki, külək qaldırmasın...  

 Damları gil torpaqlı, çiy kərpic evlərimiz... 

 Əvvəllər həyətdə, televizor çıxandan sonra isə, 

görüb, yataq otağına bitiĢik tikdirdiyimiz ha-mamın soyuq 

çuqun vannasındakı qaynar suda, isti düĢüncələrə 

dalmağımız...      

 Dünyadan bixəbər, yalın ayaqlı, böyüklərə yarınmaq 

istəyən, bəd xəbər yaymağı sevən, iki ayağı bir baĢmağa 

təpən uĢaqlığımız... 

 Gəncliyimiz...  
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 Dünyanın ən səssiz qırılan qəlbi bizdə idi...  

 Uzaq illərin, soyuq ulduzları arxasında qal-mıĢ 

uĢaqlıq, gənclik xatirələrimiz... 

 Sərfəli nigah niyə axtarırdı onlar? 

 Nahaq, haqqa üstünmü gələcəkdi? 

 Görünür bu od qonĢularımız çoxbilmiĢ idi. 

 QonĢuluqda bu iki ailədən baĢqa...  

 Dünya bilsə də, biz məkr bilməzdik! 

 Qəfil...    

         РОТА növbətçisi olan gənc əsgər, möhkəm bir səslə 

bağırdı:      

         -РОТААА ПОДЪЁМ!!! 

         Sərbazxanada sakitlik pozuldu.  

         Canlarına vəlvələ düĢmüĢ yuxulu əsgərlər səs-küylə 

iki yaruslu çarpaylarından ĢappaĢupla tökülüĢüb, 

türfətüleyn cərgəyə düzüldülər.  

         Onsuz da yata bilməmiĢdim. 

 ġipĢirin xatirələrin qoynunda uyuyurdum. 
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 Hərçənd ki, birtəhər qalxıb özümü səliqəyə salası 

oldum. Zira, təfriqə istəmirdim.  

 РОТА, elə iki il əvvəldə olduqu kimi cərgəyə düzülüb 

səhər gimnastikasına getdi.  

 Cayıl söhbəti olmasın demək olar ki, zabit-lərin 

hamısı məni artıq mülki adam hesab elədiyi üçün, dinib-

danıĢdıranım, təfriqəçim yox idi.  

           Hər gördüyündən göz kirəsi istəyən üzünü mürdəĢir 

yumuĢ, donuzsifət, ПРАПОРЩИК-in səsi yenə də 

kazarmanı baĢına götürmüĢdü:  

         -ШВЕЛИС… ШВЕЛИС, -deyib, qəsdən çığırır, 

əsgərləri qorxudur, yalandan dad döyürdü.  

 СУШИЛКА-dan qurumuĢ əsgər Ģalvarını gö-türən 

göydodaq Ədalət, əlindəki dəsmalı ağzına-burnuna 

çəkərək, iynə udmuĢ köpək kimi baĢını sağa-sola 

yırğalayıb, düz iki il idi ki, kölgəsi kimi yaxınından heç vaxt 

aralanmayan, ətəyindən bir an belə əl çəkməyən batıq 

yanaqlı, cılız, gecələr qarabasmaları olan, mayıf, sovet 

əsgəri sayılan Mamedin üstünə çəmkirirdi: 

 “Nədi əə dıydıq, mızırığın durub? Azərbay-can 

meĢələrində sənin kimilərinin əlidən ta mey-munlar da 

qaçıb yoxa çıxıb. Dəyyusun oğlu dəy-yus, dur hoppan-

huppan əə... Ġtin balasıdı yalan deyən, durub çığnıyaram 
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səni, altdan-altdan göz qoyuram sənə haa, xəvərçi gədə, 

az soncuqla... Ġki ildə elədiklərim, dılqır donuz, tüklü 

burnundan piltə-piltə gələcək bir gün...”  

         РОТА-nı gözləyib sərbazlarla yeməkxanaya da 

getmədim. Fikrimi qismən dəyiĢmiĢdim. 

 Lenkomnatada poçtalyonla qarĢılaĢdıq.  

 O mənə markalı məktub uzatdı.  

 Saymazyana zərfin üstünə baxanda... 

 ÇaĢdım...  

 Ya Rəbbim, Məhbubə xaladan idi! 

 Oğlu Arifin adı... Bərdə... ġərq küĢəsi... 

 Məktubu tələm-tələsik açaraq... alacalanıb 

hədəqəsindən çıxmaq istəyən gözlərlə birnəfəsə oxudum. 

Məktub səliqəli xəttlə müfəssəl Ģəkildə təəhhüdnamə kimi 

yazılmıĢdı.  

 Yazdıqlarına əsasən, həmiĢə pəjmürdə ol-sa belə, 

indi Ģaqraq qəhqəhəli olmuĢ, həyatı ina-nılmaz dərəcədə 

dəyiĢilmiĢdi...  

 ZombiləĢmiĢ Bəylərin oğlu Vaqif, nədənsə, hər gün 

ona baĢ çəkir, yanında saatlarla oturur. Oğrun-oğrun 
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baxır... Hətta, Bakıda baxdığı film-lərdən çılpaq sözlər 

danıĢır... Gözləri qurd gözü kimi iĢıldayır... Hərdən də 

əlindən tutur...  

 Bütün yazılanlar onun siqlətinə yaraĢmırdı. 

 Zira... 

 Məhbubə xala məktubda utanmadan yazıb etiraf 

etmiĢdi ki, bir dəfə, mart ayında... Bərdədə o gün ala-

çalpov qar da yağırmıĢ. Gecəyarı, ağır çəkili əri, xədim 

olduğundan, yoğun baĢ barmağı ilə ona ağrıverici nəsə 

edib. Və yeri ağ güllü mə-ləfəyə ondan bir neçə damcı da, 

çəhrayı qan dü-Ģüb... Adamyana məni baĢa salırdı ki, o, 

özü də doğmur həkimə də yoxladıb. Ona görə də o vaxt 

məndən hamilə qalmayıb... Onun xoĢ əhvallı bu məktubu 

heç məni açmadı. 

 Onunla bağlı müəmmanın üstü açılmıĢdı. 

 Ġndi çox Ģey, uĢaq burağanı, onun bakirəlik 

qasırğası məsələləri məlum oldu.  

 Bəs gödənotaranın məsələsi nəydi? 

 Və görəsən məktubu kimə yazdırmıĢdı? 

 Bu növbəti siklonlar yaratmazdı? 
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 Elə acqarına, xaki БУШЛАТ-ı əynimə keçirib 

ВОДОЗАБОР-a tərpəndim. 

 Aylarla intizarında olduğum bu məktubu bu gün 

alsam da, qəlbim rahatlaĢmamıĢdı. 

 Vaqif məsələsi nigarançılığımı artırırdı. 

 Hərçənd, o namuslu qadın idi... 

 Birdən yuxumu xatırladım.  

         Yolboyu yarımbayğınlıq içərisində bu gecə gördüyüm 

yuxunu yadıma salıb baĢgicəlləndirici dəhĢətə gəlirdim...  

         GünəĢin üfüqə dirənən qürubunda Loğma-nın qalın 

dodaqlı, 18 yaĢlı, qucağı südəmər kör-pəli həyat 

yoldaĢının... Moskvadakı çeçen mafi-yasının dazbaĢ 

leĢyeyən üzvləri tərəfindən bina-nın beĢinci mərtəbəsindən 

üzüaĢağı atılmıĢ arıq cəsədinin, üzünə qan çilənmiĢ 

dümmağ meyidini xatırlayanda, yuxu olsa belə, ətim 

ürpəndi.  

 Bu qız, Bərdədə bitən yabanı püstə cinsin-dən olan 

saqqızağacı meĢəsinin arxa tərəfindəki kənddə 

doğulmuĢdu... 

 Əri qonĢu kənddən idi: Dostum Loğman.          
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 Loğman, əsgərliyini bitirəndən sonra, Bər-dənin 

kəndindən çıxıb Rusiyaya üz tutmuĢdu. 

 Çörək qazanmağa... 

 Son vaxtlar, Moskvada milis orqanında iĢə qəbul 

olunub, sıravi serjant iĢləyirdi.  

 Arada, milis iĢçisi kölgəsində xırım-xırda ti-carətlə də 

məĢğul olur... yeri düĢəndə, azərbay-canlı kimsəsizləri də 

qanadının altına alıb onlara himayədarlıq edirdi.  

         Faciə də elə bundan sonra baĢlamıĢdı. 

         O çox cavan, qüvvətli, xidməti silahlı, inad-kar, heç 

bir halda qabağından yeməyən və Ģərə-fi üğrunda ölümə 

belə gedənin birisiydi.  

         Zəif, diĢsiz, vassal uĢaqlardan gen gəzər... əyilən, əl 

öpən, əl buyruqçusu olan azərbaycan-lılara kömək də 

etməzdi.  

         Bir gün də buna xəbər gətirərlər ki, bir cılız çeçen 

oğlan gəlib, ədəbsiz təpkiylə azərbaycanlı uĢaqlara 

ultimatum verərək bildirib: 

 “Ya aylıq hesab ödəyəcək, ya da, Moskva-dan 

biryolluq çıxacaqsınız...” 
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 Ġtaliya mafiyası kimi: Konkret! 

         Loğman, çeçeni axtarıb tapanda, gözlərinə inanmaz. 

Sısqa, ПРЫЩАВЫЙ, iyrənc bir oğlan...  

         Söhbətləri alınmaz! 

 Çeçenin əzmi qırılmaz, dirəniĢ edər. 

         Bəng otu yeyənlər kimi, çeçenin gözləri də axırmıĢ... 

Əlqərəz, sülh yolu əməl yeməz...  

 Hirsindən, az qala Loğmanın ürəyi köksün-dən 

qopacaqmıĢ, gözlərinin qarĢısında nöqtələr görünür, bir 

qazanda iki kəllə qaynamaz, amma, alt dodağını diĢləyib, 

özünü sakitləĢdirir...  

 Və ürəyində... nəə bunun xayalarını dartıb yerindən 

qoparar, əzib itlərə yedirərəm desə də, gülümsünüb, 

səbrlə çeçenə bir misal çəkir: 

 “Bir barmaq qatıqdan ötrü, tuluğu yırtma!” 

 Çeçen burda da təpki göstərər...  

 Aydın məsələydi: 

 Dava dağarcıq üstəydi...  
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         Loğman fənd iĢlədərək, gizli qurğu qurma-ğı 

planlaĢdırar... Və yalandan, iz azdırmaq üçün çeçenin 

üzünə razılıqla hırıldayıb:  

 “Sənin bu tərs xasiyyətin olmaya!” -deyir.  

         Siyasət dərin elmdir və çox evlər yıxıb! 

         Heç özümüzünkülərə də bildirmədən, gizli yolla üç 

gün, üç gecə oğlanı təkbaĢına güdər. 

         Və utanc gətirən çeçeni tək tutan kimi, onu 

süpürləyib yerə yıxar. Sonra da, özüylə gətirdiyi bir kilimə 

büküb narıncı rəngli МОСКВИЧ markalı, maĢınının yük 

yerinə basar. 

         Azərbaycanlı uĢaqların iĢinə pəl vuran, bu dılqır 

çeçen o gündən yoxa çıxar. 

         Loğman çeçeni meĢədə yandırıb, sonra da torpağa 

basdırar və bainhəmə, öz gələcəyini də əngəlləyəcək iĢə 

imza atar.  

 Və gələcəkdə... bu faciəli hadisə haqqında zurna 

çalınmaması üçün heç kimə, hətta, ən ya-xın 

azərbaycanlı, pələbığ, siqlətli söz dostlarına belə, bir 

kəlmə də bildirməz. 

 Zira, onsuz da əksəriyyəti: 
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 Cılayi-vətən olmuĢ bazar uĢaqları, burada özlərini 

formalaĢdıra bilməyən bir sərgərdan öm-rü sürürdülər... 

         Üstündən bir aya yaxın vaxt ötər.  

 Oğlanlarından səs-soraq çıxmadığını bilən 

valideyinləri tutqun sifətlə Moskvaya tökülüĢər.   

         Çeçen mafiyası iĢə qarıĢar və hətta, çeçen əsilli 

dövlət məmurlarını da iĢə qoĢarlar.  

         Sən demə bu cılız oğlanın özündən baĢqa, pırtlaĢıq 

saçları dörd bir tərəfə dağılmıĢ, mövcud vəziyyətdən 

vücudları gizildəyən 7 div ürəkli qar-daĢları da varmıĢ. 

 DirəniĢlə gecə-gündüz aparılan axtarıĢdan bir bəhrə 

alınmasa belə... ən çox Ģübhələndikləri adamların 

qapılarını gecəyarıya kimi dinĢəsələr də... iĢin üstü 

meydana at salmaqla, sırf təsadüf nəticəsində açılar. 

         Ölən cılız çeçenin, son dəfə, narıncı rəngli  

МОСКВИЧ-ə basıldığını kənardan görən bir Ģahid, vəd 

edilmiĢ küllü pul müqabilində milis idarəsinə gedib ifadə 

verər. 

 Və: 
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         Yeni markalı istehsal və yeni bir rəng oldu-ğundan... 

narıncı maĢını sahə müvəkkili qarajda görəndə barmağını 

diĢləyər...  

         Çeçenlər, gecəyarı qarajın qapısını xüsusi alətlə 

doğrayıb, yük yerindəki kilimi görərlər. 

         Ertəsi günü... Loğman köhnə maĢınıyla iĢə 

gedəndən sonra, santexnik iĢçiləri adından onun yaĢadığı 

otağın qapısını döyüb baxyanı üzə vur-madan açdırarlar.  

 Heç nədən xəbərsiz, bəxtsiz zavallı qız...  

 Boztövr bir neçə hündür cüssəli, cavan və saqqallı 

kiĢiləri görəndə qız səhv etdiyini anlayır. 

 Təəssüf ki... Qız çaĢ qalsa da, gec olur...  

         Beləcə, Loğmanın böht içində olan sıx kip-rikli, 22 

yaĢlı gənc arvadının qucağından körpə-sini çığırda-çığırda 

alıb, özünü də 5-ci mərtəbə-nin pəncərəsindən üzüaĢağı 

atırlar... 

 Damağı çatlamıĢ çeçenlər, nədənsə uĢağa rəhm 

etmiĢdilər. 

         Qızın, Bərdənin kəndində... milçəklər vızıl-dayan 

çadırda verilən yasında da iĢtirak elədim.  
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 Mən... Moskvada onların evində qonaq qa-lan vaxt, 

talesiz gəlin çox ürəkdən bizə süfrə aç-mıĢ, hətta, çörəyi 

də otağın küncündəki gümüĢü rəngli çuqun peçin üstündə 

isidib vermiĢdi.  

 Loğman həqiqəti məndən də gizlətdi:  

         “Pəncərəni silirmiĢ... ayağı sürüĢüb yıxılıb, qisməti 

beləymiĢ...” -dedi. 

 Və:   

 Beləcə, hərənin əlinə bir düdük verdi. 

         Bələkdəki körpəyə dəyməmiĢdilər. 

         Körpə sağ qalmıĢdı. 

 Qızın... hökm gözləyən məhkum kimi qəm dəryasına 

batmıĢ, üzü key ifadəli atası, yalvarıĢ dolu gözləriylə, bir 

hörmətli adam kimi, məni kə-nara çəkib, yeni bir xəbər 

eĢidəcəyi ümidilə, sor-ğu-sual etdi. Fəqət, özüm də 

məlumatsız idim...  

 KiĢi canlı meyid idi. 

 Qəzəbli baxıĢları ilə, hərdən, Loğmanı hə-dələyir, 

hərdən donub qalır... Hərdən də ki, hirs-hikkəsindən 

zavallı atanın sinəsi körüklənir, səsi tutulur, xırıltıyla 
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danıĢır, bədəni titim-titim titrəyir-di. Sanki, damarları 

qurumuĢdu. 

         Loğman yas mərasiminin qırxını verib, dər-hal 

Moskvaya döndü. 

         Və o gündən sonra, onu görən olmayıb... 

         Loğmanın dərddən əti tökülmüĢ, omba sü-mükləri 

bilinən və daima yarıyuxulu anası, СССР Parlament 

sədrinin qəbulunda da olmuĢdu. 

         Nə ölüsü, nə də dirisi tapıldı. 

         Üstündən 2 il ötər... Mahirə gecəyarı gələn zəngdən 

sonra dəstəyi qaldıranda, qardaĢı Loğ-manın doğma 

səsini eĢidər.  

         Ġtkin qardaĢ bircə kəlmə iĢlədər: 

         “Sağam...” 

 Vəssalam... 

 Həyat Loğmanın baĢına bax belə bir oyun açar... O, 

Qordi düyünü, Bermud üçbucağı oldu. 

         Bu günə kimi də... qardaĢ-bacılarının gözü yoldadır... 

Arıqlayıb, ayaqları çöpə dönmüĢ süst və taqətsiz olan ata-

anası... zülmətə sürüklənən oğul qubarı ilə də can veriblər. 
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 Sirli bir ömür apardı özüylə. 

         Loğman qəlbimdə bu gün də yaĢayırdı... 

         Bir gün gələr... 

         Əfsus... Qocalsaq da ondan xəbər çıxmadı. 

 Dünya ona qarĢı çox haqsız çıxmıĢdı... 

         Ġkinci yuxuda, Qəmlo ləqəbi götürmüĢ bibi-oğlu 

Raqufu da görmüĢdüm. Xatırladım...  

 Bibim Həvvanın qandonduran baxıĢlı oğlu, 

fövqəladə gücə malik Qəmlo da elə bunabənzər, bir göy-

gurlaması kimi az həyat yaĢadı...  

 ġeytanı belə yıxsa, Ģeytan aman diləsə də, onu 

öldürməsəydi əl çəkəsi deyildi. Ayı gücündə, ipə-sapa 

yatmazın biriydi. O, hikkəylə baĢlayan-da hamının sözü 

ağzında donardı.  

 Hara getsə baĢ aparar, gücü, qəddarlığı ilə hamını 

heyrətləndirərdi.  

 Çadır toylarında güllə atıb, çadırı dəlik-de-Ģik 

eləməsə, arağı su kimi içib, iri cüssəsi ilə, ayı kimi 

yırğalana-yırğalana, fəqət, yeyin oynamasa və özü kimi, 

div ürəkli, pələng kimi cəld, məĢhur ispan öküzləri kimi 
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döyüĢkən, iriliyindən... qorxu-qarıĢıq heyrət yaradan kiçik 

qardaĢı kəl RövĢəni də çəkib mağarın tən ortasına 

gətirməsə, bütün nəzərlər onlara dikilməsə toy dağılardı.  

 Klarnetçalan Savalan, qarmonçalan Məmili, 

nağaraçalan Soltan dərhal ayağa durar, ritmi qə-fil 

yeyinlədib Ģövqlə zilə qalxardılar.  

 Mağar bu iki namdar cəngavər qardaĢı sü-rəkli 

alqıĢlarla fitləyib coĢdurar, onlar da, tər da-banlarından 

axana kimi tullanıb-düĢərdilər.  

 Kənardan onlara heyrət etmədən baxmaq, tamaĢa 

etmək olmurdu.  

 Dava üçün bir himə bənd idilər. 

         Heyf Qəmlodan!  

 Bərdədə at oynadardı. 

         Zira, həm də qohumcanlı idi.  

         Amma, mənəm-mənəmliyindən də əl çək-məzdi. 

Döydüyü adamın anqırtısı, ərĢə dirənmə-yincə, anbaan 

taqətdən salaraq ümidsizlik içində yalvartmayınca ondan 

əl çəkməz, heç kəsin lütf-kar təsəllisinə, ya, fəlsəfəsinə 

ehtiyac duymazdı.  
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 Qapını örtəndə çırpardı. 

 Yekə qarnı özündən əvvəl otağa girərdi. 

 Hərdən, evə gələndə, qaĢqabaqlı görünsə, arvadı 

qorxusundan üĢünərdı... 

 Hərçənd arvadı Fatmanı naharda döysəydi, Ģam 

yeməyini birinci arvadına yedirərdi. 

 Sui-qəsddən ehtiyyatlanardı. 

 Bir dəfə də, qaraçıya falına baxdırmıĢ, qa-raçı, onun 

əlini öz ovcunda tutub, iri kobud əlinin içərisindəki çay 

yatağı kimi əyri-üyrü xətlərin tez qırıldığını göstərib: Az 

ömür görünür, deyibmiĢ...  

 Zavallının saçından yapıĢıb... leĢ kimi, Kol-xoz 

küçəsi boyunca, aĢağı-yuxarı sürütləmiĢdi...  

 Ağlındakı ilə, dilindəki eyni olmazdı. 

 Bir yana gedəndə, Əli müəllimin oğlu Faxı, əlaltısı 

ġahnazın əri ciyərli Feyruz kimi, bir neçə qapazaltısı, onu 

anbaan, məsuliyyətlə müĢayiət edərdi. DüĢmənlərinə zərrə 

qədər də yazığı gəl-məz... iri əlləri ilə, on-onbeĢillik meyvə 

ağaclarını kökündən qoparardı.  
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 Ata-anam və biz bacı-qardaĢlardan savayı heç kəsə 

xüsusi rəğbət bəsləməzdi. 

 1988-ci il... Sovet Ġmperiysı dağılırdı... 

 Bərdə 18 nömrəli Çörək zavodunda direk-tor 

vəzifəsində çalıĢırdım. Bakıda Politexnik ins-titutunu, 

Moskvada isə, Ümumittifaq Yeyinti Sə-naye Ġnstitutunu 

bitirmiĢdim... 

 Doxsanıncı illərin cəbhə dövrünün... qızğın çağında, 

kəl boynundan təptəzə KalaĢnikov av-tomatı asmıĢdı. 

Əlinə meqafon alıb, sarayın qar- Ģısına toplaĢmıĢ qara 

camaatı, boğuq qıĢqırtıyla Dağlıq Qarabağda döyüĢə 

səsləyir, narahat hə-rəkətlərlə hərdən bağırırdı:  

 “Kommunistlər! Kolxozçular! Fəhlələr!  

 Partiya biletlərinizi yandırın. Pasportlarınızı yandırın. 

Kim rusetə uĢaqlarınızı əsgər aparmaq istəsə mənə xəbər 

edin! Kafirlərin qurduğu ССРИ dağılıb! Biz müstəqilik...”    

 Hərdən də kalaĢnikovun uzun lüləsini Mar-dakert, 

Stepanakert və MarquĢavan səmtinə sa-rı tuĢlayıb bütöv 

bir qatar guruldadar, üz-gözünü turĢudaraq ağzını 

bürüĢdürər, yeni daraq çıxarıb avtomatına salar, camaata 

ürək-dirək verərdi. 

Izdiham qaynaĢırdı.  
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Bax beləcə, Bərdədə yaxın dost-tanıĢı, qo-hum-

əqrabanı, məsləkdaĢlarını baĢına toplayıb, at oynadırdı. 

Hətta... 

Sərkərdəliyi boynuna götürmüĢ, Həvva bi-bimin oğlu 

Raquf, rayonda baĢ aparan Arif Nəri-manovu makarla 

ayağından güllələmiĢdi... 

Əlqərəz:  

BaĢına qoĢun toplamaqla məĢğul idi. 

Və ona pənah gətirənləri silahlandırırdı... 

Anası ermənistanlı, atası Qubadlıdan oldu-ğundan 

çox sağlam doğulmuĢ, ov heyvanları ye-məklə, gecə-

gündüz Qarabağ kanalında, Tərtər çayında, çimməklə 

böyümüĢdü.    

Kövrək təxəyyüllü bərdəli uĢaqlar amansız Qəmloya, 

xalq qəhrəmanı Koroğlu kimi, igid pu-lemyotçu Çapayev 

kimi baxır, onu yenilməz igid, xilaskar kimi təsəvvür edirdi.  

Hətta, ona böyüklər də həsədlə baxırdı və bu 

müĢkülat iĢi onun həll edəcəyinə inanırdılar.  

Yan-yörəsində fırlananların çoxu, ona yal-taqlanır, 

yalmanır, qul kimi itaət edir... ciblərində bıçaq, qurğuĢun 

beĢbarmaq, küt alətlər gəzdirir...  
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Bu da üstlərində ağalıq eləyirdi.  

Hamısı da... onun qalib gələcəyinə inanan məntiqə 

köklənmiĢdi. 

Dərəbəylik baĢ alıb gedirdi... 

Ağzından çıxan hər söz, artıq möhürlü qa-nun idi. 

Onların təbirincə rus yıxılmıĢdı.  

Yarınmaq üçün Fərman, baĢını daz qırxdı-ran 

demokrat Nadir, burnutüklü axund Ramazan və... əyribel 

qulağı çirkli Əli müəllimin uzunqulaq oğlu Fəxrəddin, hər 

gün Qəmlonun ciblərini ləb-ləbi, Ģokaladla doldurardı. 

Hərçənd:  

O, tez-tez yanındakıları aĢağılayardı. 

 Sarayın direktoru, tay-dəyiĢik corab geyən Fərman, 

1941-1945-də ölənlərin Ģərəfinə ucaldı-lan obeliskin 

üstünə çıxıb, əlindəki səsgücləndi-rici ilə mitinqə 

toplaĢanlara... Bakı Dövlət univer-sitetini qurtardığından və 

fitri natiqlik qabiliyyəti-nə malik olduğundan, bibioğlunun 

yeni təsdiq et-diyi qanunları ucadan oxuyurdu: 

 “Cəmayət! 
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Ruslar bizi əsrlərlə boyunduruqda saxlayıb. Bütün 

sərvətimizi, o cümlədən də, neftimizi, qa-zımızı əlimizdən 

alıb. Ağdamın uzundərəsindəki rus hərbi anbarlarını 

dağıdıb ələ keçirmiĢik. Ġstə-diyiniz qədər oradan silah-

sürsat daĢıyıb götürə bilərsiniz. Zira, torpaq naminə, 

Qəmlo naminədir bu döyülĢlər. Vətən dardadır! 

Cəmayət!   

Amerikanlar Qorbaçovla birləĢib erməniləri qızıĢdırıb 

üstümüzə salaraq... Ağdam, Kəlbəcər Laçın, ġuĢa 

qarıĢıq... Dağlıq Qarabağı ələ keçir-mək istəyirlər. Yanı 

qırmızı xətli... FORD, TOYOTA, bayraqlı qara CĠP-lərlə 

gəzən Qırmızı Xaç cəmiy-yəti, xarici jurnalistlər, Sərhədsiz 

həkimlər adı al-tında çalıĢanların hamısı, onların casus 

Ģəbəkə-lərinin Ģantajçı, təxribatçı bandit üzvləridir. 

Cəmayət!  

Raykom binasının həyətində, amerikanlar hündür 

tarelka antennalar quraĢdırıb. Erməniyə iĢləyir hanısı... 

Amerikanlara, rus ayılarına inan-mayın. Xristianlar bizim 

düĢmənlərimizdir! 

Cəmayət!  

Ġran radiosundan “ġəriətin səsi...”-nə qulaq asın. 

Orda... yüngül qayda pozanları necə qam-çılayır, ağır 

cinayət edənləri necə asır və baĢını necə vururlar!  
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Oğurluq edənlərin biləyini necə kəsirlər!  

ġəriət məhkəməsi fətva verir, kütlənin göz-ləri 

qarĢısında öldürülən qardaĢının qatilinin ba-Ģını elə ölənin 

öz qardaĢı kəsir...  

Quran belə deyir, belə tələb edir bizdən.” 

Kimlərsə yerdən ağız-ağıza verib bağırıĢır, 

ĢarappaĢarap səs-küylə qıĢqırıĢırdılar:  

“Dar ağacları qurulsun!” 

“Raykom iĢçilərini asın!” 

“RüĢvətxorlar tonqalda yandırılsın! 

Qəmlonun dəstəyi ilə:  

Bərdə Musiqi Məktəbinin direktoru iĢləyən, qocaman 

kommunist Çingiz Ağayev, partbiletini sarkazmla cırıb... 

tikinti idarəsinin rəisi Ġlyas mü-əllimlə birlikdə, Bərdənin 

Xalq Cəbhəsində lider-lik edirdi. Özünə yeni ləqəb də 

götürmüĢdü:  

Çingiz Mübariz!  

O yüksək təhsilli idi.  

Konservatoriyanı fərqlənmə ilə bitirmiĢdi.  
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Drijor olsa da, müxtəlif mövzulara mahnılar da 

qoĢmuĢdu. Tez-tez gümüĢü saçlarına əl gəz-dirib, xalqa 

müraciət edənləri təlimatlandırır, DTK hamısını çəkir, -deyə, 

gizlincə xəbərdar edirdi.  

Əsrlər boyu, milyon-milyon insanları zülmə məhkum 

edənlər, komendant saatı tədbiq edər-lər deyib, dad döyür, 

qoçuları baĢa salırdı.  

Yuxusuzluqdan dodaqlarının ətrafları yor-ğunluq 

qırıĢlarıyla dolmuĢ, göz qapaqları ĢiĢmiĢ-di. YaĢının 

üstünə yaĢ gəldikcə, elə bil kiĢinin də üzünə nur gəlmiĢdi. 

GümüĢü papaq qoyurdu. 

 Ehtiyyatlı olun!  

 Bu çuxur, hələ çox su aparacaq! 

 Ġlyas müəllim də, yorğun baxıĢlarıyla kütlə-yə tərs 

nəzər salıb, siqaretinə ara vermirdi.  

 Balaca götünə, cins Ģalvar çərtdətmiĢ Fər-man, 

gizlincə bir plastmas qaba rus arağı süzüb, xəlvəti 50 

ataraq, tarixi nitqinə davam edirdi: 

 Cəmayət!  

 “ġahmat, kart oynamaq olmaz. Mahnı oxu-maq, 

rəqs etmək, Ģəkil çəkmək, filmlərə baxmaq, olmaz. 
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Qurandan baĢqa ayrı kitab oxumaq, qəti qadağandır! Bilin 

və agah olun!” 

 Onun gözündəki nəvaziĢ, üzündəki təbəs-süm 

əvvəlkilərə nisbətdə tamam fərqli idi. 

 ToplaĢanlar yerbəyerdən çığırıĢırdılar:  

 “Ġran Ġslam Respublikası bizə təcili yardım eləməlidi! 

Türkiyə ayağa qalxmalıdır! Qarabağın ermənilərinə ölüm! 

MeĢədəki Ġnstitutun həyətin-dən iki erməni casusunun 

cəsədi yellənir... Ġnan-mırsınızsa, gedib baxa bilərsiniz!”  

 Elə bu vaxt, qırmızıyanaq ƏləmĢahla Əvəz əmimin 

oğlu, sarıyaçalar “Elim” ləqəbli Ġlham Ba-bayev, ЖИГУЛИ 

maĢınının dalına məftillə bağlan-mıĢ erməni quldurunu, it 

leĢi kimi sürüyə-sürüyə sarayın qarĢısına gətirdilər.  

Talpa halında kütlə bir-birinə qarıĢdı. 

Adamların arasından, bir qoca arvad çıxıb, canı 

çoxdan çıxmıĢ... erməni dığasının cəsədinə bir kəsək 

tolazladı və sarkazmla:  

“Ala, bu da sənə Qarabağ!” 

Hiddətli raykom iĢçilərini üĢütmə tutmuĢdu. 

Fırları yatmıĢ, riyazi iqrekləri açılmıĢdı.  
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 Daha onları saya salan yox idi. Fürsəti föf-tə 

verməyən kütlə bunları ikrahla lağa qoyur, bə-zən də, 

vələduznalar min-bir oyun cıxarıb, Ģitini-Ģorunu çıxara-

çıxara, taleləri üz çevirmiĢ bu za-vallıları həyasızlıqla 

muĢqurdur və vaxtı ilə, bərk gedən Ģarlatanlara istehzayla 

ağız əyir, ələ salır, illərlə yığılıb qalaqlanmıĢ kin-

küdurətlərini... indi təfsilən xatırlayıb, ləzzətlə xərcləyirdilər.  

 Zira, hamısını, müftə və asan qazancların-dan 

məhrum etmiĢdilər.  

 Qalırdı ikmal etmək! 

Qalın, əzələli tüklü qollarını köksündə çar-pazlamıĢ, 

üzü vəhĢi ifadəli Qəmlo... bu məqamı da boĢuna xərcləmir, 

bir neçə sözlə onları sındı-rır, sərkərdəlik təəssürüylə 

alıĢıb-yanırdı. 

Dünyanın təkəri geri fırlanırdı. 

Zavallılar dili gödək olmuĢ, diĢlərini qıcayıb 

ağızlarını yummuĢ, dodaqlarını da, bir-birinə kip sıxıb, 

fəqiranə mumlamıĢdılar. 

Hələ bu harasıdır? 

Sarayın soyuq daĢ pilləkəni üstünə çıxmıĢ, 

demokrat Nadir qumarbaz olsa da... indi baĢına qara 

araqçın qoyub, əlindəki, qoz boyda daĢları olan sarı 
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kəhrəba təsbehini, aramla Ģaqqıldada-Ģaqqıldada çevirir... 

bibioğlunun xalq cəbhəçilə-rindən aldığı gizli göstəriĢlərinə 

istinadən, verdiyi tapĢırıqları, kələ-kötür dırnaqlı kobud 

əlində tut-duğu səsgücləndiricini bir əlindən o biri əlinə ke-

çirə-keçirə ağzına dirəyib... çox Ģeyi də özündən 

artırmaqla camaata tarixi müraciət eləyirdi: 

Eyy əhli-müsəlman olanlar!  

Həzarat!  

 “Daha xristianlar kimi qalstuk bağlamayın.  

 Əsl müsəlmanlar kimi saqqal buraxın.  

 Allahdan baĢqa heç kəsdən qorxmayın.  

 Axı siz Məhəmməd peyğəmbərin övladları-sınız! 

Qumar oynamaq Ģeytan əməlidir... Gündə, düz beĢ dəfə 

namaz qılmalıyıq. Oğurluq edənin biləkləri, təkrar oğurluq 

edənlərin isə, qılçası kə-siləcək! Ağlınız sovetlərə 

getməsin!  

 TutuquĢu saxlamaq olmaz. 

 Qadınlar kosmetikadan, ənlik-kirĢandan is-tifadə edə 

bilməz! Zinət gəzdirmək, ya dəbdəbəli paltar geyinmək, 

kiĢilərin gözünün içinə baxmaq, dırnaq rəngləmək olmaz... 

Ġctimai yerdə gülmək qəti qadağandır!  
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 Yeriyəndə, hiyləgərliklə əndamını oynadıb, cavan 

oğlanları çirkin xəyallara salan ya kiĢisinə xəyanət edən 

qadın... dəhĢətamiz qaydada daĢ-qalaq ediləcək və 

gözləriylə bu mənzərəni görən anası, müttəsil zarıya-

zarıya qalacaq!” 

 Artıq... qeyri-rəsmi islam hakimiyyəti yarat-dıqlarının 

fövqündə, demokrat Nadir yaĢıl parça-dan, üfürə-üfürə 

açıb çıxartdığı iri Qurandakı su-rələri mikrafonla zikr edirdi.  

 Belə vaxtlarda, erməni Ġslamın oğlu qabır-ğasöhbət 

Qalib, eĢĢək Aslanın oğlu, xotuq Arif, Qazıqurdalı plotnik 

Vidadi izdihamdakı, əndamlı qadınların ombasından, ya əl 

uzadıb paçalarının arasından qəfil bir çimdik alar, dərhal 

da götürü-lüb tünlükdə gözdən itirdilər. 

 Cimdiyi də alanda ərasat güclə burardılar.  

 Hətta, orta məktəbi belə oxumayan, Qazı-qurdalı 

plotnik Vidadi artıq bir az da irəliyə gedib Bakı 

iĢbazlarından olan, əslən gürcüstanlı Səlim Səlimovun 

əliylə, özünə, Ali məktəbin saxta dip-lomunu da almıĢdı.  

 Qara günün ömrü az olar iĢtəhası ilə... 

 BaĢa düĢənlərə çəp-çəp baxar, hətta, söz güləĢdirib, 

onlara institut oxuduğunu sırımaq da istəyirdi. Ağ yalan 

danıĢdığını özü bilə-bilə... bə-zən, öz yalanını ata-anasının 

goruna and içərək utanıb-qızarmadan kiməsə inandırmaq 
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istəyində bulunur, dərin getmə, məsələ böyüyər, hikmətini 

unudurdu. Ancaq savadsızlığın əzab yükünü ört-basdır 

eləsə də, bir gün səhvini anlayacaqdı... 

 Hərçənd...  

 O il, elə kitabxanalardakı kitabları da, çölə töküb 

yandırdılar və kitab satan mağazaları çön-dərib dini 

mərkəz elədilər.  

 Ġmamzadə binası əsaslı təmir edildi. Yeni-yeni 

məscidlər tikildi hər rayonda. 

 Bərdənin mərkəzində, gözgörə itib-batmıĢ köhnə 

məscidi də, bibioğlu Qəmlionun silah gü-cünə gətirib 

otuzdurduğu Yusif Kərim oğlu Allah-verdiyev... fabrik-

zavod direktorlarının, idarə mü-dirlərinin, kolxoz sədrlərinin 

hesabına təmir elət-dirdi. Xaçmazdan da gətizdirib yeni 

axund təyin elədilər. Axund Ramazan. 

 Az keçmiĢdi, məlum oldu ki, silindirik uzun buxara 

papaq qoyan axund Ramazan КГБ agenti imiĢ. Ġblis ilə 

mollanın iĢi bir olan kimi, Yusif mü-əllimlə axund 

Ramazanın da ciki-biki bir idi. 

 Axund, islam dinini öyrənən cocuqlara an-

lamadığımız əlifbalarla fars və ərəb dilində yazıl-mıĢ 

kitablardan yad dildə dərs keçir, hətta əzan səsi ilə, qəmli 
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bir muğam üstündə, uzada-uzada quran surələrinin 

sözlərindən oxumağı da, öyrət-məyə baĢlamıĢdı.  

 Axund, qəbristanlığa hər mollanı buraxmır, artıq, iĢ 

bölgüsü aparıb, yuyat yerlərinə kimlərin buraxılacağı... yas 

mərasimlərini kimlərin apara-cağı, yasini kimlərin 

oxuyacağına kimi bölgü böl-müĢ və çoxlarının narazı 

qalacağını qulaqardına vurmaqla iri bir qrafik tutub 

məscidin ön divarına yapıĢdırmıĢdı.  

 Məhz, elə o gündən də kirvəsi, babı Cavad ġərifovla 

düĢmən olmuĢdu. 

 Yeni təyinatlardan aldığı rüĢvətlərlə özünə tezliklə 

minik avtomobili aldı. Fəqət... aldığı jiquli maĢının rəngi 

sarsarı idi. Ona irad tutulsa da, tə-biətən yüngül 

olduğundan bu sarı rəngin, demək olar dəlisiydi zavallı.  

 Məclisdə vəzifəli adam olmayanda dingilin-füruĢluq 

eləsə də prokuror, icra baĢçısı görən ki-mi həssaslıqla 

özünü tez yığıĢdırır... uzun əbası-nın ətəyindən tutaraq 

vəzifəlilərin qarĢısında əyi-lib ikiqat olur, onların qarĢısında 

özünü ağır apa-rır, bir ovuc torpaq olub, yüz il əvvəl 

ölənlərinin hamısının adlarını bir-bir çəkərək salavat 

çevirər, ruhlarına gözüyumulu quran oxuyardı.   
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 Vəzifəli, pullu adamların yasını Ģəxsən özü keçirirdi. 

Babmuq yarpağınaoxĢar gözlərini qıyıb muğam üstə, 

xüsusi avazla mələyirdi. 

 Avaralar, qumarbazlar saqqal buraxıb, ba-Ģına ağ və 

qara rəngli araqçınlar, əllərində sarı-qonur rəngli kəhraba 

müĢtük tutandan sonra, bu məsciddə dizlərini yerə qoyub... 

ərəb dilində Qu-ran oxumağa baĢladılar.  

 Beləcə... bərdəli yeniyetmələr islam dininə səthi 

yiyələnir, namaz qılmağı müdərrisdən səbr və inamla 

öyrənirdilər. 

 Artıq, Lenin bağında qalmıĢ tək-tük iri Ģam 

ağaclarının kölgəsində bardaĢqurma oturub, diz-ləri üstdə 

dini kitablar oxuyan uĢaq-muĢaq pey-da olmuĢdu. Məscid 

cana, imana gəlmiĢdi.  

 Bir gün içəriyə keçib baxanda qonĢu, yuxu, yataq və 

acı tütün qoxusu verən Arazın məktəb-də oxuyan oğlu 

Xıdırın da, heç kəsə məhəl qoy-madan dizi üstündə 

çömbəlib, möizə oxuduğunu gözlərimlə görəndə, nədənsə 

tutuldum... 

 Bu uĢaq, ağıllı idi, mollalıqdansa, ali təhsil almalıydı. 

YaxĢı boy-buxunu, iti zehni vardı. 

 Hər yanda, dərəbəylik baĢ alıb gedirdi. 
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 Sarayın qarĢısındakı, geniĢ kütlə izdihamı yenə 

tellənirdi. Bu dəfə də... Qarabağ üçün yaxa açmaq, yahu 

demək əvəzinə: 

 ġiə-sünnü məsələsi ortaya atılmıĢdı. 

 Üzqarası idi. Bu yaxa yırtmaq kimin ağlına gəlmiĢdi, 

kimin dərmanına su calanırdı? 

 Qəfil növbəti bəd xəbər yayıldı: 

 Kinoteatr binası bağlandı!  

 Güclü baĢağrısı ilə baĢlayan miqrendən, il-lərdi 

əziyyət çəkən kinomexaniki döyüb, bir yığın kinolentlərə də 

od vurub yandırdılar. 

 Dəli bağlayanı, yüz ağıllı aça bilməz. 

 Hələ bizim bibioğlu Qəmlo... 

 Gördüyü iĢi götür-qoy etməzdi. 

 Hirslənəndə, hiddətindən dörd bir yana sö-lyüĢ 

yağdırardı. Söz güləĢdirməkdə də mahir idi. 

 Yaxasından yapıĢdığını anqırdardı. 

 Hərçənd: 
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         200 kiloqrama yaxın çəkisi olsa belə yaĢca ondan 

böyük olduğum üçün, qarĢımda nəzakət-lə dayanar, 

hirslənsəm də, istehzalı söz iĢlətsəm də cavabımı 

qaytarmazdı. 

 Heç kəsə yendirməz... tanıdığı insanlardan çox küçə 

itlərinə hörmət qoyardı. Heç kəsə inan-maz, hamını 

sınayıcı nəzərlərlə sezərdi.  

 Kürəyindən axan tərin, əynindəki donunda iz 

buraxdığı arvadı... depressiya əleyhinə həblər içən 

sabirabadlı Fatiməni, səhər döysə, günorta yeməyində 

boĢqabdan qaĢıqla götürdüyü yemə-yi birinci ona 

yedirdərdi ki, birdən arvadı ona si-çan dərmanı verər... 

Müdam belə olub, davadan sonra arvadına güvənməzdi... 

 Son dəfə... yaxasıaçıq, enli yaĢıl köynəkdə, 

həyətlərindəki, o gövdəsi düyünlü iri tut ağacına söykənib, 

qamaĢan gözlərini qıydı, əlini günəĢin qabağına tutaraq, 

sözübütöv, dolubədənli, uzun-boy atamı çox istədiyindən:  

 “Dayımın canı üçün qurtardım, ta, prokuror 

Hüseyinlə iĢim yoxdu!” -deyə and içdi.  

 Bu vaxt badamı gözlərində həlim, xeyirxah və 

mehriban bir ifadə vardı. Heç vaxt da atamın canına 

yalandan and içməzdi.  

 Yadında qalmayan yuxular görərdi. 
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 Qəmlo igid idi.  

 Sərkərdəlik boyuna biçilmiĢdi. 

 Koroğlu da onun qabağından qaçardı...   

         Bizim nəsildə klanlıq çatmırdı.  

         Əsas nöqsanımız da elə bu idi.  

 Yahu... dünyanın iĢlərinə bax! 

         Bu nöqsanın toxumunu səpənsə qardaĢım Rafiq 

olmuĢdu. Və söz yox ki, ġərq də, Qərb də Allahındır, -

deyən Rafiq, bunu kortəbii, sonluğu-nu baĢa düĢmədən, 

dərin düĢünmədən eləmiĢdi. Yəni atadanqalma miras 

deyildi. 

 Onun bu ömürdə ən böyük səhfi, qəbahəti, ağdamlı 

yeznəmiz Adilə, bir də bacım Yeganəyə və qardaĢım 

Vidadiyə bel bağlaması idi. 

 Elə Vidadinin də güdazına getdi.  

 Nə məni eĢitdi, nə də ki, həyat yoldaĢını.  

 Halbuki, mənim çörəyimi yeyirdilər. 

 Həm də iki dəfə müqəddəs Kəbədə ziyarət etmiĢdi. 

Polis polkovniki ola-ola...  
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         Klassik gözəlliyi olan nənəmin, ata-anamın vaxtsız 

vəfatından... atam 60 yaĢında qara ciyər serrozundan, 

qardaĢım Rafiqin 52 yaĢında faci-əli ölümündən, dikyaxalı 

kurtka geyinməyi xoĢla-yan ən kiçik qardaĢım, kokain 

düĢkünü Firdovsi-nin 35 yaĢında cavan ölümündən sonra, 

klanlıq məsələsi daha qabarıq formada ortaya çıxdı.  

         Və qardaĢ-bacı arasında buz kimi soyuq-luq 

meydana gəldi. Bir-birimizlə görüĢəndə meh-riban olsaq 

da, əvvəlki səmimiyyət yoxa çıxmıĢ: QardaĢlıq uĢaq vaxtı 

olur məsəli, özünü aydınca doğrultmuĢdu... QarıĢqa 

mürəbbənin canına da-raĢan kimi, yastıyapalaq, savadsız 

dostları Vida-di ilə Vaqifin baĢına toplaĢmıĢdı... 

 Mən udum-udum, balakənli ġamil Dibirov-dan 

tutmuĢ, yerli yastıyapalaqlar isə, qurtaqurtla zoğal, ərik, tut, 

araqlarını suəvəzi içirdilər. 

 QardaĢlıq uĢaq vaxtı olur, deyə, deyə...  

         Mətləbdən yayınmayaq. 

 Mən həddindən artıq kitabpərəst idim. 

 Anlayırdım ki: 

         Ailə əsas silahdır.  
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 QardaĢların hər biri, bu silahın bir hissəsi-dir. Odur 

ki, onlar cəm halda güc sahibi olurlar... 

 Vidadi, Adil və bacım Yeganənin, tökdüyü 

məsləhətlərlə Rafiqin səpdiyi yanlıĢ aqsaqqallıq toxumu 

cücərmiĢdi. Artıq boy verib gedirdi... 

 Az qalırdı... yevlaxlı q.Alagözün cındır oğlu Rəcəb 

Rafiqə görə baĢımıza minə... 

 Amma, bir dəfə yaxĢı payını verdim! 

 Vidadi, böyük oğluna ömrüboyu sıravi milis nəfəri 

iĢləmiĢ, Müzzəffərin oğlu Füzulinin, qızını almaq üçün 

elçilikdən sora niĢana getmiĢdik.  

 Əlicana! 

 Yeri düĢmüĢkən, Əlican bir dəfə mənə de-yəndə ki: 

Tofiq əmi, oxuduğum yadımda qalmır.  

 Ona yağlı bir qapaz vurub soruĢdum:  

 Qaynatayın adı nədir? Dərhal dedi: Füzuli!  

 Bəs demirdin yaddaĢım yoxdur, oxuduqla-rım 

yadımda qalmır?   

 “Min bir gecə” kitabının bütün cildlərini ona oxutdum. 

NiĢanlı olduğundan yaman da, Ģövqlə oxudu. Və bir gün 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

362 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

də telini yağlayıb anasına Ģərt qoydu: NiĢanlımla bu saat 

“yatmasam...” özümü gülləliyəcəm. Məsələ böyüyüb 

Füzuliyə çatanda, kürəkənin, iki ayağını bir baĢmağa 

dirədiyini gö-rüb razılaĢdılar. Xata sovuĢdu... 

 Əlqərəz: 

 Rəcəb ayağa qalxıb sağlıq deyəndə... belə baĢladı: 

Yalanı yoxdur, böyük Babayevlər nəsli-nin ağsaqqalı 

Rafiqdi... Elə bunu demiĢdi, ayağa qalxdım: Əəə, 

Süleymanov s... qəhbə Alagözün oğlu, kimdi əə bizim 

nəslin ağsaqqalı? Pox yeyir Vidadi də, sən də! Kimdi ə 

ağsaqqal? Rafiq? 

 Elə bil qurbağa gölünə daĢ atdılar. Məclisə ölü 

sükutu çökdü. Nə Vidadi, nə qeyrisi cıqqırını çıxara bildi. 

Rəcəbin arağı badədə donub qaldı. 

 Ġri cəmdəyiylə stula çökdü... 

 Və əlləri əsə-əsə siqaret çıxartdı. 

 Bu sükutu Rafiqin özü pozdu:“Rəcəb... heç yeri 

deyildi... Tofiq düz deyir... Bizim nəsil-kökün ağsaqqalı o 

kiĢidir...” 

 Hərçənd: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

363 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Səhvi Rafiqin özü də buraxmıĢdı: Təhqirin, artıq 

donuz boyda isbatıydı bu. Gərək o məndən əvvəl, özü də 

yatımına deyəydi sözünü. 

 Lenin ordenli Hüseyin Ağayevin... özündən kiçik 

qardaĢı Ġsa Ağayev və dayısı seyid Abdulla boynumu 

qucaqlayıb: Təpərinə qurban olum! Nə dedin! Düz sözə nə 

hacət? 

 Hamısı acı həb kimi uddu, bal kimi yedi. 

 Mətləbdən uzaqlaĢmayaq...  

 Qilü qalçı bibioğlu Qəmlo! 

         Biz... onun nəĢini Binə aeroportundan gəti-rəndə 

Rusiyadan qisim-qisim tabutlarda, nə qə-dər cavan, 

yeniyetmə, igid oğlanlarımızın meyit-lərini gətirmiĢdilər.  

 Çığırtı, qıĢqırtı, bağırtı səsləri... nisgil dolu ağlaĢma 

səsindən boğulanlar, səsini belə çıxara bilməyib bayılan 

ana-bacılar... 

         Bütün ölü sahiblərinin ümumi rəyi bir idi:  

         Özümüzünkülərdi bir-birinin qənimi...  

 Nə çoxdur toyuq bir qıçlıdır ki, bir qıçlı de-yib 

inadından dönməyənlər 
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         Cəngavər ədalı, nəhəng cüssəli bibioğlunu da, killer 

tutub yarımavtomat Beretta pistoleti ilə güllələtdirən də elə 

baĢqa bir azərbaycanlı oğlan olmuĢdu. Görünür ağlını 

uduzub...  

         Gecə yarı Raqufin tabutunu gətirən yüzlər-lə maĢın 

karvanı Bərdə istiqamətinə yönələndə, atamın doğma 

dayısı Təhməz kiĢinin oğlu, bom-boz bozarmıĢ Səməd, 

yolboyu hadisəni boğultu-lu səslə, ufultuyla belə nəql elədi:  

         Onu aldadıb arxadan atıblar. BaĢının arxa-sından 

cəmi bircə güllə vurmuĢdular. Qisasa gə-lən beĢ nəfərin 

hamısı, əvvəl növbəylə, əl verib, onunla qucaqlaĢıblar. 

Dördüncü öpüĢüb kənara çəkilən killer, dinməzcə onun 

arxa tərəfinə keçib və sərrast atəĢ açmıĢdı. 

 Vedrə bağladılar bizə... 

 Kürün körpüsünə yaxınlaĢanda Bakıya ge-də 

bilməyən maĢınlar da bizim karvana qoĢuldu. Yevlaxdan 

Bərdəyə istiqamət götürdük.  

 Sübhə yaxın maĢın karvanı Bərdəyə çatdı. 

 Dünya tükənər, düĢmən tükənməz, -deyib-lər. Vaxtı 

ilə, Raqufun əlindən zillət çəkənlər də, insan axınına 

qoĢulub kədərli görünsələr belə iç-lərində ürəkdən 

sevinirdilər.  
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 Kolxoz küçəsi toyuq tardan düĢəndən, qa-ra xəbəri 

eĢidib gələnləri tutmurdu.  

 Biz beləyik.  

 Özümüz-özümüzə qənim kəsilir, sonra da, üz-

gözümüzü cırıqlayıb vay-Ģivən qoparırıq.  

 Hamı əl-ayaq eləyirdi.  

 BaĢı çıxanlar da, çıxmayanlar da. 

 Qadınlar əl atıb saçlarını yolur, ana-bacılar 

dırnaqlarıyla üzlərini Ģırımlayırdılar.  

 KiĢilər baĢ-gözlərinə döyür, xısın-xısın hə-yət-

bucaqda ağlaĢırdılar. Oğlanları... meyit rəngi alıb, ağlaya 

da bilmir, kütləni çox görüb, intiqam haqqında 

düĢünürdülər. 

 Nə fayda?  

 Meyit çox ağır olduğundan, tabuta ən güc-lülər girdi. 

Cənazəni yumaq üçün, axund:  

 Əcələ çarə yoxdur... -deyə-deyə, tünd göy rəngli 

qaçqın çadırından yuyat yeri qurdururdu. 

 BaĢına qara fəs qoymuĢ yaĢlı bir molla da, axund 

Ramazana yarınırdı: 
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 Əcəl gələndə soruĢmaz ki, oğul-uĢağın ne-çədir? 

ġeytanın da iĢi budur, neyləyə bilərik?   

 Bu da, bir igid ömrünün sonu.  

 Heç qırx il də yaĢaya bilmədi.  

 DolanıĢıq ucbatından, Rusiyaya, çörək da-lınca 

getmiĢ, min-bir əzab-əziyyətlə ərsəyə gətir-diyi evində 

gözü dolusu yaĢamamıĢdı. 

 Birinci mərtəbənin geniĢ zalında, taxta dö-Ģəmənin 

üstünə xalı-xalça döĢəyib, üstündən iri yun döĢək 

salandan sonra, gövdəli cənazəni on-on beĢ nəfər zorla 

yerə uzatdılar.  

 Meyitsifət bir qadin əsəbiyyət halında, kök dizlərinə, 

qısa baldırlarına döyəcləyib:  

 Lənət kor Ģeytana! Lənət sənə kor Ģeytan! Altına ən 

bahalı xəli-gəbə döĢəyin... YaxĢı ki, Əli dayın bu gününü 

görmədi talesiz balam... ġeyta-nın qılçını sındırıb, özünə 

mülk tikmiĢdin, alaya-rımçıq qaldı... Üç igid oğluna, toy-

büsat yeri ha-zırlatmıĢdın, can balaa, yas mağarın oldu... -

de-yib, dad döyür, birdən də vay-Ģivən qoparırdı. 

 Ġbarəpərdazlıq edənlər də vardı. 
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 DolaĢıq, dar Kolxoz küçəsinin də öz imma-nent 

qanunları vardı. 

         180 kiloqramlıq Raquf sanki yuxuda idi. 

         Canı ruhsuz olsa da, elə bil yuxuya keçmiĢ və 

yuxuda gördüklərindən sanki gülümsəyirdi.  

 Onu yuyat yerində, böyük, qar kimi ağ mə-ləfəyə 

bükdülər. 

 Bu da, igid bibioğlu ömrü... 

 O il, süxur suları da yerin təkinə çəkilmiĢdi. Dayaz 

quyu suları quruyur... lap dərin quyuların suyu isə çəkilib 

dibə enmiĢdi. Tərtər çayınun su-yu kəsilmiĢ, məcrası isə 

ətrafda yaĢayanların zi-bil-tullantı yerinə çevrilmiĢdi.  

         Xatırladım ki, bu gecə yuxuda ilana ağı ve-rən, 

gödənqulu Vaqif q.Baharoğlunu da görmüĢ-düm... Onu, 

ağlaya-ağlaya, burnunun suyu axa-axa anasının dalısıyca 

düĢüb həyətlərindəki tən-dirxanaya gedən, ya 

döngəmizdə, atasının boy-nunda gəzən, bizimlə gizlənqaç 

oynayan vaxtla-rından tanıyırdım.  

 Oynaq, bir himə bənd, tərs, uĢaq idi.  
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 QardaĢı Bayram atasının əlindən tutub çiy-ni ilə ona 

söykənərdi. Siyasət isə, adətən anası-nın ətəyindən tutub, 

ona qısılardı.  

 QaĢları, uçan göyərçinəbənzər bacılarının, yaxĢı 

qulluq elədikləri, rəngbərəng qızıl güllü hə-yətlərinin 

ayağındakı, əhənglə ağardılmıĢ beton hamamlarından 

yalnız soyuq su gələrdi. 

 Çəpərbir qonĢuyduq...  

 Hətta, indi onu yadıma salanda belə... səsi 

qulaqlarımda eĢidildi. Ovucları ilə gözlərini ovuĢ-durub 

əsnəyər... yemək yeyib doyan kimi, ağzın-da “Bakının 

iĢıqları” mahnısını zümzümə edərdi.  

 Yaman da ədalıydı. Heç elə bil, saçları tən ortadan 

ayrılmıĢ q.Baharın oğlu deyildi.  

 Qazından, saçlarını çiyninə qədər uzadar, amma, 

vaxtında yumadığından tükü yağlanar və nəticəsi də o 

oldu ki, saçları seyrəkləĢdi... sonda da, keçəlləĢib daz 

qaldı.  

 q.Bahar xala, onun inadı qarĢısında qalan-da, 

heyrətə gəlib deyərdi:  

 Sünnüdü əəə buu!   
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 Biz, yayda isti əlindən dağlara qaçardıq. 

 Fəqət...  

 Onların buna imkanı çatmazdı... Stolbazın, 

atası oğurluq üstündə türmədə yatdığından, on-lar aranda 

qalıb istidən yanar, bol tər tökərdilər.  

 Yeddi uĢağın pintiliyi də ki, bu bürküyə qa-rıĢıb, 

evləri ağcaqanadlarla doldurardı.  

 Bu ailənin faciəsi oğurluq ucbatından idi... Və hökm 

sürən acı reallıq da ortada... 

 Qalırdı vaveyla qoparmaq! 

 Vaqif Bəylər oğlu Hüseynov. 

 Əslində bu adam kimdir? 

 Və nə məssəbə qulluq edir...  

 Günün yandırıb kobudluqla qaraltdığı, tünd 

qəhvəyiyə çalan gözlərinin altı oraq Ģəklində tor-balanmıĢ 

axıska türkləri ilə yeni, 26-lar məhəllə-sində gor qonĢuları 

idilər.  
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 Çəyirdəkli qara gavalıdan yeməyi çox xoĢ-layan 

əbrəĢ Nəriman kiĢiyə acı-acı gileylənib və sonda, alnını tər 

basa-basa etiraf da edibmiĢ:  

         “Zahidov... Allah düĢmənimi də mənim gü-nümə 

salmasın, laməkan olmuĢam...”  

 Sovet Ġmperiyası çökəndən sonra... axıska 

türklərinin əksəriyyəti Türkiyəyə üz tutmuĢdu. 

 O cümlədən, Zahidovlar sülaləsi də. 

 Mən Ġstanbulda onların evində qonaq olan-da 

yoxluğu yara olmayan, qəlbi viran qalmıĢ Nə-riman 

kiĢinin... bəlğəmi, səliqə ilə dörd bükülmüĢ dəsmalının 

içinə tüpürən oğlu Süleyman, bir qa-Ģını yuxarı dartıb, 

nəfəsini dərə-dərə danıĢırdı: 

 Vaqif Hüseynov bunları atama danıĢanda: 

 Onun səsi ömrünü bada vermiĢ naümid bir adamın 

əlacsızlığını xatırladırmıĢ...  

 Süleyman Nəriman oğlu Zahidov, Ġstanbul-da 

həftələrlə Vaqif haqqında danıĢıb sonunu çox müfəssəl 

yekunlaĢdırdı: Babayev, elə atasına əl qaldıranın sonu 

belə də olmalıydı... 
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 Cayıl söhbəti etsək Süleymanın özünün də ailə 

məsələsi ziq-zaqlı olsa da... o atasına allahı kimi hörmət 

qoyurdu... 

 Ata, oğul üçün yerdə Allahdır! 

 Nəsə 50 yaĢından sonra...  

 Bərdəlilərin danıĢdığına görə: 

 Yas mağarlarında qoyulmuĢ pul dəftərinin arasından 

çərən-pərən danıĢa-danıĢa pul çırpıĢ-dırmaqla, 

atadanqalma oğurluq mirasını layiqin-cə və sivil qaydada 

inkiĢaf elətdirir... 

 Və... sən demə: 

 Sonuncu dostluq elədiyi əqidə, amal dostu Ġlham 

Babayevin özü də, bu yolun yolçusuymuĢ.  

 Amma, bu məsələni hər vəchlə bir-birlərin-dən 

gizlədirmiĢlər. Zira, bu dostluğun da, bir gün pozulmağı 

var... 

 Keçək mətləbə: 

         Gödənotaranın, kəbinli iki arvadı olmuĢ və hər 

ikisinin də, mayasına haram qatılmıĢ, xəmiri sərvət kələyi 

ilə yoğrulmuĢdu... 
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 Odur ki: 

 Qocalıb əldən düĢəndə ortada qalmıĢdı.   

         Birinci arvad, ər üzüyü barmağına boĢ otu-ran sürtük 

Nəhayət xanım, Yevlax rayonlararası yun zavodunda 

iĢləyirdi. Vaqifin yaxın qohumu, boynuyoğun, uzundraz 

Əvəz kiĢi də bu zavodda fəhlə iĢləyirdi. Və Nəhayəti o 

niĢan vermiĢdi.  

 DiribaĢ qadın olduğu üçün, etibar edib bü-tün çirkli 

qara pul əməliyyatlarını ona həvalə elə-miĢdiər. Onun əli 

hər gün pulla oynasa da, yığı-lan pul, dazbaĢ 

boynudönməz mühafizəçiləri ilə kənarda gəzən gəncəli 

Sürət Hüseynova çatırdı.  

 Bu uzun qızın isə, necə deyərlər əlinə billə 

vermiĢdilər. Nəhayət qarayanız, arıq qız idi.  

 Vayxır Əvəz kiĢi nadan olduğundan Vaqifi inandıra 

bilmiĢdi ki bu qız milyonların sahibidir. 

 Milyonların hesabını vatman kağızı tutmur.  

         Fəqət...  

         Toydan sonra, Vaqifin gözlədiyi milyonları təzəgəlin 

zifaf otağına gətirməmiĢ, təzəbəyin tə-birincə desək 
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dəhĢətli dərəcədə yanlıĢ yol tutub, yeni təməli qoyulan 

ailənin bel sütununu vaysın-madan sındırmıĢdı bu ləçər.  

 Ġkiüzlü gəlin. 

 KeçmiĢi qalmaqallı, gizli intim günahlarıyla dolu bu 

gəlin, baĢa düĢmürdü ki... keçmiĢi tarixə gömmək üçün 

gödənquluya sərvət gətirməliydi. 

 Özü də, nəğd pul Ģəklində! 

 Çapoulçu, yad malına baxıĢ atan və imkan düĢsə 

balasına da aman verməyən xırsız Bəylə-rin də, 

qocalığında belə yorğalığından əl çəkmə-yən arvadı 

q.Baharın da, bikara, karsız Əvəz ki-Ģinin də, istədiikləri 

məhz elə bu milyon məsələ-si deyildimi? Vaveyla 

qopmasa da:  

 O gecə, aralarına ədavət toxumu səpildi. 

 Bu ailənin dağılmaması yolunda tək dönüĢ nöqtəsi 

yalnız karva idi, o da vaz atıb qaçmıĢdı.  

Top mərmisi kimi partlamaq həddində olan bu hikkə 

dağarcıqlarının hansı keçərdi bunu? 

 Beləcə...  
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 Bəylərin, toy Ģərəfinə, rəngli kafellərlə mo-zaik 

yığdırdığı isti sulu, buğlu hamamında... zifaf gecəsi çimə 

bilmədilər.  

 O gecə... onların əlləri bir-birinə daraqlan-madı. 

Dodaqları bir-birinə sıxılmadı. Sevgi nəĢə-si görməyən 

vücudları odlanmadı... 

 Bainhəmə:  

 Bu məqamda... hərə bu izdivacın soyuqlu-ğundan 

öz hesabını götürdü.  

 BaĢsız bədən oldular.  

 Varlanmaq ümidi qırılırdı.  

 Batyanı uzə vurub səs qaldırmadılar. 

 O gecə... qəlbinin dərinliyindəki nifrət, için-dəki kinli 

qəzəb bar-bar bağırsa da, bicəngə gə-də hiyləgərcəsinə 

susdu.  

 TəlaĢlanmadı da, hərçənd, acı göz yaĢları yanağını 

yandırdı.  

 Məkr içdən alovlanırdı... 

 Yalnız bahalı, topdağıtmaz cehiz gəlmiĢdi.  
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         Quru cehizsə... nə Vaqifi, nə atası, zombi-ləĢmiĢ 

Bəyləri, nə də ki, baxyanı üzə vurmayan, xoĢladığı kiĢiyə 

baxıĢ atan anası q.Baharı qane etməmiĢ, Əvəz kiĢi də xar 

olub qeybə çıxmıĢdı. 

 Sanki, xabi-qəflətdən ayılmıĢdılar! 

 Tonusu düĢmüĢ q.Bahar hikkəylə deyinir: 

 Oğlumu aldadıb... qazancının mində birini də 

gətirməyən... min dərədən su götürmüĢ, min-üzlü gəlin, 

dönüb göy rəngli minagülünə çevrilsə də, mənə heylə gəlin 

lazım deyil.  

 Ağ boyun-boğazını çil basmıĢ q.Bahar xa-la beləcə 

odsuz-ocaqsız, içinə kimi yandığından tombul ağzı 

köpüklənə-köpüklənə: 

 Gəlininə palçıq atırdı! 

 Xəcil olmuĢ təzə gəlinin... bu dəfəki naxıĢı tutmamıĢ, 

küsdümağacına dönmüĢ... hərdən də, yalqız qaldığını 

görüb, çalmasa da, əfi ilan kimi, fıs-fıs fısıldayırdı.  

 O, müdhiĢ bunt salınan gün... 

 GünəĢin qürübuna az qalmıĢdı. 
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         Toyun qırxı çıxmamıĢ baĢ yasavul q.Bahar xala 

diĢlərini qıcayıb, onun etimadını doğrultma-yan üzüqara 

gəlinin yüngül cer-cehizini qoluyox Qəhrəmanın arabasına 

qalaqla yığdırıb... yatmıĢ gəlinə xəbərdarlıq belə etmədən, 

tini buruldu və 26-larda, bir ləhzədəcə, küçənin ortasına 

tökdü. 

 Vazeh danıĢsaq:  

 Ömründə ağ geyim geyinməyən qaynana, gəlini 

ölümünə döysəydi bundan yaxĢı olardı...  

 Birini qoyum, o birisinə keçim. 

 Nədənsə, elə bu vaxt q.Bahar xalayla bağ-lı yadıma 

baĢqa bir uzaq xatirə düĢdü: 

 O vaxt biz yeniyetməydik. 

 q.Bahar xalanın bərk gedən vaxtlarıydı. 

 Və məktəbdə tətil günləri baĢlamıĢdı.  

 Yay aylarının tüğyan edən isti günlərindən biriydi. 

Həyətlərinin gün döyən hissəsindəki sal-dıqları bağda 

q.Bahar xala, əkdiyi xiyar-pomidor, badımcan və bibər 

Ģitillərini sulayırdı.  
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 Hərdən məni görər, kənarda durub oğrun-oğrun 

baxdığımı hiss edən kimi, dərhal əyilib ağ baldırlarını 

açıqda qoyardı.  

 Hiss edəndə ki, yanına lap yaxınlaĢmıĢam, qəfil 

çönüb əynimdəki nazik finkanın dikələn ye-rinə baxar... Və 

ehtiraslı baxıĢlarla, necə gözləri parlayardısa... nəfəsim 

tutular, dil-dodağım qup-quru quruyar, ürəyim köksümdən 

çıxmaq istərdi. Az qalardım ki, arxadan üstünə tullanam. 

 O da... 

 Gözləri ilə dirəĢərək, sanki arxadan belinə 

dırmaĢmağımı istəyir, qurumuĢ dodağında nəsə pıçıldayır, 

amma qulağım tutulduğundan heç nə eĢidə bilmir, içdən 

kükrəyən vəhĢi ehtiras, məni titrədirdi. Nə zamansa, hətta 

indinin özündə belə bunu düĢünəndə onun pıçıltısını 

duyurdum.  

 Amma, ziyilli arestant Bəylərin xofu, sıçra-maqdan 

saxlayar, sanki kimsə məni dürtmələyib ayıltmaq istəyərdi. 

Od kimi olmuĢ... dikələn cinsi orqanımı arıq budlarımın 

arasında, dizlərimlə sı-xıb saxlayırdım. 

 Bitib tükənməz vəhĢi ehtiras canımı sarar, ancaq 

ərinin qorxusu kəlbətin kimi məni sıxardı. 

 Arestant, türmədən çıxmıĢ və uĢaqları bö-yümüĢdü. 

Həm də biz çəpərbir qonĢuyduq.  
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 Bainhəmə, Vaqiflə də həmyaĢıd idik. 

 Düzü: 

 Bir az da, q.Bahar xalanın ləçərliyi vardı.  

Duyuq düĢən olsaydı, qara yaxardı!  

Daha blina yaĢamaq dövrümüz bitmiĢdi... 

Keçək 26-lara tökülən cer-cehizə. 

         QonĢuluqda yaĢayan qaraçı Münəvvərgilin evindən 

zəng vurub imdad diləyən gəlinin hara-yına Vaqifdən əvvəl 

özümü çatdırdım. 

 Gödənqulu:  

 TəĢəbbüs göstərib kömək əlini uzatmaq is-təyən 

adama Ģübhəylə baxsa belə, darvazamız-dan güllə kimi 

çıxdım.  

 TamaĢaya yığıĢan... qaraçıların arasından yenicə 

siviĢib keçmiĢdim ki, pırtlaq saçlı Zeynəb xala da vəhməli 

halda özünü yetirdi.  

 Saçları dağınıq, halı pəriĢan təzəgəlin, diz-ləri 

üstündə torpağa çöküb fəryad qoparır... yaĢ, gözlərindən 

sel kimi axırdı. 
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 Darda qalan dost-tanıĢa, lazım olan məqa-mında, 

lazımi kömək göstərməyi... fitri istedadla bacardığımdan 

dayana bilməzdim. 

         Üst-baĢından filtirsiz acı ПРИМА siqaretinin tünd 

qoxusu gələn boynunun kobudlaĢmıĢ dərisi qat-qat 

qarmonlanmıĢ çilli Bəylər də, indi özünü pərsəng aparır... 

quyruğu üstdə dayanıb, əfi ilan kimi fıs-fıs fısıldayırdı.  

 Alt koppuĢ dodağının üstünə, nə vaxt bax-san 

yapıĢıb qalmıĢ tütün görünərdi. Dilini çıxarıb aramla tütünü 

yalayar, sanki bundan ləzzət alar, bununla əsəblərini 

tənzimləyərdi.  

 Gah da sarı bığlarının ucunu burardı.  

 Ayağını sürüyə-sürüyə, meydan sulayır və 

özünəacımanın görüntüsünü yaradaraq:  

 “BaĢıma gələnlərin müqabilində, bu iĢ, heç nə olsa 

da, nüfuzuma, Ģənimə xələl gətlrərdi...  

 Allah məni... qadın qatili olmaqdan hifz et-sin...” -

deyib, gicbəsər gicləyirdi. 

 Təfsilata varmaq istəmirəm. 

 Ölüm olsun canınıza. 
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 Gəlinin piçini burmuĢdular! 

         Cehizi qonĢu Fərmanın avtolavkasına yük-ləyib... 

oturduğu yerdən lövbərini zorla qaldıran, Zeynəb xalagilə 

gətirdik. 

 ĠĢinin pərgarı olan, avtolavka Fərman, gə- linin evdə 

qalan Krasnodar mebellərini də, ikinci dönüĢdə yığıb 

gətirdi...  

 Qəttəzə cehizi çürüntü və rütubət iyi verən birinci 

mərtəbəyə yox, bibinin lütfüylə, ikinci mər-təbədə 

yerləĢən... künclərini hörümçək toru bas-mıĢ köhnə 

ĢüĢəbəndli evə yığdıq.  

 Ayaq basanda lax ĢüĢələri cingildəĢən, toz basmıĢ, 

önü ĢüĢəbəndli, çiy kərpicdən iç-içə hö-rülmüĢ otaqlarda 

sanki heç yaĢayan olmamıĢdı.  

 GünəĢ Ģüası və yagıĢın təsirindən, taxtala-rının 

rəngi solmuĢ, boyası qabarıb əcaib bir for-ma almıĢdı. Ġri 

gövdəli Xıdır dayı bu otaqda olur-du. Dünyasını 

dəyiĢəndən Zeynəb xala bu otağa ayaq basmamıĢdı. 

Çimçənirdi... 

 ĠĢi-gücü toxumaq idi.   
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 Kasıbyana bəzənmiĢ evində, bu ĢüĢəbən-də bitiĢik, 

digər yan otaqdakı döĢəmədə yerdən oturub, ayaqlarını 

aralayaraq, mil və yun yumaq-ları olan cəhrə iĢlədərdi. 

 Otaqların natəmizliyini hiss edib, dedi: 

 Buxarının əyriliyinə baxma tüstüsünün düz 

çıxmasına bax qızım. Yuyub təmizləyərik...  

 ġüĢəbəndin çöl hissəsindəki quĢ yuvasın-dan 

qaranquĢ tükü sallanırdı. Aynabəndin qarĢı-sındakı ğövdəli 

tut ağacının budağına iri bir qar-ğa qonub, arxayınçılıqla 

hərdən qarıldayırdı. 

 UĢaq vaxtı, əlli il sonra, gödənqulu haqqın-da 

uzaqgörənliklə bütün dediklərim vaxt ötdükcə birbəbir çin 

olurdu...  

 Gödənqulu, tamadalıq elədiyi toydan çıxıb məsələni 

öyrənəndə... kəbinli həyat yoldaĢı Nə-hayət ağlamaqdan 

yorulub küt düĢmüĢ... səssiz-səmirsiz, it kimi ləhləyə-

ləhləyə qalmıĢdı.  

 SoruĢulan hər bir sözə baĢını tərpətməklə cavab 

verirdi. Yorğun, hiyləsi baĢ tutmadığından tutulmuĢ... ürəyi 

al qan ağlayan təzəgəlin, cehizi olan dəri kresloya, bayılan 

adamtək tirlənmiĢdi. 

 Amma, tez-tez bizi gözaltı süzürdü...  
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         Oturduğu yerdəcə mürgüləyən, qısaboyun, bozarmıĢ 

tumanları üst-üstə geyinən Zeynəb xa-la yerdən 

bardaĢqurma oturub, dilini kökləyərək, səksəkə içində 

qalan təzəgəlini çox yasaladı, öz bildiyi məzmunda ona 

dözüm dərsi keçdi: 

 “Bizim evdə, kimdi sənə o qaĢın üstə qara var 

deyən? Vaqif ki dəlisov Bəyləri, kefcil Baharı demir, hamını 

atıb səni tutub. Onlarınca acığına qol-boyun olun, NÜġABƏ 

kinoteatrında hind film-lərinə baxın... Gözü götürməyən 

dıydıxların qoy canları çıxsın, yanıb-yaxılsınlar... Qoy, 

qəfədanı gətirim bir çay içək, özümüzə gələk...  

 Tofiq, Fərman qardaĢ, Əvəz kiĢi olmasay-dı, bu 

qədər yükü yuxarı daĢıya bilməzdik...”  

 Əvəz kiĢi əyninə tolstovka geyinmiĢdi. Qır-çınları 

olan, kəmərli, enli, bu uzun, qəhvəyi köy-nək onun iri 

boyuna, tüklü sifətinə yaraĢırdı. 

 Zeynəb xala Nəhayətə hind filmini, bu film-lərin 

Bərdədə matax olduğu üçün deyirdi. 

 Əslində dünyada daha gözəl filmlər vardı.  

 Yeri düĢmüĢkən... pirat surətlərini Bakıdan gətirib 

Bərdədə göstərdikləri hind filmlərində, bir senari olardı: 

Adətən, qız oğlanla seviĢər və gül-çiçəkli çəmənlikdə birgə 

oxuyardılar.  
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 Sonra oğlan yad ellərə ya oxumağa, ya da ki 

iĢləməyə gedərdi. Bu vaxt haradansa zənginin birisi peyda 

olar, qızın valideyinləri kasıb oğlanın sevgilisini zorla bu 

çirkin oğlana ərə verərdılər.  

 Gəlin köçən qız, göz yaĢları içində boğula-boğula 

özünə qəsd etmək düĢüncəsiylə ər evinə köçər, 

düyünlənmiĢ qaĢları açılmazdı.  

 TamaĢaçılar, xüsusən də savadsız yaĢlılar və gənc 

zümrə, bu vaxt içini çəkə-çəkə hıçqırar, bolluca göz yaĢları 

tökərdilər. 

 Qəfil... milyonçu olmuĢ kasıb sevgili peyda olar, 

bundan sonra da əsl təntənə yaĢanardı. 

 Kinozalda çəpik səsindən qulaq tutulardı. 

 Zəfər ayaq tutub yeriyərdi... 

 Uzatmayaq. Çox vaxt da:   

 Sonda da, məhkəmə zalında kiməsə güllə verilər, 

son anda... yaĢlı bir qadın, ya kiĢi xəlvəti tini burulub 

məhkəmə zalına girər, həqiqəti açıb-tökər. Güllə alanı 

dərhal buraxar, Ģərləyəni həbs edər, qatil də cinayətini 

boynuna alar, yaĢanan-ları palaz kimi açıb-tökərdi...   
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 “Avazın yaxĢıdı, oxuduğun quran olsa...” -deyərək, 

Riqa ətrinin xoĢ iyini verən Həhayət xa-nım yalqızlığını 

sanki indi dərk edib yenidən hıç-qırdı... Onun bu qərib 

rayonda salamlaĢmağa ya da ki, dərdini bölüĢməyə bir 

həmdəmi yox idi. 

 Yadıma Nəhayətlə bağlı bir olay da düĢdü: 

 Bir dəfə... 

 Məqsədli toydan az ötmüĢdü...  

 Orta səviyyəli, kənd sərpayısı olan Vaqifin kiçik 

qardaĢı, daim baĢını daz qırxdırmağı sevən mayıf Siyasət, 

küləyin Ģərqdən əsdiyi bir gecədə qapımızı dayanmadan 

döydü. 

 Gecə yarı idi. 

 Qapıda onu görəndə... içimi çəkib heyrətlə 

soruĢdum:  

 “Sili? Xeyirdimi əə?”  

 O sözlü adama oxĢayırdı. BaĢını aĢağı di-kib 

ayaqqabısının ucuyla yeri eĢə-eĢə:  

 “Vacib iĢim var, qonĢu... geyin gəl...” 

 Yolboyu, məsələni mənə xırdaladı: 
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 QurĢağının altını pərgarlamaq üçün...  

 Bakıda bir kafedə oturub sosiska yeyirmiĢ. 

Yaxınlığındakı masada, özünü pərsəng aparan, ədəbsiz 

küçə söyüĢləri ilə danıĢıb-gülən yevlaxlı uĢaqlar 

oturubmuĢ.  

 Sırf təsadüfən, qilü qal salan uĢaqlar: 

 Siyasətin kim olduğunu bilmədən, adla ta-nınan, 

Yevlax Pambıq zavodunun direktoru Sü-leymanovun 

dopdoğmaca bacısı qızı, Yun zavo-dunda iĢləyən 

Nəhayətdən söz salıblar. 

 Siyasət bu an qulaqlarına inanmayıb və dərhal pələ 

qulaqlarını Ģəkləyib: 

 Dərhal bir-birinə qarıĢıb, qar-qur salmaqla, and içə-

içə bu qarnıĢiĢiklər binamus sözlərlə:  

 Qızın bakirəliyinin, baĢqa adam tərəfindən 

pozulmasından, kimlərlə min-bir oyunlardan çıx-dığından, 

qızın Yevlaxda, hansısa saxta antibio-tik dərmanlar satan 

həkimin əliylə, qızlıq pərdə-sini toyqabağı tikdirdiyindən 

söz salıb, bərdəli bir diĢ həkiminə, ədəb-ərkanla toy 

çaldırıb, ərə get-diyini məsxərəyə qoyub hırıldaĢırmıĢlar...  
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 Siyasət səbrlə, sonacan, bu mərəkəyə qu-laq asıb, 

aysberqin görünməyən tərəfini qulaqla-rı ilə, misqal-tərəzi 

ilə ölçülmüĢ kimi dəqiq eĢidir.  

 Özünü Tibb Institutunda Rembo sayan za-vallı 

Siyasət, böyük qardaĢını bu rüsvayçılıqdan xilas edib, 

ailənin bir dəfə pozulmuĢ Ģərəfini qo-rumaq üçün, əməli 

addım atmaq niyyəti ilə taksi tutub, Bərdəyə tərpənibmiĢ. 

 Taksinin radiosunda Mirzəyi havası çalınır-mıĢ. Sən 

demə böyük qardaĢının toyunda məhz bu rəqsi tez-tez 

çaldıraraq ağır-ağır oynayımbıĢ. 

 Yolboyu düĢünər: Bu qara qızın oynuna bir sən bax! 

Bizi misgin günə qoymaq istəyir... 

 BoĢanmalıdırlar.  

 Vəssalam!   

 Məndən acizanə xahiĢ elədi ki: Əl sallayıb durmaq 

olmaz, gəl birlikdə gedək, biz qardaĢ ol-saq da, o səni 

məndən çox eĢidər... 

 Susduğumu görüb, naümid:  

 Ailələrimiz zaborbir qonĢu olub. Bu hadisə-ni ona 

baĢa sal. Mən də təsdiqləyərəm.  
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 Məzlum görkəm almıĢdı. 

 Namus, nəsə, qan məsələsi olduğunu nə-zərə alıb, 

hələ də köhnə tranzistor radioya qulaq asan, diĢləri 

saralmıĢ Zeynəb xalagilin çiy kərpic evində kəmfürsət 

Vaqifin taxta qapısını döydüm.  

 O yuxudan ayılanda Nəhayətin də yumĢaq və 

qorxaq hənirtisini eĢitdim. Səsimi çıxarandan sonra, qalxıb 

geyindi və gəlib qapını açdı. 

 Vacib iĢim olduğunu bildirdim.  

 Özünü yorğun göstərsə də, həyətə düĢüb, iri 

budağından, yoğun didilmiĢ kəndirlə yelləncək asılmıĢ 

geniĢ kölgəli bir qocaman çinar ağacının altından keçib... 

eynən, Xosugilin darvazası kimi yarıəyilmiĢ və rəngi 

tamam solmuĢ, sınıq-sökük taxta darvazadan bayıra 

çıxdıq.   

 O, Siyasəti görəndə çaĢdı: Bıyy! 

 Məsələni olduğu kimi ona baĢa saldım. 

 Sağ əliylə bığını oynada-oynada, nə cavab versə 

yaxĢıdır? 
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 Sifətində acı əzablı ifadə ilə, üzünü, qeyrət havasına 

köklənmiĢ kiçik qardaĢına tutub... qəfil riĢxəndli 

yarıtəbəssümlə onu hədələdi:  

 Eybi yox... eybi yox... indi mən də sənin is-mətsiz 

arvadın haqqında DANNI toplayaram, ba-xarsan! 

Qurumsaq! Qabağında, nazı ilə oynadı-ğını da yoxlayırıq. 

Nazbalıncda yatanların da ço-xunu görmüĢük...  

 Ağıla gətirilməsi çətin olan cavab idi. 

 Siyasət heyrətlə içini çəkdi, qaĢları çatıldı:  

 Baaa? Ləyaqətin olsun əəə... 

 Bir an toxtayandan sonra, kobudcasına: 

 Nə ləyaqət əəə? Əə dılqır, ləyaqət nədi ə? Ləyaqət 

ali məktəbə gedənə kimi olur ayy, quru qurumsaq... 

UĢaqlıqda... BaĢa düĢdün? Müəllim ki, cəsarətsiz uĢağın 

baĢına qapaz vurur haaa... Əlimizin üstünə taxta xətkeĢlə 

döyəcləyir eeeyy, bax onda olur, bildin... Qandın?  

 Dədəyin, alpoud meymunu olan küpəgirən qəhbə 

nənəyin ləyaqəti olsaydı, ləyaqət nə olan Ģeydi, 

bilsəydilər... bizi qırxımız çıxmamıĢ Ģədtlə çölə tökərdilər?  

 Mədfənlərinizin üstünə də taa gəlmərəm... 
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 Övci-fəzada oturan Allahın iĢinə bir bax!  

 Yer ayağımın altından qaçdı və soyuq daĢ kimi 

quruyub qaldım. Mən lənətlənməyə layiq bu dialoqda 

onları saxlamağa çalıĢmadım. 

 Mədəd vermək yeri deyildi... 

 Qızğın və düĢməncəsinə söhbət gedirdi.  

 Sanki, bu iki dopdoğmaca qardaĢ uzaq və yad 

planetlərdən gəlmiĢ düĢmən adamlardı. 

 Heç birinin də içəri ötürmək fikri yox idi. 

 QaĢ-qabağı tutqun, uzun dırnaqlarının altı kirli olsa 

da bu iĢdə tərtəmiz olan Siyasət, özünü toplayıb, qəfil 

çığırmaq istəyəndə, səsi boğazın-da boğuldu... Bir udum 

hava alıb, gözünü qırpa-qırpa, bir qədər mülayimləĢib 

kiĢiləndi:  

 Qanımı qaĢığa qoyduğuma görə, sən mə-nə hörmət 

qoymaq əvəzinə, vicdan əzabı çəkdi-yimə rəğmən 

boynumu qucaqlamaq əvəzinə, bir gəl məni kötəklə əə!  

 Bakıda Xəzər dənizinin qumları da bu hən-gamədən 

danıĢacaq...  
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 Bir anlıq təsəvvüründə canlandır, sənin bu 

hərəkətin, dar-dolanbac küçəmizdə belə, dostlar arasında, 

bizim ailəni rüsvayçı nifrətlə xatırlada-caq. Və sən 

vurduğun araq badələrinin ĢüĢə cin-giltisində... dediyin 

tostların yaratdığı xoĢ aurada xirtdəyəcən batıb 

boğulaqcaqsan.  

 Məclis barıtını bir az azalt!  

 Belə firavan yaĢamaq istəyirdin? Əhatənə diqqət 

kəsil. Yanındakı dostun Tofiq sevib evlən-di... bunun nəyi 

pis oldu? Saf sevgi üzərində qu-rulan sevgiyə görə ürəkləri 

necə bəxtəvərdi...  

 Yandığından onu sancırdı.  

 Ağır ittihamdan sonra... əzablı seçimlə üz-üzə 

qalmıĢ böyük qardaĢ, baĢıaĢağı vəziyyətdə dursa da, 

xudbin niyyətlə: 

 Bəs sən özün necə? Bəylər sənə, varlıkar-lı keçəl 

XurĢudun qızını qaçırmağı öyrətmədimi? Saf sevgi 

yolundan bəs sən niyə azdın?” 

 O an, mısmırığını sallamıĢ, dillərdə gəzən tamada 

təĢəxüslü Vaqifin üzünü görəydiniz!  

 Məsələnin qəlizləĢdiyini görəndə, söhbətə müdaxilə 

edərək səmimiyyətlə gileyləndim: 
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 Bizim millətdə, belə məsələləri böyüdüb Ģi-Ģirtmək 

və küləyə tufan deyib, bir xıncma torpağı dağ eləmək 

çoxdanın adətidir.  

 Tələsik qərar... daha böyük bəlalara gətirə bilər. Siz, 

sanki həddindən çox yaĢayıb dəhĢətli dərəcədə 

qəddarlaĢan hissiyyatsız adamlar kimi danıĢırsınız... Belə 

də olmaz... 

 Namus məsələsinin incəliklə xırdalanması-na... 

boyük sərvət macərası axtaran naĢükür gö-dənqulu imkan 

vermir bainhəmə, dil-dil ötməyin-dən də əsər-əlamət 

qalmamıĢdı. 

 Siqaretləri bir-birinin ucuna calayan ipə-sa-pa 

yatmaz, qəlbini hiddət doğrayan, balaca qar-daĢ... yeni 

ĢiĢməkdə olan əzələlərinə baxmaya-raq, ümidləri 

qırılmıĢ... ailə namusunun qəlbində xıncım-xıncım 

olmasından... qolları yanına düĢ-müĢ, gecə yarını adlasa 

da, namus məsələsinin ayaq altına salındığı faciə 

yaĢantısı ilə... Bakıya dönəsi olmuĢdu.  

 Özünü çarəsiz hiss edən kiçik qardaĢ, ye-rə 

çömbəlib, duyduğunun yalançı və səfeh qürur olduğunu 

düĢününcə... hərəkətində kiĢilik əmin-arxayınlığı olduğunu 

zənn edən, qardaĢının na-mus məsələsi yolunda, 

kamikadze olmağa və ya cihada belə getməyə... sarı 

simdə köklənmiĢ sa-dəlövh Siyasət... gözlərini qırpa-
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qırpa... göz yaĢ-larını udub, halsız, naçar vəziyyətə 

düĢmüĢdü.  

 Sanki quyuya qıĢqırırdı.  

 Acıdığından yerə tüpürüb boğazını arıtladı, ürəyi 

düĢmüĢ halda gözlərini yumub, uzun, dərin bir köks ötürdü 

və naümid, əndiĢəli, titrək, xırıltılı səslə pıçıldadı:  

 QonĢu indi nə olacaq? 

 BaxıĢları günahkar-günahkar titrədi. 

 TəlaĢlandığı hiss edilirdi. 

 Sanki, yevlaxlılar bu sirri küləyə deyəcəkdi və yel 

əsdikcə də, bu sirr zurnada çalınacaqdı.  

 Mən neyləyim?  

 Ömür uzunu damğalı gəzək? 

 XoĢbəxt və sakit yaĢadığımız yerdə, bu nə iĢ idi, 

baĢımıza açılırdı? QardaĢım da elə, atam- anam kimi, bir 

bezin qırıqlarıdır... 

 Vaqif mənə bir söz deməsə də, diĢlərini qı-

camasından, qapını qeyzlə çırpmasından və sa- 

ğollaĢmadan geri döndüyündən, artıq hər bir Ģey bəlli idi. 

Dəliqanlı Siyasət anlamasa da, o, yaxĢı anlayırdı ki 
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qarĢımda, bir ömür gözükölgəli qala-caqdı. Bainhəmə, film 

kimi...  

 Bir-birimizi anlayan o ani, sözsüz, buz par-çası kimi 

soyuq baxıĢlar...  

 Artıq, gözümdə bu andan:  

 Namus gecəsinin bir uğursuz parçasıydı o.  

 Və... 

 O özü də bunu anlayırdı... 

 Hələ nə yaxĢı ki, bir-birini süpürləyib yum-ruqla 

əziĢdirmədilər, bir-birinə daĢ-kəsək tolazla-madılar. Bir-

birinin qarnına manqal ĢiĢi soxmadı-lar. Küçə söyüĢləriylə 

səs-küy qopartmadılar. 

 Xərəngəlik salmadılar. 

 Siyasət, çıxıĢ yolu tapa bilmədiyindən, hə-yatın boz 

zərbəsinə boyun əyəsi oldu. 

 Gedəndə, əllərimi bərkdən sıxıb:  

 Bir daĢ altda, bir daĢ da üstdə.  

 Bu gecənin üstünə bir qaya salaq... -dedi. 
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 Siyasət, qardaĢının namus səddi olmaq is-təyirdi, 

fəqət anlamırdı ki yanılır. Zira, özü də bil-məliydi ki, bir 

daĢla divar hörmək olmaz... 

         Beləcə, günahlarımız keçmiĢdə qalsın, pul sərvət 

məsələsi ümidiylə, frau Nəhayətlə mister Vaqif kor ovqatla 

lövbər saldıqları yad evdə illəri illərə bir-bir calayıb yeni 

körpələrlə ötürdülər.  

         ġalvarı götündən düĢən, xırxır, haylaz Ara-zın sözü 

olmasın: Karva havasına, qara qıza qa-rasaqqız olmuĢ 

Vaqifə boĢ vədlərdən verə-verə, axır ki, Nəhayət abla qırt 

yatıb, üç körpə doğdu, zira, ər evində hüququ olan yerini 

bərkidə bilsin. Ömrü bada verməsin. 

 Tövbə, əttövbə gətirəcəm, deyə-deyə Ģəh-vət 

qarĢısında iradəsiz Vaqifi altına basırmıĢ.  

 Vaqif sərvət və Ģəhvət quluydu. 

         Tamahkar gödənqulu, bir vaxt ayıldı ki, üç uĢaq ağız-

ağıza verib mələĢə-mələĢə yad evdə günü-gündən boy 

atıb böyüyür.  

 Milyonlarsa gəlib çıxmır.  

         Cehiz pulgiri maraqlandırmırdı. 
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 Puça çıxan pul üçün puçur-puçur tər tökən Vaqifin 

arzuları, ha puçurlasa belə, çiçəkləyə bil-mədi... Qarayaxa 

pultək çox qızarsa da, qaraya-nıq kəbinli arvadından, pul 

darta... karva qopara bilmədi. Xəcalətdən yerə girmək, 

əbədi istirahət-gaha təĢrif buyurmaq əvəzinə: 

         Günlərin birində də... pul havasına, kazbek papirosu 

püfləyə-püfləyə baĢ alıb... evdən biĢkin kimi çıxdı. Üç uĢaq 

ona vız gəlirdi. 

 Zira, ortada nəqd Ģəkildə milyon yox idi. 

 Bu onun aĢkar faciəsi idi.  

 Dılqır, özünü amansızcasına istismar olun-muĢ, 

kardanı düĢmüĢ kimi sanırdı. 

 Əslində:  

 Kələfçəsi pırtlaĢıq düĢmüĢ, kələfi dolaĢdır-mıĢdı. 

Onun təbirincə: 

 Siyasət də eĢitmiĢdi gərək ağartmayaydı... 

 Keçək Nəhayət xanıma. 

 Açılmayan labirintlə üz-üzəydi.   
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 KiĢi hənirini hiss etməyən, soyuq yataqda, tənha 

gecələyən qadın, ətmətən uĢaqlarla da si-nirli rəftar edir, 

düĢünürdü:  

 Sanki, heykəllə evlənmiĢdi. 

 Bic doğulmuĢ... ortabab bir kənd tamadası 

səviyyəsində olan gədə, yağlı barmağını yalaya-yalaya, 

ədabazlığından ikicə barmağıyla havada tutduğu 

rumkasına baxa-baxa, hey tost deyirdi.  

 Məclislərin söz ustası, evdə heç bir iddiası olmayan 

arvadına isə ağzından kəlmə, çürük bir söz belə 

çıxartmağa xəsislik edir, can çəkirdi.  

 Hər gecə də evə içib gəlir, sərvət gətirmə-yən 

arvadına gözlərinin küncü ilə baxır, kinli ba-xıĢlarla onu 

süzür, tez-tez də, ufuldayıb içini çə-kir, aradabir acıq verib 

öskürürdü.  

 Dəm olduğundanmı, acığamı... evdə ayaq-qabıda 

gəzir, bibisi Zeynəb xala ilə Nəhayət də, onun döĢəmədəki 

palçıqlı ayaq izlərini, pol dəs-malıyla silir, tez-tez də 

vedrənin palçıqlı suyunu dəyiĢirdilər. Beləcə, ətrafını 

sarıyırdı... 

 Yumruq-təpiyə öyrəĢməyən bic arvadı da, 

qurĢağının altını pərgarlayndan sonra, yalandan yır-yığıĢ 

eləyir, ətcəbalaların bələyini dəyiĢirdi.  
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 Qisməti ilə barıĢmaq arzusu ürəyində qövr edir, 

ətürpədici boĢanmaq qorxusu... aralarında günbəgün 

çırtlayıb çiçəkləyirdi...  

 Yanaqları soluxmuĢ, ovurdları bir qədər də batmıĢ, 

gözlərinin küncləri qırıĢmıĢ, demək olar, bir dəri, bir də 

sümük qalmıĢdı. Namnazik, göyə çalan qaytan 

dodaqlarının ətrafına dərin qırıĢlar düĢmüĢdü.  

 BoĢanmaq labüdləĢirdi. 

 Nəhayətin, çarəsizlikdən əmələ gəlmiĢ hə-lim, titrək 

səsini eĢidəndə... adamın qəlbi riqqətə gəlir, uzun və arıq 

barmaqları, hər qapı açılanda əsim-əsim əsirdi.  

 Bədbəxt qadın! 

 Günahkar özüydü.  

 Zira, qara əməlin toxumu toydan əvvəl sə-pilmiĢ, 

Vaqifin məğmunluğuna hesablamıĢdı. 

 Həzm edəcəyini bilirdi. 

 Fəqət... q.Baharla arestant Bəyləri nəzərə 

almamaqda, bu izdivac üçün küllü rüĢvət verdiyi iĢçisi, 

uzundraz Əvəz kiĢiyə güvənmiĢdi. 

 O da tolstovkanı alıb geyinsə də, lax çıxdı.  
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         Qırx gün səbrlə dözüb ac-susuz qalan ana axır ki 

bezib iki bambalaca qızıyla, puf kimi yeni doğulmuĢ bir 

oğlunu da qoltuğuna vurub, lomba-lomba qar yağanda, 

evlərinə, Yevlağa döndü. 

 Qara saçlarını nazik boynunun ardında yı-ğıb 

bağlayan, nazik qaĢlı, yavan ətmək yeyə-ye-yə,  qalın qaĢ, 

qıvrım daraqkeçməz saçlarını tən ortadan yanlara ayırıb 

döĢəmədə yun əyirən, ət-liçilov yeyəndən sonra da əllərini 

yumaq əvəzinə barmaqlarını iri ağzına soxub yağını 

ləzzətlə ya-layan Zeynab xalaya, ağlamsınıb deyibmiĢ: 

 Mən, Yevlax Pambıq zavodunun direktoru 

Süleymanovlar zatındanam, sizin kimi oğru, baĢ tutan 

nəsildən deyiləm ki, bütün bu qeyri-müəy-yən vəziyyətə 

sonacan dözəm. Milyonçu nəslin-dənəm, aclıq, səfalət az 

qala qapımı döyür...  

 KifsimiĢ pendir, boyat ətmək... pırsımıĢ so-ğan, 

cücərmiĢ kartof... ən yaxĢı halda tomatlı kil-ki, yağlı 

sardina konservi yeyirəm...  

 UĢağım yalın ayaqla tumançaq gəzir, pinti-ləĢib, 

dırnaqlarının altı çirk-palçıqdı inan, xəcalət çəkirəm, qalın 

düzbucaq bığlı ərimsə bizə diqqət etmək əvəzində onu-

bunu mədh edib, məclislər-də gödənini müftə ləziz 

təamlarla doydurur... 
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 Belə həngamə olar?  

 Giley-güzar edəndə, ya məsləhətli söz da-nıĢanda 

da, paxıllıqla böyrümə dürtmələr vurur.  

 Qoyasan lovğa-lovğa gop eləyə... Mən heç kəsə 

pərsəng ola bilmərəm... 

         Beləliklə... sərfəli nigah axtarıĢıyla baĢ tut-muĢ bu 

ailə, tezliklə uğursuzluqla iflasa uğradı.   

         Hətta, Bərdənin raykom katibi Rüstəm Sə-fərəliyev... 

hətta, kart fəndlərini yaxĢı bilən hansı naməlum 

səbəbdənsə indi fəryad qoparan bam-bılı Nadir... Və... 

“ispolkom Sabir”-ə kimi bir çoxu iĢə qarıĢıb, dil-boğaza 

qoymadan, təmkinlə pə-nahında saxlamağı vəd etsələr 

belə, bu izdivacı bərpa eləyə bilmədilər...  

 Tarixi paytaxt Bərdə Ģəhəri, indi, söhbətcil Nəhayət 

xanıma, artıq, cəhənnəmin təcəssümü kimi bir qorxulu 

məkana çevrilmiĢdi. 

 Ġspalkom Sabir ağsaqqallıq edirdi: 

 Bərdədə pozğun, abırsız, kiĢilər çoxalıb.  

 Qudurğanlar ərli arvadlara da söz atırlar.  
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 Düzdür, ağızdan pərtov bizim Nəhayət xa-nım 

mülayim qadın olsa da, çaĢa bilməz, yolun-dan sapmaz... 

amma cavan gəlindir, qaĢıyarsan yanlıĢ hərəkətə yol verə 

bilər... 

 Vaqif üstünə yağan öyüd-nəsihəti, tələb və hökmləri 

laqeyidcəsinə, baĢdansovdu dinləsə də baĢ tutmayacaq 

sərvət qarĢısında, içindəki ərĢə qalxan hiddət alovunun, 

qırmızı-sarı-göyümsov, uzun dillərində qovrulub, 

gözyaĢardan isti tüstü- dumanında boğulduğundan 

güzəĢtə getmədi. 

 Hətta...   

         Bir gün də qəfil xəbər yayıldı ki, danıĢanda pəltəkliyi 

açıqca hiss olunan gödənqulu... milçək kimi hazıra qonan, 

orta səviyyəli kənd tamadası Vaqo, ilk əvvəl məmnunluq 

içində, gözünün ucu ilə mazaqlaĢdığı bacısının, özündən 

20 yaĢ kiçik baldızını gözaltılayıb. 

 Və sonra da, xəbər təzələndi: 

 Artıq, Ģuluqbaz qızı qaçırıb... 

 Daha sonra da, yayıldı ki: 

 Ağbəniz, almayanaq, hamar alınlı bu yaĢıl-göz qız... 

xoĢxasiyyətli olsa da, pinti, əli süpürgə görməyən, 

ayağısürüĢkənin birisidi. 
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 Hardasan, ay ona-buna süpürgə bağlayan, halal iĢə 

belə mız qoyan oğru Bəylər? 

 Arestant Bəylər piyada yol keçəndə, maĢın vurub 

onu öldürmüĢdü... Oğlanlarına həmiĢə ba-Ģa salardı ki 

avtobusa minəndə, sürücünün arxa tərəfində otursunlar... 

Bir qəza Ģəraiti yaranarsa, sürücü instinq olaraq, dərhal öz 

tərəfini qaçırır... Bununla bərabər bərk-bərk tapĢırırmıĢ ki, 

qonĢu uĢaqlara bildirməyin... Sonda nə oldu? 

 Ġndi, böyük oğlun əyyaĢlıq edib baĢ aparır. 

 Arvadın q.Bahar xala... ailə cilovunu dartıb əlində 

saxlaya bilmir. Nəhayətin verdiyi rüĢvətlə aldığı 

tolstovkada gəzən, laçınlı qohumun Əvəz kiĢini də saya 

salan yox.  

 Öz qızların da, o söz...      

         Aləm bir-birinə dəysə də, bu stolbaz gədə, onun-

bunun hesabına müftə yediyi ətin sümüyü-nün içindəki iliyi 

sora-sora inadından dönmədi.  

 Könlündən kələlik keçdiyindən kəmsik çey-nəyir, 

bainhəmə, nə kələyi vardısa, bu vurhavur-da çilovpəz 

axtarırdı... 

 Atasının götünə təpik atıb... boynunun kö-künə sillə 

tutuzdurandan nə gözləyəsən axı?   
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         KiĢi əli dəyən kimi, istiliyi, qarnından aĢağı yayılan, 

intim aktlar ustası q.Bahar arvad da, va-lehedici qızının 

gələcək taleyini düĢünərək, söz-bazlara ayaq verməmək 

naminə çox çalıĢdı, hə-Ģir qopardı... bainhəmə, sifətindən 

qəzəb kölgəsi çəkilməsə də, nəticə hasil edə bilmədi. 

 Çilləsi çıxmamıĢ qovaladığı, kəbinli gəlinin küçəyə 

tökülən cehiz ahı onu yaxalamıĢdı. 

 HəzarpeĢə xamuĢanlığı pozmuĢ, həyasını yeyib, 

abrını tullamıĢdı. 

 q.Bahar:   

 Sonda naəlac razılaĢıb, pul-pənəsi olmadı-ğından 

birinci gəlin, ifadəsiz çöhrəli, batıq ovurd-lu, qurumuĢ 

Nəhayətdən oğurladığı pudraqabını ürəyinin döyüntüsü 

boğazına qalxa-qalxa, ikinci, yaĢılgöz, hirsli, qalmaqallı 

gəlininə bağıĢladı. 

 Süni təbəssümlə qızın saçını sığalladı da. 

         Bu arvadı da, bir qız, bir də oğlan dünyaya gətirdi. 

Azər adı qoyduqları bu oğlan doğulanda, birinci arvaddan 

olan oğlunu da, oğru babası ki-mi yoldan yüyrək ötəndə 

maĢın vurub öldürdü. 

         Hər hərəkətində və gördüyü hər bir iĢdə ki-məsə 

düĢünülmüĢ bir tələ quran, məsləkində ib-lis gizlənən... 
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nankorluq, ləyaqətsizlik, hiyləgərlik və nakiĢilik iliyinə 

iĢləmiĢ, həzarpeĢə, halal arva-dına təsəlli verərək, faciyə 

günlərinə ona dəstək olmaq, qızlarına dayaq durmaq 

əvəzinə, doğma balasının heç yasına da getmədi.  

 Xamıtqıç, ilk ailəsinə qahmar çıxmaq əvə-zinə, 

q.Baharla qardaĢ-bacılarını da baĢına top-layıb kef məclisi 

qurdu. 

 Və... 

 Üzünü qardaĢı rembo Siyasətə tutaraq, iki 

barmağının ucunda, ədəbazlıqla tutduğu badəni ədayla 

yuxarı qaldırıb: Xan ilə aĢ yemirəm ki, bı-ğım yağa batar. 

Kəndli-kütlü kəndbəkənd düĢüb üstümə minnətçi salırdı. 

Hələ, uzundraz, ağlı to-puğunda olan o əmimiz Əvəz... Bu 

da axırı. Xam ələ salanların sonunu gördün? -soruĢur. Və 

son-ra da qımıĢır: Amma, sözün düzü, tolstovka qu-

rumsağa yamanca yaraĢır... 

 Fəqət! 

 O bilmirdi ki hələ axır deyil...  

         Ġllər külək kimi uçurdu. 

 Bu da ikinci evlilik... 

 Əzilib-büzülməklə özünü sırıyan təzəgəlin. 
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 Və zavallı ağıllı...  

 Ġkinci də, onu döyüb evdən qovmuĢ, biçarə baĢılovlu 

dəhlizdə qalmıĢ... üstlərinə çımxıra da bilməmiĢ... 

əvəzindəsə, heç nə olmamıĢ sayağı qayıdıb, iriĢə-iriĢə, 

ikinci arvaddan buz kimi zən-cəfilli limonad istəmiĢdi. 

 Vaqifi, ikinci, cavan arvadı müttəsil evdən qovanda, 

çox sıxılsa da, eĢitdi ki, ilk arvadından olan, o vaxtkı ufacıq 

qızı, indi böyüyüb. Və arva-dından xəyanət üstə ayrılmıĢ, 

varlı-karlı bir ingi-lis kiĢiyə qoĢulub gedib...  

 Sərvət ölüsü gödənqulu, ağzı açıla qalar. 

 Sən demə, frau Nəhayətin özü də... tələm- tələsik 

yığıĢıb Ġngiltərəyə köçübmüĢ.  

 London həyatının nə olduğunu, siyasi are-nada 

nələr vəd verdiyini anlayan stolbaz... 

 Götürülür.  

 Yeyin gəldiyindən, yorulmuĢ kimi dərindən nəfəsini 

dərib, Bərdə Stomotoloji poleklininkaya özünü çatdırır. 

Dərisi çat-çat olan kresloya çökür və boğazını arıtlayaraq... 

 Yeri düĢmüĢkən, hər dəfə də, üzünü təraĢ edəndə 

xirtdəyində, hülqumunun üstündə həmi-Ģə Bəylər kiĢinin iti 

ülgücünün kəsik yeri olardı...  
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 Əriyib öz-özünə Ģövqlə dilləndi:  

  Ohoo...  

 Ġnlədi: Allah qəhr etsin!  

 Hmm... hımm...  

 Qoça, buynuzu ağırlıq eləməz... 

 Elə o gün də, son qərarını verdi: 

 Həqarətlə sonunclanan, birinci evliliyi təxi-

rəsalmadan bərqərar etmək!  

 Nə olsun ki, 65 sinni ötmüĢük? 

 Qoca ayrı, qocaman ayrı.  

 YaxĢı qalıb, sulu olmaq da tamam ayrı. 

 Əzəmiyyətin özü də ayrı Ģeydi. 

 Mənə çatmaq üçün Əvəzə rüĢvət verirdi. 

 Tolstovka alırdı...  

 Ġnqilabçılar nəslindən olan Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı, raykomun 1-ci katibi iĢləyən... qoca-man 

Rüstəm Səfərəliyevin... külli-məxluqatın ba-carıb aça 
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bilmədiyi bu qordi düyününü ingilis və-təndaĢı əl vurmadan 

açdımı? 

 Ağına-bozuna baxmadan tələsik maĢın tu-tub 

Səməd Vurğun kolxozuna tərpənər.  

 Mirəsdəfli kəndində yaĢayan Xanımzər ar-vadı dilə 

tutub barıĢıq etmək üçün onu Yevlağa göndərmək qərarını 

açıqlayar. 

 Hər sözü iĢlədəndə iri qarnı nehrə kimi yır-ğalanan 

qara Xanımzər, heyrətlə onu süzüb: 

 Ədə, ədəə... əə bu yaĢda? Sən ki, yetmiĢə 

azalmısan? Bahar bilir? 

 Ay arvad, əndiĢələnmə. Heç o da uĢaq de-yil. Biz 

yaĢıdıq... Bir də onu bil ki, qoca öküzü öl-dürmək olar, 

amma, öyrətmək olmaz. Sən məni yaxĢı yaxĢı eĢit, 

dediyimi də elə.  

 PeĢkəĢin də olacaq. 

 Qara Xanımzər baĢını bulayıb... soyuq daĢ kimi 

inadla susar.  

 Naümid baxıĢlarla onu süzüb, ĢuriĢ salma-dan 

arvadı yola gətirmək üçün yol axtarar.  
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 Və qaynanmıĢ su ilə bir aspirin atıb... üĢüt-məsi olan 

qızdırmalı adamlar kimi, dizlərini yerə qoyaraq yatımına 

yalvarar.  

 Elə zənn edirmiĢ ki, köhnə arvad təklifi eĢi-dəndə, 

sevindiyindən nəfəsi təngimiĢ halda, ağ-lamsınıb, gözləri 

parlamıĢ:  

OHH... TƏġƏKKÜR EDĠRƏM! AXIR KĠ?.. -deyə-cək və 

telefonu açıb ehtirasla Londonu yığacaq. 

         Xanımzərin sözüdüz oğlu... Bərdə Barama idarəsinin 

direktoru iĢləyən, evinə quĢ belə səkə bilməyən, mənimlə 

bağrıbadaĢ Mətləb... Ukray-nanın Zaporojye Ģəhərində... 

həssaslıqla qurana and içərək, göy xiyarı qabıqlı-qabıqlı 

xırçıldadıb yeyə-yeyə, bu olayı Ģirin-Ģirin danıĢırdı mənə. 

 Uzatmayaq:  

         Londondan Yevlağa dönən, naməhrəm və kölgəli 

yerlərinə əl sürtməyən kimsənin qalmadı-ğı... fəqət 

sözgötürməz, əyriqılça Nəhayətin ba-Ģının üstünü, qaz 

kimi ayağının birini götürüb o birisini basa-basa yeriyən 

Xanımzər arvad, Ģura etmək üçün, obaĢdan fövrən alır. 

 Hətta, sısqa kürəkli Nəhayət camıĢ kimi iri 

Xanımzəri görəndə diksinir! 
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 Məsələdən agah olan frau, Ġngiltərədən al-dığı 

“findifuruĢ” paçkadan, uzun, olduqca nazik, qəhvəyirəng 

filtrli siqaret çıxarıb, nazlı bir ədayla damağına qoyur...  

 Bir qədər susub, bir qüllab tüstülədəndən, sakitləĢib 

toxtayandan sonra, qəfil quyruğu üstə dayanır, 

yarıtəəccüb, yarıhirsli:  

 Bu ki, Allahsızlıqdır!  

 Və bu sözlə də... 

 Gödənqulunun istedadla sözbəsöz öyrətdi-yi, 

Ģiddətli hazırlıqlarla qurduğu barbarossa pla-nı ömrünün 

son ümidi olsa da iflasa uğrayır.  

         Frau Nəhayət Xanımzərə baĢa salıb:  

 Zira, indi ağ günə çıxmıĢam, neynəyirəm o çöldə 

qalmıĢ pis löyünü..? Hindiqoz dağı üstümə ələnə... yenə 

qapımdan içəri buraxmaram o sər-vətbazları... Kasadan 

barmaqlarımla yemək ye-yən vaxtlarım ta ötüb... Tərs 

ulağa bərk kötək la-zımdır. Bir də kiii... elə yaxĢı deyiblər: 

Dul arvad yuxuda ikinci ərini görər, taa birincisini yox... 

 Çiçəkkorluğu olan Xanımzər əynindəki qa-ra ciletin 

cibindən yaĢıl dəsmal çıxarıb, burnunu yastı-yastı silərək, 

yatımına deyir:  
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 Dul arvad özü yetimdir, hərçənd, yetimlərə anadır... 

Cilvəli ikinci arvadı da o bədbəxti, bəxti çiliklənmiĢi atıb, 

evə buraxmır. Bir də ki biləsən, o kiĢilikdən də düĢüb. 

Cilovunu yığ əlinə... 

 q.Baharın sümükləri də çürüyüb.  

 Cin atına minmiĢ, tösmərək Bəylərlə Siya-sət də ki, 

çoxdan dünyasını dəyiĢib... Ġkinci arva-dının, ardaĢ-

bacılarının acığına analıq elə ona.  

 Allah bağıĢlayandır. Sən də bağıĢla... 

 Nəhayət xanım, dərin qüllablarla dördüncü siqareti 

də ləzzətlə sinəsinə çəkərək, dodaqları-nın kənarıyla 

boĢluğa püfləyəndən sonra... qara-saqqız olub, 

yaxasından əl çəkməyən Xanımzə-rin üstünə çığıra-çığıra 

səsini baĢına ataraq, onu kobudluqla evindən çıxarır... 

 Ha çırpınıĢ göstərsə də... iĢləri daĢ-qayaya dirənmiĢ 

sərpayı, Mirəssəflidə oturub qapı çınqı-rığının vurulmasını 

səksəkəylə gözləyir. 

 Ürəyində deyinir: 

 Barıtı quru saxlamaq lazım idi, indi yaĢ ba-rıt qoxusu 

gəlir deyə-deyə, havanı tez-tez dinĢə-yərək sarsıntı 

içərisində çırpınırmıĢ... 
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 Öz ayağı ilə gələrək tələyə düĢmüĢün, son barıĢ 

ümidi ilə yanan çırağı bax beləcə söndü. 

 Nəhayət xanımla bağlı qurduğu xəyallar...  

         O gecə, ömrü sərvət və Ģəhvət qumarında 

uduzduğunu dərk elədi. Və bunun fərqindəydi. 

 Gözlərindəki yaĢ gilələri bir-birini qovdu... 

 Təcrübəsiz olsa belə ikinci cavan arvad da Vaqifin 

acığına, ürək yanğısını söndürmək nami-nə Bərdədə 

tamarzı kiĢi qoymur...  

 Cavan-qoca, hamısını günaha batırır... 

 O ötən yerdə:  

 Arxasınca danıĢıb pıqqıldaĢırmıĢlar. 

 Tədricən...  

 q.Bahar xalanın cavanlığı yalan olur.  

 Gödənotaran, bir vaxt məclislərdən macal tapıb 

ayılanda, aynada görür ki, keçəlləĢib, öm-rünün keçiqıran 

dövrüdür. Və yaĢ da, altmıĢ beĢi adlayıb. Bu hələ nə oğul 

evləndirib, nə də ki qız köçürüb. YaĢıdlarını əli bandaqlı 

nəvələr basıb... Bunda isə, nə ev var, nə də ailə. Zilə 
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çəkməsək də onun durumu məhz beləydi. Artıq, tez-tez 

nə-fəsi təngiyir, ayaqları qıc olurdu... 

 Necə oldusa, Bəylərin yalnız öz uĢaqlarına verdiyi 

öyüd-nəsihət birdən yadıma düĢdü. 

 Öz qulaqlarımla eĢitməsəm də olduğu kimi gülə-

gülə, dizinə vura-vura Vaqif mənə demiĢdi:  

         Avtobusa, yük maĢınına, taksiyə minəndə, həmiĢə 

sürücünün arxası tərəfdən oturun ki, ha-disə olan an, 

sövq-təbii olaraq sürücü öz tərəfini birinci qaçırır. Fəqət... 

         Zilhiccə ayında... 

 Kəskin üz cizgiləri olan, arestant, çilli Bəy-ləri də, 

oğul nəvəsini də piyada yol keçərkən yük maĢını vurub 

öldürmüĢdü...   

 Allahın yazısı belə yazılıbmıĢ.  

 Sanki qurumsaq, ömür təəhhüdnaməsinə, yaradanın 

belə yazdığını instinktlə, beyin təfək-kürü ilə anlayıbmıĢ. 

Bu olacaqdan ĢübhəliymiĢ. 

 Amma, nə fayda?  

 Onsuz da vaxtı gələndə, ağıllının belə, ağlı bir göz 

qırpınca alınır, bununla da ömür bitir... 
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 Bizim Rafiq kimi. Rafiq peyğəmbər kimi bir adam idi. 

Üzü gəlmədiyindən:  

 ġeytan Vidadinin qəlbinə girmiĢdi. 

 Vidadi, maĢınla dağa dırmanmasaydı, heç Rafiqin 

ağlına da düĢməzdi...  

 Vidadinin bacarmadığını görüb ĢitənmiĢdi.  

 Nəsə...  

 Arestant Bəylər, avtomobil qəzasında ölə-cəyi 

təəssürü altında yaĢayırdı. 

 Vaqifinsə, məclislərdən baĢı açılmırdı. 

 Karateist yeznəsinin nəĢini Odessadan gə-tirməyə 

belə vaxt tapıb gedə bilmədi. 

         Bacısı, saat kəfkirinin səsini çox xoĢlayan, huri kimi 

Mehparənin əri, kvadrat tənliyi həll edə, qarıĢıq kəsrləri 

toplaya bilməyən karateist Eldarı yaĢadığı blokda, bica 

yerə güllələməmiĢdilər. 

 Ölümün gözünün altına alar, öcəĢməyi çox sevərdi, 

idbar xasiyyətli karateist Eldar. 

 Təərrüzü çox sevirdi, təərrüzün də qurbanı oldu. 

Kimdən zorla xərac alsa, onun təəssübünü çəkər, xeyir 
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verməyənlərə isə kin və ədavət bəs-ləyər, yaxĢı-yaman 

bilməzdi. 

 SürtüĢməyin badına da getdi.  

 Ailə quranadək haram və zor hesabına qa-zandığı 

pullar cəhənnəmə, ailə qurandan sonra, haramın üzünə 

qapılarını bağlamalıydı!  

 Bazarda ailəsinin bir tikə çörəyi üçün alver edən 

azərbaycanlı uĢaqların xayalarını təpiklə dağıdır, 

Ģeytandan belə qorxmurdu. 

 Cəbhə dövrü həzarpeĢənin yağlı vədlərlə, vəzifə, 

sərvət, kreslo... təkid edib gətirtdi. 

 Fəqət, daĢ qayaya rast gəldi. 

 Qəmlo və kəl RövĢənə uduzub, Bərdədən birdəfəlik 

qaçası oldu.  

 Guya tələbəsi olan karateistləri də, dağlar-dan 

gətirib, arxa duracağını vəd etdiyi, Bərdənin icra baĢçısı 

Əhəd Kərimovla rayon prokurorunu da pis vəziyyətdə 

qoyub, gecəyarı xəlvəti qaçdı. 

 Əhəd Kərimovla prokuror Hüseyin Hüseyi-nov da 

onun hesabına kresloları ilə vidalaĢdı. 
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 Qəmlo, mənim razılığımı ala bilməyəndən sonra, o, 

elə mənim məsləhətimlə də, komxozun müdiri Yusif 

Allahvediyevi icra baĢçısı təyin elə-di. Gecəyarı büro 

üzvlərini, rayon fəallarını yığıb konfrans da keçirdik... 

 HəzarpeĢə süqut elədiyini anladı. 

 Ağ bayraq qaldırıb: 

 Mənimlə küsülü olsa belə Çörək zavoduna gəldi. 

Məni qucaqlayıb bağrına basdı və iriĢə iri-Ģə: Axı biz 

çəpərbir qonĢu, uĢaqlıq, tələbə dostu olmuĢuq. Qəmlodan 

imdad istəyirəm.  

 Qoyma baĢıma pislik açsınlar... 

 Hərçənd, qələmi sındırılmıĢdı. 

 Ġki gün, bibiqızı Gülxarın zirzəmisində Fey-ruz və 

əslən iranlı, bibiqızının əri, axsaq Yadigar tərəfindən cinsi 

zorlanıbmıĢ...  

 Yevlağa zəng vurub atama xəbər elədim.  

 Özümüzü yetirib öldürülməsini qoymadıq. 

 Ġt kimi zəncirləmiĢdilər.  

 Bizi görəndə dizi üstündə sürünüb inləyiĢlə atamın 

ayaqlarını qucaqlayıb öpə-öpə:  
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 Əli dayı, qoymayın məni öldürsünlər. Bizim nəslimizi 

inqiraz etmək istəyirlər. Xilas eləyin bi-zi, inqirazi-aləm 

günümüzdü.  

 Eldarı görüm parça-parça olsun. 

 Vaqifi atam zəncirdən açdı. 

 Qəmloyla RövĢənin də qarasına söydü... 

 Karateist Eldar isə, o gedən getmiĢdi. 

 Meyidi gəldi. 

 Odessada da, dinc dayanmadı. Kim idi cü-rət edib 

ona badalaq gələn, sataĢan?  

 Özünü də müĢkülə salan?   

 Ġnsafa gəlsəydi... 

 Qapısının ağzında qanına qəltan edildi.  

 Yenicə saçına hörük hörən, cavan arvadı-nın, 

qorxudan ürəyi çatlamıĢ, ortalıqda ağzıaçıla qalıb ovudanı 

da olmamıĢdı... 

         Bu da mənəm-mənəmliyin axırı... 

 Hələ bu harasıdır? 
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 Kiçik bacısı Zöhrənin də ərini Kirovabadda baĢqa bir 

qadının evində tutub, bıçaqlamıĢdılar. Qısa ömrünün ən 

böyük qorxusunu yaĢayan, bu kələ gədə çoxlu qan itirmiĢ, 

ürəyi bərk sancmıĢ, ağzında qan bir andaca qurumuĢdu. 

Qəfil iki də-fə bərkdən silkələnmiĢ, nə isə demək istəmiĢ, 

di gəl,deyə bilmədən keçinmiĢdi.   

         O da belə, yad qadın ağuĢunda öldü.  

         Balta görməmiĢ dul qızlar artıq üzü gülmə-yən, artıq 

baltası kəsməyən q.Baharın qəbahət-lərini açıq-aĢkar 

təkrarlayır, pozğunluğun ucsuz-bucaqsız səmasında, 

dayanmadan pərvazlanıb uçur, bu qədim peĢəni 

yorulmadan layiqincə da-vam etdirirdilər...  

         Ġslamın, yaz fəslinin və novruz səmənisinin yaĢıl 

rəngini adıyla tərənnüm edən q.Bahar xala bu vaxt 

ömrünün qıĢını yaĢayırdı.  

 Yanaqlərının əti tökülsə də, dodağının rən-gi qaçsa 

da, qocalsa da sulu idi. Saçlarına rəng qoymurdu. Manya 

xalanın sözü olmasın, qocalıb zırdan düĢsə də, bir 

baxımda... özü diĢi olsa da, ağappaq saçları onu erkək 

Ģirə bənzədirdi.   

 QıĢda da, ağ sifətinin bığ yerində tər dam-cıları 

görünərdi. Bütün yayı, aranda qaldığından özünü karton 

parçası, ya qəzetlə yelpikləyərdi. 
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 Qocalıb kələyi kəsiləndən sonra:  

         Qəbahəti bol olsa da, dua oxuyur, quruyub damarları 

üzə çıxmıĢ, illərin kobudlaĢdırdığı əlin-dəki zikr təsbehi 

aramla, səbrlə çevirirdi.  

 Gəzə bilmir:  

 Ayaqlarıma elə bil daĢ bağlayıblar, -dolux-sunub 

taleyindən gileylənirdi. 

 Yeməyə bir tikə çörək tapsa da:  

         Çifayda... qızları sarıdan daima səksəkədə idi. Gəlini 

adam gözündə görməzdi. 

         Siyasət həkim olsa da, siyasətə qoĢulmuĢ, 

vəzifəpərəstlik, onun iliyinə kimi iĢləmiĢ, ruhunu sarmıĢ, 

qəlbini çulğamıĢ, həyatını məhv etmiĢ... Sonda, ağır Ģəkər 

xəstəliyinə tutulub, dünyasını erkən dəyiĢmiĢdi.   

         Kvadrat bığ saxlayan oğlu Bayram isə:  

 Ədalətsizcəsinə, Zeynəb bibisinin oğlu, üç-bucaq 

bığı arasından Ģırımı görünən, xırxır Ara-zın kəbinli, 

halalca övrəti Tofiqəylə, gizlində hin-girləĢir, absurd 

ittihamlarla cəza çəkmiĢ arestant Xıdırın adı verilmiĢ 

bapbalaca Xıdırın isə... hələ baĢ barmağını ağzına soxub 

soran vaxtlarıydı.  
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         Burnunda gülən Araz da Məhbubə xalanın oğlu Arif 

kimi narkotikadan ölmüĢdü. 

         Gödənotaran Vaqif isə, iki arvadın Ģırımla-dığı zədəli 

qəlbi ilə taleyinə boyun əysə də, növ-bəti biabırçılıqlar... 

gördüyü hər iĢdə, hər yerdə, hər an onu üstələyib 

baĢından basırdı.  

 Dərd əlindən bıkıb bükülmüĢdü.  

 AyağısürüĢkən arvadlarının və qılıncdan iti 

tamahının ucbatından sanki yoxa çıxmıĢ... ayaq-altı olmuĢ 

və Bərdədə binamus damğası ilə mö-hürlənmiĢ kimi 

barmaqla göstərilirdi...  

         Yelçöpü! 

         Birdən mənə elə gəldi ki, nə vaxtsa, bu yu-xuda 

gördüklərimin nəsə bir həqiqətə bənzəri də olacaq. Onun 

tutduğu həyat yolu məhz belə ola-cağını göstərirdi. Bu 

adam kifayət qədər savadlı olsa da, yaxĢı iĢlək beynindən 

aldığı ali savadını peĢəsinə yönəltmirdi. Gecə-gündüz 

məclislərdə tamadalıq edib onu bunu məth etməklə, hər 

de-yilən sağlığa içdiyi alkoqoldan ağlını itirmiĢdi. Və gənc 

ailəsinin necə dolandığından, tam xəbərsiz olmuĢdu. Kef 

məclisləri, sərpayılıq, arvadbazlıq, içki və sərvət hərisliyi... 
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 Bax, dağ çayları yaz gələndə suyunu dağ-ların 

qarından aldığı hamıya məlum olduğu kimi, onu ucuruma 

aparan yol da, beləcə bəlli idi.  

 Məhv olurdu. 

         O heysiyyatsız oğul, qocalıb əldən düĢmüĢ atasını 

botinka geyinərək ayaqları altına salıb, o ki var çığnayır... 

və bainhəmə, sonra da, təĢviĢə düĢmədən, tamadalıq 

etdiyi məclisdə... çobanul-duzu altında klarnetin bəmdəki 

müĢaiyəti ilə, yo-ğun səslə, özünəməxsus pafosla... ata 

haqqında Ģeir söyləyirdi. Sanki heç nə olmamıĢdı.  

 Beləcə, dəmdəməki aĢıqqoz oynayırdı...  

         Xəcalət çəkmirdi! 

 Ölüm olsun canına... 

         Məclisdə hamı bunu baĢa düĢsə də, məc-lisə hörmət 

əlaməti olaraq heç kim ona əhəmiy-yət vermirdi. Bütün 

bunlarla yanaĢı: 

         HəzarpeĢə Vaqif məclisin hökmfərması idi. 

 Bax buna Ģəkk ola bilməzdi...  

         Birdən yadıma düĢdü ki, dərzilərin, papaq-çıların, 

qaynaqçıların, dəri sərraclarının, misgər-lərin, 
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saatsazların, boyaqçı sexlərinin sırayla dü-züldüyü bizim 

kolxoz bazarı vardı.  

 Və...  

 EĢĢək arabaları, taksi kimi yük və sərniĢin daĢıyırdı. 

Qolu yox Qəhrəmanın arabası...  

 XaĢ Mobilin xaĢxanasında araq, sarımsaq iyi bir-

birinə qarıĢar, sarısaqlı spirt qoxusu ətraf-da hiss ounar, 

yaxın dörd yana yayılardı... 

 Yuxuda görürdüm ki: 

 Radioda diktor qız tələsik danıĢır:  

 Suriya müharibəsində, 23 milyonluq bir öl-kənin 6 

milyonu vətəni tərk edib... 300.000 insan öldürülüb. 

Cəsədləri, bombaların açdığı iri kala-falara doldururlar...  

 DüĢünürəm ki, Allahın yaratdığı ismətli qa-dınların, 

mərd kiĢilərin, sadə insanların... baĢına açılan bu müsibət 

görəsən hardan, nədən haqq alır, kimlərdən qaynaqlanır 

müsəlmanlara kin? 

 Ġbrahim peyğəmbərlə Ġsa peyğəmbərin öv-ladları 

birləĢib, Məhəmməd peyğəmbərin övlad-larından nə istəyir 

axı? 
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 Yəni görəsən doğrudanmı neftə görədir? 

 Hələ baĢqa oyunlar da gedir: Kim güclüdür və kim 

kimdir məsələsi...  

 Amerika, Çin, Rusiya irəlidə...  

 Hindistan, Meksika, Braziliya neytral... 

 Ġran, Türkiyə tətikdə... 

 Pakistan, Misir ortalıqda...  

 Fransa, Ġngiltərə, Ġsrail... Yaponiya, Cənubi Koreya 

və Almaniya isə Amerikanın yedəyində... 

 Necə deyərlər qalanına bir qoz...l  

 Amerika-Ġngiltərə-Ġsrail birliyi, ĠġĠD-in əli ilə BəĢər 

Əsədi devirmək... Rusiya prezidenti Putin isə Əsədi 

canidildən qoruyur.  

 Ölkə xarabaxanaya dönüb.  

 Altı milyonluq qaçqınlar ordusu... sərt qıĢın günəĢ 

iĢığında qızınmaq, yağıĢda çimmək... tor-paqda qalan ot-

ələfi yemək məcburiyyətindədir. 

 Üçüncü dünya müharibəsi gedir. 
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 Rəsmən elan olunması qalıb...  

 Bəs Böyük Quranda yazılanlar nə deyir? 

 Ehh...  

 Yuxumda, ütülü-sığallı Elgiz Abbasovu da 

görmüĢdüm. Elgiz altmıĢı haqlasa da, saçlarına, dən də 

düĢməmiĢdi... Heç kəs də bilmirdi, bu nə sirrdi. O, baĢına 

rəng qoyurdu, ya yox...  

 Bakıda, Xalq Təsərrüfatı institutunu bitirib, Bərdədə 

TikiĢ fabrikində direktor iĢləyirdi.  

 Fabrikin geniĢ həyəti... qur-qur quruldayan ev 

göyərçinləri ilə doluydu.  

 Elgiz, atası kimi təĢəxxüslü, bəzən də, sə-xavətli 

olurdu. Qarovulçuya tapĢırıq vermiĢdi ki, hər gün bu 

ğöyərçinlərə dən versin. 

 Kefi kök, damağı da çağ idi.  

 Namuslu ailəsi, yaxĢı, tərbiyəli üç oğlu var-dı. 

Oğlanları qanacaqlı olsa da savadsızlıq əziy-yəti çəkirdilər. 

Amma, qazlarından maĢın sürən-də qara iri gözlü eynək 

taxar, qollarını dirsəkdən bayıra çıxarar, ən kiçik 

çalalardan belə məharət-lə maĢını yayındırardılar.    
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         Xeyir-Ģər yaraĢığıydı.  

         Pis günündə, daqqa qardaĢı Elbrus, qaynı baməzə 

Fəxrəddinlə bərabər, mən özüm də ona himayədarlıq 

etmiĢdim. 

 Qaynatası Bədrəddin pambıq tədarükçüsü 

olduğundan imkanlı idi.  

 Bir dəfə atası Abbasov Hüseyin qudasının acığına 

onları evdən çıxarmıĢdı. Heç yerdən pul tapa bilməyən 

Elgizə düz bir evin pulunu verdim. Və elə o pulla özünə ev 

alıb, elə o gündən də ev oldu. Sonralar deyirdi ki, özüm də 

qoymuĢdum... 

 Onu düz deyirdi.  

 Az-maz özü də üstünü düzəltmiĢdi.  

 Boğazında iri ĢiĢ vardı. Deyəsən, zob imiĢ. Maddi 

sıxıntı ucbatından bu sahədə peĢəkar hə-kimlər olmasa 

da, Bakıda əməliyyat elətmiĢdi.  

 Uzun illər sonra... bu uğursuz əməliyyat öz acı 

bəhrəsini verdi. Bağrsaqlarında xırda düyün-lər əmələ 

gəldi. Və bu düyünlər zaman keçdikcə iri ĢiĢlərə çevrildi. 

 Bu dəfə də, kasıbçılıq ucbatından, Bakıda əməliyyat 

olundu. 
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 Fəqət, yenə də əməliyyat uğursuz alındı. 

 Zira, bir ayağı qəbirdə idi. 

 Ölüm təhlükəsi sivrilib ortaya çıxanda, qo-hum-

qonĢu, dost-tanıĢ irəli durdu. 

 Ay qəlbilənəndə, qaynı Fəxrəddin ümidsiz-lik içində 

boğulan bacısının... bacısı uĢaqlarının isterika içərisində 

çabaladığını və ensiz yaxalıqlı tünd qəhvəyi kostyum 

geyinmiĢ Elburusun təpki-sini görüncə, məsələnin 

qəlizləĢməsi qarĢısında, elin qınağından qorxaraq, 

səxavətini göstərmək məcburiyyətində qaldı.  

 Həm də anladı ki, iltifata layiq təmiz ad qa-zanmaqın 

məqamı yetiĢib. 

 Dürüst qərar qəbul edilməliydi. 

 Və... yığıĢıb Moskvaya yollandılar. 

 Moskvada keçirlən növbəti bağırsaq əmə-liyyatı və 

ardınca aldığı kimyəvi lazer Ģüası... te-rapiya kursu uğurlu 

alındı. Nəticə olmalıydı. 

 Cayıl söhbəti eləsək:  

 Elgizə ölüm yaraĢmırdı...   
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         Bu münvalla, düz beĢ il dalbadal, bağırsaq 

xərçəngindən əziyyət çəkərək ildə iki dəfə Mosk-vada 

mükəmməl müalicə aldı... 

 Silsiləvi müalicələrdən sonra sağalmıĢdı.  

 Bərdə toy-düyünlərinin, yas mərasimlərinin yarı-

yaraĢığı idi. 

 Di gəl, çatmayan bir qəbahəti vardı:  

         Yüksək vəzifəli məmur görəndə sevincdən zalım 

balasının gözləri həmən dolar, heyranlıqla əriyər və  onlara 

qulluq göstərəndə, qəlbi riqqətə gələr, dərhal da çiçəyi 

çırtlayar, o gecə yuxusun-da iri-iri qarpızlar görərdi. 

 Ġfrat qulluqbaz idi. 

 Tez-tez, atasının iĢlətdiyi bir məsəli Ģövqlə çəkərdi: 

Yüksək məmurların, həmiĢə daĢĢaqları-nı dəsmallamazlar 

ki? Onlardan, hərdən istifadə də eləyər, düĢəndə lap 

kiminsə xahiĢində də bu-lanarsan. Bu incə mətləbi drama 

çevirməzlər. 

 Biz onunla Bakıda... Zərifə parkında iki sa-atlıq 

gəzintiyə çıxanda, mənim də yanımda ata-sından miras 

kimi saxladığı bu məsəli çəkdi. 

 Özü də ifrat səmimiyyətlə.  
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 MəlumatfüruĢun çəkdiyi bu “zərbi-məsəl...” onun 

məfkurəsinin aynasıydı. 

 O bu iĢə məftunlaĢmıĢdı.  

 Katib, prokuror, rəis, ya pullu sərvət sahib-lərinin 

qulluğunda dayanmaq onun üçün gələcə-yin xoĢbəxtlik 

açarı, ömrünün... ən xoĢ parçaları, ələdüĢməz əbədi 

sərxoĢ anları idi.  

 Qadının ana olmaq arzusu kimi. 

 Bəni-bərdəlilər onun arxasınca danıĢanda, təkcə bu 

nöqsanını qüsur tuturdu.  

 Hərçənd:  

 Bu nöqsan, qəbahətdən də böyük idi.  

 Və:  

 Deyərdim ki, bu onun faciəsiydi, yaxĢı fəzi-lətlərinin 

üstündən xətt çəkir, onu yerə vururdu. 

 Qısası: 

 Hamıyla, eyni cür davranan və tərəfsiz, bir dostu 

kimi deyirəm: Bu, donuz boyda... bir qüsur idi və qara bir 

duman kimi ömrünün sonuna kimi onun arxasınca 

sürünəcəkdi. 
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 Bu damğa idi!  

 Bainhəmə: 

 Mən onu, bu sahənin eksperiment dovĢanı hesab 

eləyirdim. Zira... Hətəmov Əkbərin Alagöz müəlliməsi və 

sərpayı Hüseynov Vaqifin Sevinc xanımı məsələsinin 

yanında bu toya getməli idi. 

 Bu iki bərdəli qurumsaq, kəbinli halalca ar-vadlarını 

katiblərə prokurorlara ayaq yudurtmaq, belinə banka 

qoydurmaq bəhanəsiylə: 

 Qulaqlara qurğuĢun, o söz...   

 Sovet Ġmperiyası yenicə dağılırdı. 

 Doxsanıncı illərin ilk illəriydi. 

 Əbdürrəhman Vəzirovun o tarixi çıxıĢı: Ha-mam 

tikin, qoz ağacları əkin, istədiyiniz hündür-lükdə evlər inĢa 

edin! -çağırıĢından az əvvəl: 

 Qazaxıstan, Gürcüstan, Baltikyanı respub-likalarda 

iğtiĢaĢlar baĢlamıĢ və... Bakıdakı Qanlı yanvar baĢ vermiĢ, 

Qorbaçov Moskvada oturub  hamısını qanla yatırtdıb, 

qısamüddətli məzuniy-yətə çıxmıĢdı.  
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 Və SSRĠ-ni dağıdacağını hiss edən ГКЧП-çi-lər 

birləĢib onu girov götürmüĢdü. 

 Boris Eltsin, Kremlin qarĢısında tankın üs-tünə 

çıxıb... Qorbaçovun azad edilməsi ilə bağlı, tarixi çıxıĢını 

etmiĢdi və Sovet Ġttifaqının dağıldı-ğını rəsmən elan etmək 

tələbini qoymuĢdu. 

 Təkidlə də tələb edirdi.  

 Ətrafdan ona gül-çiçək atırdılar.  

 Bu vaxt Ermənistan Azərbaycana Qarabağ tələbi ilə 

mitinqlərə baĢladı. 

 Dağlıq Qarabağda ermənilər silahlanırdı. 

 Ġnzibati rıçaqlar iĢləmirdi artıq... 

 Mətləbdən çox uzaqlaĢmayaq.   

 Azərbaycanda, fərdi yaĢayıĢ üçün, ilk beĢ-mərtəbəli 

binanı tikdirib yenicə qurtarmıĢdım. 

 Yüngülvari bir məclis qurub: 

 Kasıb-kusuba, fəhlə və ustalara kabab qo-naqlığı 

vermək istəyirdim. 

 Quzu kəsdirmiĢdim.  
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 Necə oldusa, içimdən gəldi və zəng vurub Elgiz 

Abbasovla Ġlham Babayevi də, bu məclisə dəvət eləmək 

qərarına gəldim. 

 Və üstlərində haqqım olsa belə, hər ikisinə ərklə 

zəng vurdum.  

 Pul xərcləməyə, amansıs xəsis olan Ġlham Babayev, 

baĢ ustalara xələt vermək ucbatından peysərə verdi. 

Görünür: 

 Zərər, oddan yamandır düĢündü. 

 Elgiz isə gəldi... 

 BaĢ-baĢa calanmıĢ stolları... içəridəki qara 

camaatdan ibarət kontingenti diqqətlə süzdü.  

 Məclisdə, diqqət çəkən məmur, ya, imkanlı adam 

görməyəndə qaraldı. Və heç nə deməmiĢ, ağ jiqulisinə 

oturub getdi.  

 Yüngül bir ifadə də demədi. 

 Mənimlə qurĢaqdan aĢağı oynadı. 

 Zoğalı qırmızı darvazadan çıxanda bağba-nım, gün-

dirriyi olmayan ĠboĢa yalandan: 

 Qayıdacam deyib. 
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 Ən aĢağı səviyyəli, bir bərdəli də, belə elə-məzdi. Bu 

qərəz də deyildi.  

 Bir tikə dadıb, min-bir bəhanəylə də, əkilib aradan 

çıxmaq olardı. 

 Bu xarakterin amansız üsyanı idi!  

 Zira, buradakı fəqir-füqaranın bir parça çö-rəyi, bir 

də baĢlarını soxmağa damları vardı. 

 DüĢündüm, eybi yoxdur, onsuz da, hər za-man 

sahib olduqlarımız, sahib olacaqlarımızdan daha 

dəyərlidir. O addımlarını da dövlət adından atdığını 

düĢünür və bununla fəxarət duyurdu. 

 Biryolluq qurtarmağa hələ tələsmək olmaz. 

 Qeyrətli kiĢi bəlaya düĢər.  

 Onların acığına o gün qarmonçalan Məmli-nin 

dəstəsini və kamerası ilə birlikdə saray Fər-manı gətizdirib 

möhtəĢəm çalğı çaldırdım. 

 Sement satan, kubik daĢıyan sürücülərdən tutmuĢ... 

kranovĢikə, suvaqçıya, hörgüçüyə, xar-rata, fəhlələrə kimi, 

hamı necə oynadı o gecə... 
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 AĢbaz qız sevgilisini itirmiĢ erkək qu quĢu-nun ölüm 

rəqsi kimi, dayanmadan oynayırdı. 

 Abbasov Elgiz... Ġlham Babayev...  

 Mən onları çağıranda sevinəcəklərini xəyal edirdim. 

Xəyallarımdan özüm də utandım. 

 Hətta q.Baharoğlu Vaqif Hüseynovu da, bir siqareti, 

birinə pulsuz verəndə də, əlləri əsə-əsə verən Ġlham 

Babayevlə ütülü-sığallı Elgiz Abba-sova qatıb, onlarla 

dostluq eləməklə ötürdüyüm zamana tüpürdüm. 

 Bax: 

 Elgiz Abbasov da belə oğlan idi.   

 Vəzifəlilərə minik atı olmaqdan necə Ģərəf duyar, 

kasıbla yemək yesə qəlbini hiddət doğrar. 

 Bainhəmə: 

 Süfrədə çayı fincanda içməyi xoĢlardı. 

 Katiblərlə bağlı birgə xəyallar da qurardı.  

 Balalarını heç vaxt kötəkləməzdi.  

 Qızğın söhbətlərdən qaçardı.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

432 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Atasıgilə gedəndə, həyətlərindəki qatlama stulda 

yayxanıb Ģellənər, əllərini boynunun arxa-sında daraqlayıb 

düĢünərdi...  

         Harda oturdusa, barmaqları ilə oturacaqda ya masa 

üstündə təbil çalan... və dodağı altında zümzümə edən, ya 

da ata-ana haqqında pafosla danıĢan gödənotaran, yedək 

atı... halalı harama qatan ibarəpərdaz Vaqif q.Baharoğlu... 

ömrünün sonunda cəhalət özünün təntənəsini yaĢasa da:  

         Elgiz Ģah kimi yaĢayırdı. 

 Bu da ütülü-sığallı, bərdəli Elgiz ömrü... 

 Xəyallardan ayrıla bilmirdim. 

         Səhər açılmamıĢdı.  

 Qaranlıq idi.  

 AxĢam bərk yağdığından sarı torpaq eləcə saqqız 

kimi palçıq olmuĢdu.  

         Hərbi hissənin ərasizindən keçib açıq səh-rada 

Ģumluqla irəliləyəndə, uzaqdan it hürüĢmə-sinin səsi 

çöllüyün sakitliyini pozurdu.    

         Hərdənbir... canıma lap qorxulu vahimə də dolurdu. 

Bu qorxu hissi nədən baĢ verirdi, özüm də anlamırdım. 
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Çətinliyə sinə gərərək, öz dərdi-min əlindən tutub inamla 

irəliləyirdim. 

         ġumluq, eləcə saqqız kimi palçıq olduğun-dan güclə 

yeriyirdim.  

 Əlqərəz, ölüm-zülüm, bir məĢəqqətlə gəlib 

ВОДОЗАБОР-a çatdım.  

         Yolda, hələ bir neçə dəfə özümü danladım da ki... 

nahaq belə kəsə yolla, Ģumluqdan keçib gəldim. Kəndiçi 

yolla getmək, daha asan və təh-lükəsiz olardı. Amma, 

burası da vardı ki... məhz  bu anda mənə, çöl də bayır kimi 

bir Ģey idi.   

         Saqqız kimi palçıq və bərk aclıq... məni ta-mam 

əldən salmıĢdı. 

         DanıĢılan hər sözə, boğazını arıtlayıb qarı-Ģan çənə 

Telman elektrik butkasında olmalıydı. 

 Hərçənd, onu orada tapa bilmədim.  

         Hər ehtimala qarĢı MalıĢı durğuzdum.  

         Ölü kimi yatmıĢdı.   
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 Dəyyus gözünü açır, yalandan hay verir və bir də 

özünü yerə sərirdi. Birtəhər ki, onu oyadıb zorla razı sala 

bildim ki, mənimlə kəndə getsin.    

         Birlikdə qonĢu kəndə, Klaragilə getdik.  

         Telman tək yatmıĢdı.  

         Rizvan əclafsa, Klarayla yatdığından onları oyada 

bilmədim. Klara artıq Rizvanın qorxusun-dan, azərbaycanlı 

görəndə... onları yalnız kənar-dan, özü də gözucu və 

baĢdan ayağa süzürdü. 

 Üzü sızanaqlı Rizvan artıq: 

 Klaranı piyada gələn görəndə, taksi saxla-dardı və o 

həftəiçi də, ard-ardına seviĢərdilər...  

         Çamadanım onlar yatan otaqda idi.  

         MalıĢı elektrik budkasına yola saldım. 

 Və:  

         Telmanı oyatdım. ĠĢığı yandırdıq. Bir qədər 

xosunlaĢandan sonra, Telman ürəklənib Rizvanı çağırdı. 

Bir neçə dəfə də hündürdən ürəkli-ürəkli Rizvaan, Rizvann 

çığırandan sonra, Rizvan qəfl səksənib, yuxudan dik atıldı.  
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 DanıĢmağa belə macal verməmiĢ, Telman pəncəsi 

üstə hoppanaraq... onun baĢının üstünü aldı və dərhal 

qulağına sarı əyilib, pıçıltıyla baĢa saldı ki, Babayev gəlib 

çamadanı istəyir. 

 Klaranın qulağına da nəsə pıçıldadı. 

         Rizvan kəkələyib qalxdı, əsnədi və qolları-nı yana 

açaraq sinəsini irəli verib sağ qılçını qal-dırıb sağa-sola 

atdı, sonra da gərnəĢdi, deyinə-deyinə gedib çamadanı 

gətirdi.  

 Ancaq ki, qayıdıb təkrar yatmağa gedəndə 

dodağının altında nəsə mızıldandı.  

 Atdığı atmacadan, ittiham olunurmuĢ kimi, alınsam 

da, istəyim nəticə verdiyindən, fikir ver-məkdən vaz 

keçdim.  

         Telmanla çamadanı ortalığa töküb, saf-çü-rük 

eləməyə baĢlayanda soruĢdum: 

 -Klaranın qulağına nə pıçıldayırdın? 

 O qəribə tərzdə iriĢib: “Bilirsən, sənin piĢik kimi 

üstünə tullandığın Rizvanı öpən dodaqları-na necə 

həsrətəm?” -soruĢdum. 
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 Bizim kimi əsgər olanlara xidmət dövründə belə 

qızlarla seviĢmək ilk vaxtlarda xəyal: 

 Balıq restoranında, Ģam yeməyi yemək ki-mi bir 

əlçatmaz arzu idi... 

         Lavsan parçadan tikilmiĢ ПАРАД formamın ПОГОН-

larını tikmək lazım idi. Rəğbətimi qazan-maq naminə, 

Telman rahatlıqla qımıĢıb boynuna götürdü ki, axĢam özü 

formanı kazarmaya gətirə bilər. Lap, istəsəm özü də tikib 

hazırlayar. 

 Qulağımı onun ağzına dirəmiĢdim.  

 Çənə, baĢ otaqda aĢıqhəngi o baĢ-bu baĢ gəzə-

gəzə danıĢır, hərdən də əlindəki paqonları çənəsinə, 

alnına, dodaqlarına döyəcləyirdı. 

         Yerdə qalan, lazım olası zəruri ayn-oyunu götürdüm. 

Hər qazanda qaynayan, isti qucaqda yuxuya getməyi 

xoĢlayan Klaragildə çamadanla fotoaparatım qaldı. Onları 

da, üzündə zəif bir tə-bəssümlə, çənə Telman boynuna 

götürdü ki, ya sabah, ya da ki, o birisi gün... tərxis olunan 

kimi, arxamca dəmiryol vağzalına gətirəcək. 

 Qulağıma pıçıldadı: “Rizvan onu özünə ar-vad edib 

Ağdama aparacaq. Hardansa əldə elə-diyi Kabiriyanın 

gecələri kitabını oxuyur. Öz ara-mızda qalsın, bir-iki il 
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saxlayıb boĢayacaq... Bilir ki, qız mənimlə də min-bir 

oyundan çıxıb.” 

 Gülməkdən özümdən gedəcəkdim...  

         Özüm vağzala əliboĢ gedəcəyəm, zira, ça-madanda 

təhlükəli ayın-oyunlarım vardı: 

 Xaricdən gələn məktub, gündəliklər, bir Ģü-Ģə 

konyak, iĢlənməmiĢ ağ mələfə.  

         Bu kimi Ģeylər...  

         ПАТРУЛЬ-lar ДЕМБЛЬ-ə gedən əsgərləri çox incidir, 

hər Ģeyə bir mız qoyurdular.  

 Odur ki, biz də iĢimizi bu yöndə qurduq. 

 Bir də gördük:  

         Dərd-sərsiz görünən... üzü sızanaqlı, hərə-kətləri 

ləng, nədənsə gündən-günə solan Rizvan da geyinib gəldi.  

         Evdən birlikdə çıxdıq...  

         Telmanla Rizvan hərbi hissəyə qayıtdı.  

         Mən ВОДОЗАБОР-a geldim.  
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 Növbədə çalıĢan Kiselyovu tapıb, sonuncu НАРЯД-ı 

bağlatmalıydım. Ancaq, dan yeri yenicə sökülürdü və 

dünya hələ tam ağarmamıĢdı.  

         ВОДОЗАБОР-un КПП-sində oturub gözləmə-liydim. 

Növbətçi oyaq olsa da gözləri yumulurdu.  

 Gecəni, СУШИЛКА-da keçirdiyimdən və se-vincdən 

yatmadığım üçün mən də yorğunluqdan onlara qoĢulub bir 

qədər Ģirin mürgü vurdum.  

         Son günlər... mütəmadi kirli olan САПОГ-la-rım, indi 

lap palçıqlı olduğundan, ağırlıq eləyirdi. Ġçəri istiydi... 

Yorğun əsgərlərə öldürücü, ĢipĢirin bir yuxu gətirən 

dumanlı isti... 

         Saat 08:52-də Kiselyov gəlib çıxdı.    

         Dyakivin tapĢırığını ona çatdırdım.  

         Yazıq həmiĢə cığallıq eləsə də bu dəfə elə soyuqdan 

qulağı qızarmıĢ halda... əlini gözünün üstünə qoyub, iri 

papkasını açdı.  

         Və səliqəylə yazıb-pozdu.  

         Sevindiyimdən bilmirdim nə edəm. 
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         Üzündə bəraət ifadəsi, Kiselyov hazırladığı НАРЯД-ı 

mənə uzadanda, ġərq döngəmizin təbii, sadə tərbiyəsi ilə, 

əlüstü onu qucaqladım. 

 Sevincdən gözlərim yaĢla dolmuĢdu. Hətta 

kirpiklərim öz-özünə qırpıldı və bir neçə yaĢ gilə-si 

yanağıma düĢüb üzüaĢağı süzüldü. 

         Bu da, Dyakivin son tapĢırığı! 

         НАРЯД-ı götürüb... Ģumluqla, çətinliklə olsa belə zığ-

batdağa bata-bata, hərbi hissəmizə sarı dayanmadan 

qaçırdım. Əsgər həyatımın tarixinə həkk olunacaq son 

qaçıĢ!  

 Xəyalım bir fikirdən digərinə keçir... düĢün-cələrim 

dağı arana qatırdı. 

         Ya rəbb, ürəyim necə atlanırdı.  

         Qaldı bircə ОБХОДНОЙ almaq! 

         Sevindiyimdən yol boyu, səsim olmasa da, xırıltıyla 

bir neçə ağız, azan üstə muğamat oxu-dum. Fəqət səsim 

çatmadı. Dərhal da, Tarla qız-ları mahnısına keçid elədim.  

         Bərkdən qıĢqıranda səsim tutulurdu. Odur ki, məcbur 

qalıb, pəsin zilində də bir az oxudum.  
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         Zarafat deyil eyy.  

         XoĢ ovqatla içim yanırdı.  

         Ġki ilin iztrablarına son qoyulurdu! 

 Məkrdən uzaq, ĢəhərləĢməyi heç vaxt ba-cara 

bilməyəcək, o toz-torpaqlı ġərq döngəmizin sadə 

insanlarını düĢünən kimi, içim titrəyirdi... 

 Tələm-tələsik: 

         Palçıqlı САПОГ-larla ШТАБ-a girmək istyən-də, 

növbətçi əsgər məni saxladıb... alçaq səs və nəzakətlə 

uzun çəkmələrimin palçığını göstərdi.  

         Elə bil yuxudan ayıldım:  

         -Doğrudan eyy! 

         Geri qayıdıb, həyətdə САПОГ-larımı canfə-Ģanlıqla 

yuyub təmizlədim... 

 Fəqət: 

         Dyakiv yerində olmadı!  

 Bu necə məxluqdu? 
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         Növbətçi bildirdi ki, КОМБАТ obyektlərə baĢ çəkməyə 

gedib. 

 Nə vecinəydi axı? O, isti ocağının baĢında oturub, 

gündəlik həyatını yaĢayır.  

         НАРЯД-ı təvazölü Valentinə təhvil verməliy- dim. Təlx 

ovqatla rüĢvətdən uzaq bu zabiti yaxĢı ki, yerində tapa 

bildim.  

 НАРЯД-ı ümidlə ona sarı uzadanda... gözü-nün 

ucuyla baxıb, əvvəl öskürdü, sonra boğazını arıtlayıb 

sakitcə, amma, vicdanlı qətiyyətlə dedi: 

         -Adları göstərilən adamlara qol çəkdir.  

 Çevirməyə lüzum qalmadı. 

       Sən demə, Axtyerkin, Bryusov, Kiselyov və 

НАРМИРОВШИК qol çəkməli... hələ, bütün bunlar-dan 

sonra... akkordeon çalan, od-yalov MaĢa da pulunu 

hesablamalıymıĢ.  

 Təsəvvür edirsiz? 

       Tfu! 

       Deməli bu zığ-palçıqda bir də ВОДОЗАБОР-a 

qayıtmalıydım.  
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 Əllərimi böyrümə qoyub bir xeyli ətrafa ba-xa-baxa 

əzab çəkirdim.  

 Sanki, indi ətrafımızda toplaĢanlar, azadlı-ğımıza 

qəsd etməyə amadə zabitlər idi. 

       Fikrimdə tutduğum buydu ki... bəsit düĢün-cəli çənə 

Telmana lavsan ПАРАД-nıya СЕРЖАНТ rütbəli ПОГОН-ları 

tikdirəm. Özümsə, kefi çəkən-də cəngəllik qanunlarıyla 

iĢləməkdən belə çəkin-məyən, yamyamdan da pis, 

polkovnik leytenant Dyakivi tapıb ОБХОДНОЙ alam.  

       Amma nə edəydim?  

 Dərindən ağıl iĢlədəndə, görürsən ki, onlar düz 

eləyir, Manya xalanın sözü olmasın: Həsən-soxdu 

dəyirmanı deyildi ki? Milyonlarla hərbi xid-mət çəkənlər 

var. Zamanın, ağıllı generalları bu qayda-qanunları 

hazırlayıb. Bəlkə də:  

 Bizimkilərin ağlına gəlməzdi belə incəliklər. Deməli, 

məntiqi inkiĢaf elətdirmək lazımdır... 

       Yenidən ВОДОЗАБОР-a tərpəndim. 

 Bu dəfə, yolda öz-özümə ərklə deyinirdim. 
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       Gecə aramsız yağan yağıĢdan sonra, yax-Ģı gün 

çıxmıĢdı. GünəĢ eləbil insanı yaĢamağa, ruhdan 

düĢməməyə çağırırdı. 

 Artıq, əbədi birlikdə olacağım insanlara qo-vuĢmağa 

sanılı günlər qalırdı. 

       Palçıqda yol gedib-gəlməkdən nəfəsim kə-silmiĢdi. 

Əynimdəki БУШЛАТ da mənə ağırlıq elə-yirdi. Çox 

cansıxıcı idi. Hərdən, səsim qırılırdı. 

       УНР-in qabağından keçəndə... yolüstü, Ma-Ģaya 

Kiselyovun bağladığı НАРЯД-ı hesablatdım.  

       Ġri alma yanaqlı MaĢa cana-cuna adam de-yildi. 

Dərhal, НАРЯД-ı əlimdən aldı. 

 Hesabladı, və: 

       Cəmisi 7 РУБЛЬ elədi.  

       Düzdür, onsuz da, bunun mənə, elə də bir  

əhəmiyyəti yoxuydu. Amma, hər halda Kiselyov da, mən 

də СЕРЖАНТ idik. Və hər ikimiz müddətli hərbi 

qulluqdaydıq. O, mənim tərəfimi daha çox saxlamalıydı. O 

isə, özünü yamyam kimi aparıb.  

 Ürəyimdə: 
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       “Əclaf! Partlamaya düĢəsən səni!” -dedim. 

 Zira, onun bu hərəkəti mənə əzab verdi. 

 Adda-buddalıqla düĢünə-düĢünə:  

       Bir məĢəqqətlə gəlib ВОДОЗАБОР-a çıxdım. 

       Bu gün yeni gələn МОЛОДОЙ ПОПОЛНЕНИЯ ilk dəfə 

olaraq iĢə çıxmıĢdı.  

       Ġpiaçıq qulaqlı boz papaqda olan, kələ-kö-tür 

barmaqlı qudurğan Kiselyov... onları cərgəyə düzüb 

ИНСТРУКТАЖ eləyirdi. 

       Gözləməli oldum... 

         Axır ki, onu yaxalayıb əhvalatı danıĢdım. 

 O heç nə demədən НАРЯД-ı alıb, bir az da əlavələr 

elədi. Burnunu fınxırıb torpağa sildi... və 13 kvadrat metr 

də ОТКОС yazıb, НАРЯД-ı bağla-dı, Ģəstlə də göstərib, 

yağlı, uzun bir qol çəkdi. 

         CodlaĢmıĢ, Ģaxtadan bir az da sifəti qaral-mıĢ 

Kiselyovla, demək olar, əbədiyyətə kimi qur-tardıq. Real 

vəziyyəti əks etdirən məhz bu idi. 

 Sevindiyimdən nəbzim qulağımı batırırdı! 
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         Gözlərimdə o köpük kimi dəyərsiz bir Ģeyə çevrildi. 

Ġndi də, bu məntiqi beynimdə inkiĢaf et-dirməyə baĢladım: 

Ġmzadan bircə an əvvəl, o ən lazımlı adam idi. Ġndisə, o puf 

kimi bir Ģeydi...  

         Bu dəfə... hərbi hissəyə ayın-arxayın qayı-dırdım. 

Dyakivlər də, özünün dar çərçivəsindən çıxmağa 

məhkumdur. Belə düĢünürdüm... 

 Və bunun arxasında da, iki il çəkən, əzab-əziyyətlı 

haqqım dayanırdı. 

 Dyakivlərin də borcu, bu haqqın vediyi qa-nunlara 

söykənib... hərbi mükəlləfiyyətin axırına çıxacaq 

ОБХОДНОЙ-u vermək idi. 

 Verməliydi də! 

 Özünün rüĢvətxor dar çərçivəsindən çıxıb: 

 Sonda gücünü yox, ağlını göstərməliydi.   

         Yol boyu, vecsiz adamlar kimi... kal, xırıltılı bəm 

səslə, müxtəlif səpkili mahnı, ariya, segah, muğamat 

oxuyurdum. Artıq, hərbi xidmətin axırı-na çıxmıĢdım. 

ġəksiz, izahsız... 

         Heç bir çətinlik çəkmədən, Axterkinə və 2-ci rotanın 

komandiri Bryusova qol çəkdirdim. 
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         Bu bezik səslilər də pufa, köpüyə döndü.  

         НАРЯД-ı artıq gümrah Valentin çumoya ve-rə 

bilərdim, çənə Telmanın sözü olmasın... 

         ĠmzalanmıĢ НАРЯД əlimdə, ШТАБ-a sarı üz tutdum. 

RüĢvət tendensiyasına: NO PASARAN! 

 Allaha təvəkkül deyib, ШТАБ-a girdim. 

         Bu dəfə bəxtimdən, bayırda mum, kabine-tində aslan 

olan, polkovnik leytenant, soyuqqanlı Dyakiv yerində oldu. 

 Bəlkə də sonuncu əsgəri təzimi edib:  

         BaĢa saldım ki, qurtardım mən. Dedikləri-nizi yerinə 

yetirmiĢəm, bu da imzalanmıĢ НАРЯД! 

 Səsimdən aĢkar xoĢbəxtlik yağırdı. 

         Dyakivin daha, burcutmağa yeri qalmamıĢ-dı. O, 

məĢğulmuĢ kimi ətrafına göz gəzdirib: 

              -Get, təhvil ver Valentinə, ОБХОДНОЙ-u bu gün 

alarsan... 

         Burcutmadı da! 

 YanaĢma tərzi də yumĢalmıĢdı... 
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         Polkovnik leytenant Dyakivin kabinetindən çıxanda 

yenə təngnəfəs oldum. Görünür, bu də-fə gerçəyə 

söykənən sevincdən qaynaqlanırdı.  

         Ürəyim siqaret istədi.  

       ШТАБ-ın həyətində siqaret çəkən də yoxuy-du. Odur 

ki, birbaĢa ВОЕНТОРГ-a götürüldüm. 

       СТОЛИЧНЫЕ siqaretinin qutusunu tələm-tə-ləsik cırıb 

açaraq, düĢüncəli bir simayla birini elə mağazanın içində 

çıxarıb damağıma qoydum.  

       Kibrit qutusu da aldım.  

       Mağazadan çıxan kimi siqareti odladım. 

         Fərəhdən coĢmuĢdum. 

 Vətənə, hərbiyə məhəbbət, Ģəfəq saçırdı! 

 Sevincin eyforiyasındaydım. 

       Siqareti dərindən sümürdükcə eləbil qanım durulur, 

rahatlanır, əsəblərim sakitləĢirdi. 

       Köpüm yamanca alınmıĢdı. 

        Möcüzəydi, zira, daha tələsmirdim. 
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       Siqareti çəkib qutarana kimi, gözlərim ehti-rasa, 

Ģəhvətə köklənən... gülüĢündən yorğunluq yağan, ikrah 

tökülən... saysız-hesabsız say-seç-mə və qaməti dağlara 

acıq verən qafqazlı əsgəri günaha batıran, qırmızı 

kostyumlu Krasiki aradı.  

 Amma, canı yanmıĢdan xəbər-ətər yox idi. Telefonu 

elə hey çağırır, osa, dəstəyi götürmür, səs-səmiri çoxdandı 

gəlmirdi. 

 Bəlkə susmaqla düĢmənçilik eləyir?  

 Yox elə-belə ağlıma gəldi. Niyə mənə düĢ-mənçilik 

eləsin ki?  

       Belə çıxdı ki, xoĢu, mənim xoĢuma gəlmə-yən 

КОМБАТ nahardan qayıdanda... ОБХОДНОЙ-u alıram. Bu 

artıq, Ģəxsi rəy, ya fərdi zövq deyildi. 

       Bir neçə siqareti, dalbadal sümürüb qurta-ran kimi, 

bərk ac olduğumu hiss elədim.  

       Dünən naharda, Ģam yeməyində, bu səhər 

yeməyində də olmamıĢdım. Ürəyim qara çörəklə acı bibər, 

bir də təzə dərilmiĢ, yeyəndə xırçılda-yan üstü dımırlı yaĢıl 

xiyar istəyirdi. 

       ПТИЦКОМБИНАТ-ın dükanına getdim.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

449 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

       Kolbasayla bir buxanka qara çörək aldım.  

 Sonra nəsə, pivə içmək tamahım durmadı və geri 

qayıdıb, əsgər formasında olanlara satıĢı qadağan olunsa 

belə yalvar-yaxar edib, bir ĢüĢə pivə aldım. Əslində... mey 

içmək, bizim milli-mə-nəvi dəyərlərin sırasına daxil deyildi. 

 Zira, peyğəmbər qadağalarından sayılırdı. 

 Fəqət, indi donuz əti də yeyirdik.   

 Qədimi adət-ənənələrin çoxu formasını də-yiĢmiĢdi. 

Qadınlar daha çadra bağlamır. 

 KiĢilər qalstuk taxır, silindr qoyurdu. 

 FahiĢəlik dinamik inkiĢaf eləsə belə, Bərdə babıları 

bacadan arvad tumanlarını tullamırdılar. 

 Bainhəmə, Ģər-Ģəbədə qoĢanlar çoxalır. 

 DüĢücələrimdə bunları saf-çürük edə-edə: 

       Dükanın arxasında yaxĢıca yeyib-içdim. 

       Kefim yamanca kökəldi. 

 Birdən necə oldusa, Ģeytan qəlbimə girdi. 

 Və qəlbimdə iki hiss çarpıĢmağa baĢladı:  
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 Məni aldatsa... Doğrudursa... 

         УНР-ə çatana kimi öz-özümə, amma, bərk-dən 

oxumağa baĢladım. Hansı qəzəldən yadım-da nə 

qalmıĢdısa, hamısını da, muğam üstündə kökləyib 

oxuyurdum.   

         MaĢa bəxtimdən yerində oldu.  

         O НАРЯД-ın qiymətlərini hesablayıb, qarĢı-sında 

yazdı. Və sonda ИТОГ-unu göstərdi:     

         -22 РУБЛЬ! 

         Gülümsünüb, incə bir göz vuraraq: 

         -Sən də qurtardın yoldaĢ СЕРЖАНТ! -dedi.  

         Və НАРЯД-a iri, uzun bir imza atdı: 

              -Valentinə verərsən, -deyib, nazik, uzun ağ 

barmaqlarının ucunda tutduğu o fatihəsi verilmiĢ НАРЯД-ı 

mənə sarı uzatdı...  

  Hiss etdim ki, acıq çıxartmır. 

         Güman ki, son zəng vurulur.  

         MöhtəĢəm bir əsər tamamlanırdı.  
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 BəĢəri hisslərlə dolu köksüm, qəfil ələ keç-miĢ quĢ 

kimi, necə çırpınırdı bu an... 

         Hərbi simfoniyanın son akkordları çalınırdı. 19 

yaĢında, ali təhsilimi yarımçıq qoyub gəldiyim bu ordu 

sıraları... həyatımın ən çətin, ən iztirablı, ən həsrətli və ən 

Ģərəfli imtahanıymıĢ! 

         Uğurla bu imtahanı verib qurtarmıĢam.  

         Necə bəxtəvərəm indi!  

         Həm vətənin, həm ailəmizin, həm də... ya-naqları 

qanla dolu, məsum Komsomolumun qar-Ģısında üzüağ, 

alnı açıq idim.  

 Ən əsası da, Ģərəflə, ləyaqətlə bitirmiĢdim, iki illik bu 

əsgər həyatını!  

 Hürriyətpərvərlik qanımda, canımda və ru-humda 

pıqqapıqla qaynayırdı. 

         Ġndi ali təhsil aldığım ocaqda da dilim uzun olacaqdı. 

Azərbaycanlı oğulların əksəriyyəti, de-mək olar müxtəlif 

səbəblərdən rüĢvət verib, ordu sıralarından yayındıqları 

halda... mən, günə-gün bu çətin həyatı yaĢamıĢdım.  

         Sıravi əsgərdən СЕРЖАНТ rütbəsinə kimi.    
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         Komandir oldum.  

         Bir gün də, hauptvaxtda keçirmədim.  

         ƏyyaĢ, narkoman, alkaĢ və cinayətkarlara 

qoĢulmadan öz məfkurəmə sadiq qaldım. 

         Vətənin vicdanı olduğumu dərk edə-edə! 

       Eh... arxaya çönüb, ötənləri vərəqləyəndə, necə 

iztirablı, əzablı yollar keçdiyimi düĢünəndə, bu günün 

bəxtəvəri olduğumu dərk edirdim... 

       Pivə məni bir az kövrəltmiĢdi.  

 Gözlərimdən axan bir neçə damla göz yaĢı 

dodaqlarımda duz dadı verdi. 

       ШТАБ-a girəndə növbətçi əsgərin kədərli si-masını 

görüb mərhəmətlə ona baxanda, tifilə ya-zığım gəldi. Və 

onun çiyninə toxunub yekə-yekə: 

         -Darıxma, qardaĢ bir də ayılacaqsan ki, iki il arxada 

qalıb. Bax mənim kimi, əlində sonuncu НАРЯД... sən də 

qapı-qapı düĢəcəksən! 

       Yazıq, mağmın-mağmın üzümə baxıb, hə-səd 

apardı. Heç cavab verməyi də unutdu... 
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       Valentinə imzalanmıĢ sonuncu НАРЯД-ı ifti-xarlı 

ümidlə uzatdım. 

       Nə qaldı?  

       ОБХОДНОЙ-u alıb, imzalatdırmaq...  

       Vəssalam.  

       Sovet ordusuyla aramızda, son incə iliĢki!  

       Hərbi Ģəhərciyin ətrafında dolanırdım.  

       Hərdənbir, kiĢi-kiĢi siqaret də alıĢdırıb yan-dırır və 

uzaqdan çox gülməli görünən МОЛОДОЙ əsgər və 

zabitlərə az qala həqarətlə baxırdım. 

 Hərdən də: 

       Buralar yuxu, köpük kimi qiymətsiz bir Ģey olmuĢdu. 

Hərbi xidmət... gözlərimdə çürük bir ip kimi qırılır, kimyəvi 

məhlula bulaĢmıĢ nimdaĢ bir parça kimi süzülürdü. 

       Eyy...  

 Qoca dünya! 

       Forsumdan СВЕРХСРОЧНЫЕ СТАРШИНА-la-ra, 

zabitlərə, ПРАПОРЩИК-lərə, ПАТРУЛЬ-lara üst-dən aĢağı 
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baxır... orduya yeni gələn dazbaĢ əs-gərlərə yazığım 

gəlirdi.  

       Veyillənə-veyillənə yolumu, istədiyi müsəl-man 

əsgəri toruna salıb, uçuruma yuvarlıya bilə-cək ədalı, 

qırmızı kostyumlunun evi tərəfdən sal-dım. Bilərəkdən və:  

       Bəlkə qarĢılaĢarıq ümidiylə. 

         Amma pəncərələri bağlı, pərdələri çəkili və otaqları 

iĢıqsız idi...  

         Allah bilir, indi kimlə kef məclisi qurub.  

         QardaĢı general, həm də deputat olduğun-dan göylə 

gedirdi... 

         УИР-dən yenicə aralanmıĢdım ki, uzaqdan olsa da, 

qəflətən КОМБАТ-ı gördüm.  

 ШТАБ-ın qabağında dayanmıĢdı.  

         Yerimdən РАЗГОМ götürüb, qaçdım ki, hər Ģeyi həll 

eləmiĢəm deyib, ОБХОДНОЙ-u alam.  

         Yürüyə-yürüyə gəlsəm belə, yaxınlaĢanda qaçmağı 

yeyin-yeyin yeriməklə əvəzlədim.  

         O məni izləyirdi.  
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         Çathaçatda hərbi təlimə uyğun fərəğət for-masına 

keçdim və... tələb olunan addımlarla irə-liləyərək, ĢümĢad 

əlimlə ЧЕСТ verib, özümü təq-dim elədim. 

 Ardınca da, ĢükufələnmiĢ ümidlə bildirdim:           

         -YoldaĢ polkovnik leytenant! TapĢırığınıza rəğmən 

dediklərinizi yerinə yetirdim! 

         BaĢımı dik tutub gözləyirdim.  

         O deməliydi:  

         “Get ОБХОДНОЙ-unu götür, СЕРЖАНТ!” 

         Bəli, həlledici an gəlmiĢdi.  

         Bu kəlamıyla da, o, hərbi günlərimin əbədi xatirəsinə 

həkk olunacaqdı. 

         Fəqət!  

         Nə baĢ verdi?  

         DəhĢət idi!  

         Qulaqlarıma inana bilmirdim.     

         Arvadı, ġamxor ermənisi Alik Ohanesyan-la yatan bu 

haramzada nə desə yaxĢıdı? 
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         -YOLDAġ SERJANT! НАРЯД-ı VALENTĠNƏ TƏH-VĠL 

VER, TEZ ELƏ ĠġƏ GET! GENERAL KRASĠK, SƏNƏ ĠCAZƏ 

VERMƏDĠ! SƏNĠN DEMBL MƏSƏLƏN BATDI!  

 Ürəyi soyumamıĢ kimi də, ikrahla: 

 -BEQOM ВОДОЗАБОР-a! -bağırdı. 

 Sanki, bütün arzularımı kül edib, külünü də ərĢə 

sovururdu! 

       Qulaqlarım küylədi...   

 Bu nə danıĢırdı?  

 Birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə arvadı mənim qırmızı 

kostyumlu gözəlçə, Anna Krasiklə görüĢ-məyimi ona 

çatdırıb?  

       Yəni, doğrudanmı bu eyham idi?  

       Yoxsa general-deputat hardan bilir, bu gün hansısa 

bir СЕРЖАНТ ОБХОДНОЙ alacaq?  

         Bəlkə elə doğrudan ġamxor ermənisi, sov-xaya 

qalmıĢın arvadına bu xəbəri sızdırıb? 

 Ġstismarçı Dyakiv də, arvadından bu xəbəri eĢidib 

məndən intiqam alır?  
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 Yoxsa, niyə qəsdi qərəzlik eləsin? 

 Bir anlıq, rüĢvət tələsi olduğunu da düĢün-düm. Elə 

isə, nə lüzum vardı ki, general Krasikin adını hallandırırdı?  

 Bəs erməni xumbasının iĢi olsaydı necə? 

 Onda:  

 Bircə qalırdı Sov.ĠKP-nin iĢə qarıĢması.  

 Deyəsən, soyub soğana döndərəcəklər.  

         Rəngim meyid rəngi aldı və əvvəl, bir anlıq tutuldum, 

sonra da ümidsiz bir halda kəkildədim: 

       -Bəs necə olacaq? 

       -Bilmirəm, -dedi.        

 Artıq beynim uğuldayırdı.  

 Hətta, gözlərimdən qəfil ĢimĢək çaxdı! 

 Bu nə oyun idi? Bunlar məni hara sürüklə-yirdi? 

Gethagetdə qatilmi olmalıyam?  

 Müxtəsərən, od ilə su arasında qalmıĢdım.  
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 General Krasikin qıpqırmızı geyinmiĢ bacı-sı, uzun 

müjganlı Anna sanki dumanda gözümə göründü. O, 

Ģükuhlu yataq otağında necə qurcu-xub qıvrıla-qıvrıla:    

       “ТРАХАЙ... ТРАХАЙ...” -deyib, necə inləyirdi! 

       Yəni, bu olayın tək Ģahidi olan ġamxor er-mənisi 

Ohanesyan qurmuĢdu bu toru mənə? 

       Ġndi bu torda nə qədər çabalamalıydım?  

       Birdən beynimə girdi ki, bütün günü güdüb Annanı 

tutam və məsələni ona baĢa salam. Bir-cə dəfə bu dılqır 

mənfəətgüdən Dyakivə o təpin-sə, məsələ bununla da 

bitəcəkdi. 

 Hərbi hissəni sovxoza döndərib...  

         Sanki, yuxudan səsə diksinib oyandım. 

       O mənasız kabus kimi: 

         -Nə vaxt general Kirasik icazə verəcək on-da da... 

səni ordu sıralarından tərxis edəcəyəm, anladın Ģümərək 

oğlan! -dedi. 

       Nəhlət sənə min Ģeytan! 

         Ġmanımı qaçırtdı... sanki, məni qar sovuru-ğuna saldı 

bu müxənnəs, Ģərəfsiz sovet zabiti!    
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         Əynindəki zabit mündiri sənə haram olsun! Ġki ildə... 

Bərdədən sənə göndərtdiyim konyaklar gözlərindən qan 

olub süzülsün: 

         SürtüĢməni də insani yolla bacarmayan bu vecsiz 

qurumsaq bir az da ironiya ilə: 

         -НАВЕРНО, ПОСЛЕ 15-ГО ДЕКАБРЯ! -dedi. 

         Zil-Hiccə ayı? 

         Ġlahi, görəsən Ohanesyan mənə nədən bu  toru 

qurub? Axı, o mənimlə təmiz dostluq edirdi.  

 Bəs qorxmur ki, ġamxorda əlimə düĢər?  

 Tərs kimi də, dekabrın son günü üçün, onu Bərdəyə 

dəvət eləmiĢəm,1973-cü ilin gəliĢini bir-likdə qeyd 

eləməliyik.  

 Məgər gerçək həyatdan o heç nə anlamır? 

         Bu nə müsibət idi, baĢıma açdılar?  

         Tərxis məsələm, indi də gedib deputat-ge-nerala 

çıxdı. Bu, artıq keçilməz sədd idi... 

         Sizi görüm, əbədi istirahətgaha tez gedəsi-niz. Bəlkə 

onda mən də kamran olam!    
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         Ġnanmıram ki, sovet höküməti yaranandan belə bir iĢ 

hansısa əsgərin baĢına gəlmiĢ olsun. 

         Bu nəsilsiz, köksüz, baĢı cürbəcürə axmaq xəyallarla 

dolu Ģümür cingənə, məndən görəsən nə istəyirdi? 

Susqun soyğunçu! 

         Birdən haradansa ağlıma düĢdü ki, Həvva bibim 

burda olsaydı, nə qəhbə-Ģüvən qoparıb bu ШТАБ-ı 

Dyakivin baĢına əndərərdi! 

 Ya bu cındır, bizim ġərq döngəsində əlimə düĢəydi, 

Xosrovun tros zənciri ilə bunun yumĢaq yerinə çırpa-çırpa 

nə bağırdardım! 

 Çığırtısı ərĢə dirənər, ərĢə bülənd olardı. 

         Lal-dinməz, ШТАБ-ın qarĢısında, düz iki-üç dəqiqəyə 

kimi dayandım.  

 Özümdə deyildim.  

         Dyakiv, düĢdüyüm tilsimə daha heç əhə-miyyət də 

vermirdi. Qulaqlarımın küyü, gözlərim-dəki qara duman 

çəkiləndə, gördüm ki, sürrüqat sovet zabiti, təkrar-təkrar 

qıĢqırır: 

       -EĢitmirsən? 
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 -ВОДОЗАБОР-a, briqadaya!  

 -Haydı iĢə... 

       Birdən, az qala havalanmıĢ kimi qıĢqırdım: 

       -Nə iĢ? Nə iĢ, iĢ salmısan? Nə iĢ? Bu saat, özüm 

gedirəm o generalın yanına! Onun, depu-tat seçilməsinə 

səs vermiĢəm. Duanı, biz eləmi-Ģik, yağıĢ gör hara yağır! 

Ġki il, Ģərəflə, Sovet or-dusunun sıralarında sədaqətlə 

qulluq eləmiĢəm. Bu nə həngamədir mənim baĢıma 

açırsınız? Və-təndaĢına bu cür xor baxmaq, hardan 

qaynaqla-nır? Məgər mən kapitalist ölkəsindən gəlmiĢəm? 

Ya, bəlkə ДЕЗЕРТИР-əm?  

       Dyakiv hiddətlə, hikkəylə, çılğınlıqla və də-licəsinə 

söylədiyim monoloqu saxladıb, qəflətən: 

       -Olmaz! -qıĢqırdı.  

       -Mən icazə vermirəm. Maltsevin özü sənin 

sənədlərinlə generalın qəbulunda olmuĢdu. 

       Bir anlıq boĢaldım.  

       Və ondan ayrılıb qətiyyətlə kazarmaya sarı qayıtdım. 

Elə bil ki dünya baĢıma uçmuĢ, altında tək-tənha 

qalmıĢdım.  
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 Təfriqə pula görə idi.   

       RüĢvət vermədiyim üçün, məni beləcə ələ salıb 

oynadırdılar. Tamam sustalmıĢdım.  

       Amma hələ də inana bilmirdim, heç ola bil-məzdi 

belə Ģey. Axı mən nümunəvi komandir ol-muĢdum. Vətən 

uğrunda ölümə gedənlərdən biri idim, qanımda 

vətəndaĢlıq hissi qaynayırdı...  

 Fəqət, lehimə olmayan oyun oynanılırdı. 

         Bu gecə də çimir kəsmədən, arzuların Ģirin 

qoynunda necə xumarlanmıĢdım.  

 Hələ bu gün, dünya ağarmamıĢ zığ-batda-ğa bata-

bata, təngnəfəs, necə intəhasız həvəslə ВОДОЗАБОР-a 

getmiĢdim.  

       Arzularım necə aĢıb-daĢırdı.  

       Odessa...  

       BənövĢəgözlü Katerina...  

       Eh... Bu nə möcüzəydi? Nə tilsim idi? Niyə bütün 

iĢlərim, çətinliklə, iztirabla, əzab-əziyyətlə baĢa gəlirdi? 

Təfsilata varanda, nəydi günahım?  
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       Görəsən qəbahətim fəzilətlərimi çoxmu üs-tələyirdi? 

Ya, bəxtim beləydi? 

         Əziyyətlə istədiyimə nail olmaq alnıma ya-zılmıĢdı. 

Bəxtimdə bu vardı. Bunu bilirdim. 

         Anadangəlmə qapalı, tənhalığa düĢkün ol-masam 

da... sovet ordusu məni sərt qaraqabaq, adamayovuĢmaz 

eləmiĢdi.  

       Hansı ki, damarlarımda axan halal qanda, həyat eĢqi 

qaynayırdı. 

 Ġndisə, müxtəlif yollar arayırdım...  

       AxĢam, СТАРШИНА-СЕРЖАНТ-lara, Timofe-yevin 

bütün briqadasına, ВЗВОД komandirlərinə, və 

Kuruskanova ОБХОДНОЙ payladılar. 

       Və artıq, onlar zabitlərə qol çəkdirirdilər...  

XoĢbəxtlər! 

Mənim üçün bu göz dağı idi.  

         Qəflətən gördüm çənə Telman kazarmada 

pəncərənin önündə dayanıb.  

 Mənim lavsan ПАРАД formamın ПОГОН-ları-na 

СЕРЖАНТ rütbəsi tikib, indi də həvəslə yuxarı qaldırıb, 
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necə bacarıqla tikdiyi, hərbi kostyumun necə Ģax 

durduğuna, uĢaq kimi tamaĢa eləyirdi. Üzündəki 

təbəssümü görüb, nədənsə bu an onu ala-bula, arıq bir 

metis quzuya bənzətdim. 

 Qısa quyruqlu.  

       Elə pis oldum ki... 

       Doğrudan iĢim tilsimə düĢmüĢdü. Canazar çənə 

Telmana, yekəxana Dyakivin son sözlərini danıĢanda, o 

da inana bilmədi.  

       Amma, həqiqət beləydi.  

 Bu iĢin arxasında kimsə, qan bahasını be-lə göz 

önünə alıb, qəsdimə durmuĢdu. 

 Görəsən iĢi məkrlə pozan kim ola bilərdı?  

 O yemi artıq düĢmüĢ namərd adam, nəyin uğrunda 

vuruĢurdu? Niyə mənə göz dağı verirdi,  nə istəyirdi? Yəni 

doğrudanmı, iĢin mayası, yal-nız rüĢvət idi? 

       Tələyə düĢmüĢdüm. 

       GünəĢ üfüqdən çəkilmiĢdi. 

       Bir azdan da, rota iĢdən qayıdacaqdı...  
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 Bizim əsgərlər elə biləcəklər ki, mən də ar-tıq 

ОБХОДНОЙ almıĢam, hazırlaĢıb evə gedirəm.  

 Di gəl... 

       Ġlahi, nə pis iĢ oldu! 

       Günümü zəhərə döndərmiĢ bu ürəksındırı-cı Dyakiv 

heç komandirliyə layiq bir hərbçi deyil, fikirləĢirdim. O heç 

etdiyi pisliyin miqyasını düĢü-nürdümü görəsən? Sovet 

serjantına belə bir acı çəkdirmək, onun vicdanını 

ağrıtmırdımı?  

 Ġç üzü ortadaydı... 

 Çox ora-bura vurnuxdum. Sanki, bədənim 

soyumuĢdu. Ġstəyirdim ki atama teleqram vurum 

Azvoyenkoma müraciət eləsinlər. 

 Ġntizar və təĢviĢ içindəydim.  

       Sonra da ürəyimə gəldi ki, bəlkə, elə SSRĠ Müdafiə 

naziri, Sovet Ġttifaqı MarĢalı, A.Qreçko yoldaĢın özünün 

adına teleqram vurum? 

       Bu nə iĢ idi baĢıma gəlirdi axı?  

       Hərçənd, yenə səbrimi basdım.  
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       Bu yol sonuncu olsa da, demoqoqluqla iĢi-mi 

düzəldib getməyi özümə sığıĢdırmırdım.  

       Dul arvadı qız adına almazlar! 

       Çənə Telmanın yanına gəldim.  

Lavsan ПАРАД formamın çiyinlərindəki СЕРЖАНТ rütbəsini 

bildirən yan-yana düzülmüĢ 3 ədəd sa-rı rəng lentlər necə 

yaraĢıqlı görünürdü.  

       Xaki rəngli hərbi formaya tamaĢa elədikcə adamın 

üzü gülür, ürəyi pardaqlanıb açılırdı.  

         Di gəl ki, yüksək çinli sovet zabitinin rüĢvət 

qopartmaq ehtirası və ali təhsilimin, bir il də, ge-cikməsiylə 

nəticələnə biləcəyini dərk etdikcə, ya-nıb yaxılırdım.  

 Kombat Dyakivin iç üzü çoxdan ortaya çıx-mıĢdı. 

RüĢvət qurd olub, ürəyini gəmirib yeyir bu nadürüstün. 

Mənim təhsil haqqımı, çalıb-çapırdı! 

         Görün bu vətəni qoruyanların amalını!  

 Axı, ailədə öz arvadının namusunu qoruya bilməyən 

bir kiĢidən nə gözləmək olar? Vətənini də ailəsi kimi 

qoruyacaq də...  
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 ġamxor ermənisi Alik Ohanesyan, elə ona yaxĢı kəf 

gəlib dəyyusun arvadı ilə düz bir ildir ki yatır və özü bilsə 

də zərrəcə təəccüblənmirdi də. 

 Heç tükü də tərpənmirdi! 

 Üzümdən sonsuz kədər ifadəsi yağırdı...  

       Getmək məsələsinə gəlincə... çənə Telma-nın heç 

vecinə də deyildi. Zalımın balası, elə bil arxada nə bir 

yurd-yuva qoyub, nə də ki, bir ailə-filan... Cavanlığımızın, 

ən Ģəfəq saçan çağlarını yaĢayırdıq. Suyu ĢarhaĢar içən, 

xoĢ salamlaĢdı-ğımız yoldan keçənə, tanıdığımız adi bir 

yoldaĢa da, əziz dost deyən, ağlayanda hönkürtü vuran, 

payızın saralmıĢ yarpaqlarını kövrək hisslərlə sı-ğallayan... 

hər qollarını açan fahiĢənin qucağına ehtirasla atılan, hətta 

onlara bel bağlayan, sadə-lövh vaxtlarımız idi.  

 Ġnsan əzablarının sonunu görməzdik. 

        Valideyin qol açanda gülə-gülə qaçıb üstü-nə necə 

tullanardıqsa, tutmasalar, üzü üstə yerə çırpılardıq. Amma, 

nə bəxtəvərdik!  

       Elə bu vaxt, Kuruskanov bizə yaxınlaĢdı. O da 

ДЕМБЛЬ-ə hazırlaĢırdı.QırıĢmal mənim iĢimlə maraqlanıb 

dedi: 
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       -Səhər-səhər sən ВОДОЗАБОР-a gedəndən sonra 

СТРОЕВОЙ ОТДЕЛ-dən səni axtarırmıĢlar...  

 -ОБХОДНОЙ vermək istəyirlər sənə. 

       Rəngim qaçdı. Onun sözlərinə mat qaldım.       

       -Doğrudan? -heyrətlə soruĢdum. 

         -Sən naryada qol çəkdirib harasa yoxa çıx-mıĢdın. 

Hətta, məni sənin arxanca göndərmiĢdi-lər, bir xeyli səni 

axtardım da orada... 

         Qulaqlarıma inanmırdım. Deməli yol üstə-yəm? Özü 

də yoxuĢsuz yol, düppədüz, hamar... 

 Təəccüblə soruĢdum:  

         -Bəs əhli-zələmə... dəyyus Dyakivin çıxart-dığı bu 

son hoqqa nəymiĢ? Rola girib yəni?  

         Kuruskanov çiyinlərini çəkdi.  

         Amma nədənsə Kuruskanova çox da əmin deyildim. 

Hərçənd ürəyimin dərinliklərində, nəsə bir ümid saçan iĢıq 

vardı. Zira, baĢqa cür də, ola bilməzdi, axı nə qədər əsgər 

buraxıblar! 

         Çənə Telmanla belə bir qərara gəldik: Xü-susən indi, 

bax bu noyabr ayı bizi buraxmasalar, mən təhsildə bir il də 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

469 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

geri düĢəsi olsam, daha nə fərqi? Dekabr ayı tələsməyək. 

Onsuz da, iĢləyib-eləmirik. Müftə yeyib-içib... yad kənd-

kəsəklərdə günümüzü keçirərik. Qoy özləri xəcil olsun.  

         Nə vaxt da buraxsalar, əvvəlcə Odessaya, sonra 

OMSK-a, ordan da СВЕРДЛОВСК-a gedərik. 

BənövĢəgözlünün... Alla və NataĢanın qonaqları olarıq. 

Hətta onlara deyərəm: Ayrılıq mərasimlə-lərini sevmirəm... 

Sonra, onları da Azərbaycana Bakıya, Bərdəyə, Ağdama 

dəvət edərik.  

         Niyə əldən-ayaqdan gedirik eyy? 

         Nə desəm, nə danıĢsam çənə Telman ağ-zını açıb 

qulaq asa-asa həmiĢə razılaĢırdı. 

 Bainhəmə... hərbi mükəlləfiyyəti baĢa vur-duğumdan 

tərxis olunmağın gecikdirilməsi məni incidir, qüruruma 

toxunur və bunu düĢünən kimi, az keçmiĢ hiss edirdim ki, 

darıxıram. 

 Zira: 

 Bütün varlığıyla sədaqətə köklənən... ağıllı gözlü 

Komsomolu xatırlayır, dərhal da fikrimdən vaz keçirdim.  

         Gecə, СУШИЛКА-dakı isti boruların üstündə 

uzananda, artıq hesab eləyirdim ki, az, lap azca, uzağı üç-
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beĢ günə... ətirli sevgi gülüstanım olan Komsomolla 

görüĢəcəyəm.  

 Bu səadət idi!  

 Hələ, xuraman-xuraman yeriyən ağ mirvari tanalı 

Məhbubə xala... Onun adı yadıma düĢən-də ürəyim quĢ 

kimi çırpındı... və onun dodaqları-nın tamını ruhumda hiss 

etdim, seviĢəndə mənə necə sarılırdı...                                                                    

 Onun son zərfində yazdıqları... Hələ həya-candan, 

sonralar vərəqin arxasında yazdığı son cümlədə 

xatırladığım söz. QardaĢı oğlunun ona göstərdiyi kartın 

üzərindəki lüt qadın fotosu... Bu bir iĢarə, bir ipucu 

olmazdı?  

 q.Baharoğludan, nə desən gözləmək olar-dı axı. O 

qızına da tamah salardı. 

 Bu an mənə elə gəldi ki, bu ipucudur. 

 Qayıdanda bu sirri mənə açacaq...  

 Xəyallarım uçurdu:  

 Xuramanla sevgimizin möhürü olan, qırdı-ğımız gül 

dibçəyi...  
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 Adiləylə dövlət sirri kimi qoruduğumuz ilk sevginin lal 

sirri...  

 Pioner, sözünün mənasını öyrəndiyimiz ilk gün: Ġlk 

yolaçan, təĢəbbüsçü, bani... 

 Həyətimizdəki hündür üzüm çardağının al-tında 

qurduğumuz... tennis stolunun üstündə oy-nadığımız pinq-

ponq oyunu... 

 Ehh...  

         Amma, deyəsən yox...  

 Bəlkə, hələ 20 gün də ləngitdilər. 

       Görəsən bizim bu baĢı bəlalı görüĢlərimiz, nə vaxt 

baĢ tutacaq? 

       ġinelim və lavsan ПАРАД formam tam hazır 

vəziyyətdə idi. Onları, fərəhlə КАПТЁРКА-ya təhvil veriib, 

taxta asılqandan asdım.  

 Görək nə vaxt bunları geri alacağam? 

       Kazarmada 50-yə yaxın boĢ çarpayı vardı. 

УМЫВАЛЬНИК-in yanından, düz üzü çıxıĢa doğru sıx 

vəziyyətdə düzmüĢdülər.  
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       Hələ, bu gün-sabaha da, nə qədəri boĢala-caqdı! 

Üstəlik, çarpayılar da qoĢayaruslu idi.     

       ПОСТЕЛЬ-imi yığıb... lap küncdən, xoĢuma gələn bir 

çarpayıda, əsgər döĢəyimi saldım.  

 Üstünə də təzə döĢəkağı, ağ mələfələr çə-kib, 

səliqəylə düzə-düzə ЗАПРАВКА elədim.  

       Fikrim gecələr bir küncdəcə, tək-tənha yat-maq idi. 

Hesab edirdim ki, artıq, mən hərbi vəzi-fəmi yerinə 

yetirmiĢəm, vətən borcumu ləyaqətlə baĢa vurub 

qurtarmıĢam... 

       Səs-küylü, qorxulu, çay yatağı kimi əyri-üy-rü izli, 

ĢaĢdırıcı ildırım Ģaqqıltılarından az sonra, möhkəm yağıĢ 

yağıb qurtarmıĢdı.  

 Ġndi isə... tərtəmiz səmada günəĢ Ģəfəqləri 

gözqamaĢdırıcı bərq vururdu.  

       Fatmanənə qurĢağı aləmi mat qoymuĢdu. 

       Səbuhi ilə yeməkxanaya getdim.  

 Mağazadan aldığımız iki limonadla dairəvi bulkuları 

iĢtahla yedik. Sonra da ki, elə toran ça-lana kimi oturub, 

sərt rəqabətlə domino oynadıq.  
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         Demaqoq Məzahir... eĢĢək üstünə aĢırdığı palaz kimi 

toxunmuĢ xurcunla tərkində dədəsini dağ-dərə gəzdirən 

Zülfüqar... və kaman kimi beli əyilmiĢ, dindirməsən 

danıĢmayan AğakiĢi də bi-zə qoĢulmuĢdu... 

       Füzul QreĢnoy, yeməkxanada məni görən kimi 

istehzayla kütləmi baĢdan-baĢa süzüb, baĢ-dansovdu 

salam verdi və dodaqucu: 

       -Nə oldu yoldaĢ serjant, evə getmirsən hə-lə? -

astadan pıçıldadı.  

 Cavab gözləmədən, xar etmək niyyəti ilə:  

 -Bu ki, vaxtı havaya sovurmaqdır! -ironiya ilə 

hırıldadı. 

       Əzələli qolları olan bu kürən haylaz... xristi-an 

bazarlarında xiyar-pomidor, qovun-yemiĢ, ya gül-çiçək 

satan aerodrom kepkalı azərbaycanlı-larla məni səhv 

salmıĢdı...  

 Yandığımdan, heç ona cavab belə vermə-dim. 

Bainhəmə, duyub keçirdiyim narahatlıq, və-tən, sevgi, 

ocaq həsrəti olduğundan, düzü əngəl yaranmasını da 

istəmirdim... 

 Əhvalım qəfil necə dəyiĢdisə:  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

474 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

       Birdən mənə elə gəldi ki, artıq evə getmək ehtirasım 

söndü. Allah Dyakivi kəssin! Adamı bu qədər də ruhdan 

salardılarmı?  

 Odessada, Mirzəalıbəyli cındır ġükürə mə-zuniyyət 

verdilər, heç getmədi. Hətta ağız büzüb həqarət elədi:  

 “Kimdi gedən? Uzaq yol... Xərc-xəsarət...” 

 Yəni, əziyyətinə dəyməzdi.   

 Bax... sizin kimi düĢüncəsiz cındırlara belə cındır 

qənim olsun!  

 Qeyrətli kiĢi bəlaya düĢər.  

 Heç eybi yox, dözərəm. 

 Gənc müsəlman əsgərinin, sovet hərbi xid-mət 

dramaturgiyasını yaĢayırıq! 

 Əzabvermə silsiləviliyni ifrat fondda yaĢa-dırlar biz 

azərbaycanlı əsgərlərə.  

 Biz elə yenicə kazarmaya girmiĢdik ki səs-küylə, 

tarixi ikinci РОТА-mız iĢdən qayıtdı.  

 Yeni xəbərlərlə uĢaqlar üstümə tökülüĢdü. 

 Hərə bir tərəfdən üyüdürdü. Sən demə: 
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         Nə qədər eləyiblərsə ağarma iĢləriylə bağlı akkord 

götürməyi mənim briqadamın əsgərlərinə qəbul elətdirə 

bilməyiblər.          

         Yazıq Bryusov, bizim uĢaqların əlindən lap təngə 

gəlibmiĢ. Əsas da kəlbəcərli Məzahir, kor-kobud Ələkbər 

və ПРЫЩАВЫЙ Səbuhi... 

         Bryusov ağarma iĢləriylə bağlı, АККОРД gö-türməyi 

qəbul elətdirmək istəyəndə... fürsəti fövt etməyərək 

uĢaqlar hamısı bir ağızdan deyib:  

         Biz hərbi xidməti bitirmiĢik.  

 Babayevi niyə buraxmırsınız?  

 Biz daha iĢləyən deyilik.  

 Lap bizi dekabrın sonuncu günü buraxın. 

 Daha fərq eləməz!  

 Bizim üçün, az dəfə-daraq açın.  

 Biz göbələk kimi yerdən göyərməmiĢik ey. 

         Müxtəsərən, dədələrinə od vurublar! 

         Ələkbəri РОТА komandiri Bryusov candərdi istəyib 

hauptvaxta basa. Kəlbəcərli Ələkbər beli-ni arxaya əyib, 
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quluncunu qırandan sonra yalan-dan dirəĢib, üzünə durub 

ki, sən mənə 80 РУБЛЬ pul borclusan, anamın qapımızdan 

satdığı xötək pulusuydu, qayıdanda УНР-ə gedib 

deyəcəm.   

         Bryusov binəva Ģərdən, böhtandan qorxub fikrindən 

daĢınıb. Hələ bu azmıĢ kimi... baĢıbat-mıĢ, kənddə qıĢ 

mövsümündə, bu gün də, evlə-rini qaramal peyini ilə 

yandırıb isidən Səbuhi də ona qoĢulub ki, mənə, düz 140 

РУБЛЬ pul borc-lusan. Anamın dədəmalısıdır.  

 Verəcəksən!  

 Ya da ki, gedirəm general-deputat Krasikə 

sostavınızdan Ģikayət eləyəm.  

         Zavallı Bryusov mat-məəttəl qalıb. Məchub olmuĢ 

komandir bilməyib nə etsin. 

 Sonda, cayıl söhbəti: “Ustubkaya” gedib.  

 Daha, sümüklü burnu qırğı burnuna oxĢar Səbuhi də 

iĢə getməyəcək.  

 Məzahirlə Ələkbərsə özünü dəliliyə qoyub. 

 Hamam böcəkləri!   
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         Dindirən olanda da, dolabın siyirməsindən kağız-

kuğuz çıxarıb, Moskvaya, marĢal Qreçko-nun adına 

yazırlar ki, ay obed çatmır, САПОГ-um cırıqdı və bu kimi 

səviyyəsiz bəhanələr... 

         Hətta, Ələkbəri iĢlətmək üçün, məcbur qa-laraq on 

bir azərbaycanlı СТАРИК əsgərə briqadir də qoyublar. 

Haylaz Ələkbər bərk gedir.  

 Gözükölgəli olduqlarından, komandirlərdə də 

məğrurluq qalmayıb. 

 Düzünü desək, günah özlərində olub.    

         BaĢıboĢlara indi akkord vermək istəyiblər.  

Gecə, odboydan sonra... Bryusovla Karya-gin məni 

kabinetə çağırdılar. Xeyli ordan-burdan söhbət edəndən 

sonra, Karyagin monoloq dedi: 

-Səhv eləyirlər, səni buraxmalıdılar. Sabah can-

dildən mən də КОМБАТ-dan xahiĢ edərəm. 

Arzun çin olacaq! Azadlığa qovuĢacaqsan! Səni 

getməyə məcbur edən, tələsdirən, institutla yanaĢı, həm 

də yolunda özünü fəda etməyə ha-zır olduğun 

Komsomolundur. Bunların naminə fi-ravan yaĢamaq sənə 

halaldır...  
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         Təvəccöh göstərən Karyaginin bu monolo-qu məni 

yaman duyğulandırdı... 

         Gecə boĢ çarpayılarda təkcə yatmıĢdım... Gecənin 

bir əyyamında... baĢgicəlləndirən yuxu-dan hövləki 

ayıldım. 

 Həsrətlə səhərin açılmasını gözləyirdim...  

        SƏN DEMƏ, BU GECƏ KAZARMADA YATDIĞIM SON 

GECƏYMĠġ!  

 

 

əsgərliyin son gönö...                    

       əlvida Pervomayski!  
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Öçöncö yuxu: 40 il sonra             

       Fəxrəddin əzizov,     

              Novruz Bəşiroglu,  

       Stavropol Xəlil və 

ilham Babayev ömrö... 

    

           Pervomayski, 24 noyabr 1972-ci il, 

                                                           4-cö gön 

       Bu səhər selləmə yağıĢ yağırdı. 

         РОТА-ya... qəfil bağırtıyla verilən ГАЛХЫН! -əmri 

qulağımda səslənəndə, hava hələ qaranlıq idi. Gecədən 
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kazarmadakı, ikiyaruslu alt-üst boĢ çarpayılar düzülmüĢ 

hissəsində tək yatdığımdan məni oyadan da olmadı.  

         Mələfələrim ağappaq idi.  

         Kazarmanın qapısı açılıb-örtüldükcə bayır-dakı 

yağıĢlı hava adamı üĢüdür və isti yataqdan qalxmaq 

olmurdu.           

         ДЕМБЛЬ ovqatına köklənmiĢdim...  

 Bainhəmə, sanki, ШТАБ-ın:  

 Hörümçək torunda iliĢib qalmıĢdım. 

         BüzüĢüb, ayaqlarımı qarnıma yığaraq göz-lərimi 

yumub, yenə xəyallarımla yaĢayırdım. 

 Zira, bütün gecəni rahat yatdığımdan daha yuxum 

gəlmirdi.  

         Növbəti dəfə gözlərimi açanda, baxdım ki, 

kazarmanın iĢıqları yanır və bütün çarpayılar sə-liqəylə 

ЗАПРАВКА olunub.  

         Amma, rota yoxuydu ... 

         Qalxıb tənbəl-tənbəl geyindim və növbətçi əsgər 

məni görən kimi hərbi təzim edib dedi: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

481 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         -РОТА yeməkxanadadır, yoldaĢ serjant! 

         Yuyunub yeməkxanaya getdim. 

         SƏN DEMƏ SONUNCU SƏHƏR YEMƏYĠYMĠġ! 

         Hələ heç nədən xəbərim yox idi. 

         Hicri qəməri klassik ərəb təqvimi ilə Zil-Qa-də, Ġran 

və əfqanıstanlıların istifadə elədiyi Ömər Xəyyamın iĢtirakı 

ilə hazırlanan, hicri Ģəmsi təq-vimi ilə Bəhmən, bizim 

istifadə elədiyimiz, xristi-an təqvimi ilə noyabr ayının 24-ü 

idi. 

 Tarixi gün! 

         Fağır ЕФРЕЙТОР Ġlyas, mənə səhər yeməyi 

saxlayıbmıĢ: Ġki ədəd üskük boyda xırda qənd... bir üskük 

boyda kərə yağı və... iki də, nazik qara çörək dilimi. Çörək 

dilimləri çiy idi.  

 Mən oturan kimi də, tez qalxıb isti kaĢa, bir stəkan 

da bulanıq çay gətirdi. Çay yaxĢı ki, qay-nar idi. Yoxsa, 

heç içmək olmazdı... 

         Səhər yeməyini birtəhər yeyib, kazarmaya qayıtdım. 

Naümid, qəzavü qədərin Dyakiv ağırlı-ğı çiyinlərimdə...  
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         РОТА-nın əsgərləri, baĢlarından sel tökülə-tökülə 

cərgəyə düzülüb piyada, zığ-palçığın içiy-lə ВОДОЗАБОР-a 

getdi. 

         Hərbi hissəmizdə baĢlı-baĢınalıq yox idi.  

 Kazarmada... məni heç dindirib-danıĢdıran da olmur. 

Hamı bilirdi ki, bu gün-sabahlığam...  

         Bayırda hava soyuq idi.  

 СУШИЛКА-nın qapısı açıq olduğundan içəri-də 

özümə yer səhmanlayıb... isti metal boruların üzərində 

БУШЛАТ-a bürünüb uzandım. 

         Bu nə məsələdi? Heç cür anlaya bilmirəm. Onsuz da 

iĢə nə vaxtdı getmirəm.  

         SosyarıĢlarda iĢtirak etmirəm. 

         Sovet ordusuna heç bir xeyrim dəymir. 

 Müftə yemək yeyib ortalıqda veyillənirəm.  

 Bax, ССРИ boyda dövlətin müdafiə nazirliyi məni ali 

təhsildə geri salmaqla, bu çəkdiyi müftə xərclə nə 

qazanacaq?   

         Niyə məni belə yubadır, süründürürdülər... 
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         Nə, dava dağarcığı olan rota komandiri, nə 

müavinləri, nə ВЗВОД komandiri, nə ПРАПОРЩИК, nə də 

xunxar СТАРШИНА, demək olar kazarmaya yığıĢan 

КОМСОСТАВ-dan heç biri... məni, buyur-mur, dindirib-

danıĢdırmırdılar.  

         Sanki mülki adamam. 

         Əhliman, hospitaldan ОСВОБОЖДЕНИЕ alıb 

çıxmıĢdı. Bir də gördüm ki, kəlbəcərli Məzahirlə hırıldaĢa-

hırıldaĢa СУШИЛКА-ya girdilər. 

 BuĢlatlarını çıxarıb sıxa-sıxa, bərkdən çır-pa-çırpa, 

hingirləĢirdilər. Əhliman məni görcək: 

         -Çöldə sel gedir, Babayev hər yan zığ-bat-daqdır... -

dedi.  

 Kəlbəcərli Məzahir lümpen-proletariat Əhli-manın 

kürəyinə çırpıb, ədəbsiz formada qıĢqırdı: 

 -Mingəçevirdə, qayıq bankasında oturma-mısan 

eyyy əə! 

         Onların bu Ģit zarafatlarından, bayağı söz-lərindən 

bezib... aĢüftə vəziyyətdə ЛЕНКОМНАТА-ya getdim. Və 

yolüstü gündəliyimi də götürdüm.  
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         Gündəliyi açıb bir qədər son günlərimin tə-

əssüratlarından yazdım. Bir xeyli keçmiĢ növbət-çi əsgər, 

mənə bir məktub gətirdi.  

         QardaĢım Vaqifdən idi. Kirovabaddan yaz-mıĢdı. Ġki 

illik hərbi xidmət dövründə aldığım SON MƏKTUB imiĢ! 

           QardaĢım Vaqifin özü də gödənqulu süfrə-bəyi Vaqif 

q.Baharoğlu kimi... ötən bu iki ildə, ən az məktub 

yazanlardan biri idi. 

         Gün hardan doğmuĢdu? 

         Nəydi bu kamranlıq? 

         Cəld zərfin yan hissəsindən səliqəylə cırıb,  məktubu 

birnəfəsə oxudum. Əsasən, Bərdədəki ailə xəbərlərinin 

son icması idi.  

         -Kiçik qardaĢım Rafiq, ayağındakı yel ağrı-larıyla 

bağlı institutdan ОТСРОЧКА götürüb.  

         -Evimiz tikilib qurtarıb.  

         -Bacım kamanqaĢ Yeganəni 1 nömrəli orta 

məktəbdə oxuduğu sinfə sinifkom qoyublar!  

         -Vaqif özü də, Kirovabaddakı Politexnik in-stitutunun, 

qamıĢ kimi arıq bir müəllimiylə bir ev-də kirayəniĢin qalır. 
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O müəllim Dərələyəz maha-lındandır. Atamın uzaq 

qohumudur... 

 Belə-belə yeniliklər.  

         Məktubu oxuyub qurtaran kimi, canımı dəli bir qüssə 

basdı, daha çox darıxmağa baĢladım. 

         DüĢündüm ki... nə yaxĢı hələ Vaqif oxuyur. Rafiq də, 

mən də hələ yerimizdə sayırıq. Yoxsa, Bərdədə lap biabır 

olardıq. 

         Elə bu vaxt... НАЧАЛЬНИК ШТАБ qapını açıb içəriyə 

girdi və kazarmaya tərs-tərs göz gəzdirdi. 

 AxtarıĢ baĢladı.  

         СУШИЛКА-dan yoğun, amma qısa barmaqlı 

Məzahirlə sısqa Əhlimanı da gətirdilər. 

         Hər üçümüz sıraya düzülüb, əsgəri farağat forması 

aldıq. Fələyin güdazına getmək qorxusu canımızda yox idi. 

Zira, sanılı günlər qalmıĢdı.  

 Soğru-sual baĢladı.  

         GöbələkbaĢ Əhliman bildirdi ki, hospitalda yatır, 

ОСВОБОЖДЕНИЕ-si var. Birdən də, sızılda-yıb baĢını 

aĢağı saldı, gözlərinin qorasını sıxdı. 
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 Guya ağrıyır, xəstədir, halına acıyanı yox-dur. 

Komandirlərindən də dembl umacağı var...  

         Kəlbəcərli daĢtülək Məzahir bildirdi ki, aya-ğı 

dözülməz halda ağrıyır САНЧАСТЬ-a gedəcək.  

         Mən də bildirdim ki, məəttəlçilik çəkdiyimə görə 

deputatımızın qəbuluna gedəcəyəm.  

 General Krasikin. Bəlkə o kərəm edə. 

         Hələ iĢə gəlməyib. Gözləyirəm.  

         Və baĢıma gətirilənləri bir-bir sadaladım. 

 Qısası... heç nə demədən, Knyajeviç fikirli-fikirli çıxıb 

ШТАБ-a sarı getdi. 

         Necə göstəriĢ vermiĢdisə ШТАБ-dan bir za-bit 

hikkəylə gəlib demaqoq, saçlarının dibi həmi-Ģə qovaqlı 

olan Məzahiri МЕДПУНКТ-a apardı.  

 Əhlimanın da, hospital ОСВОБОЖДЕНИЕ-si-ni 

yoxlatmağa apardılar. 

 Məni isə, dindirib-danıĢdıran olmadı.  

         Voyentorqa gedib... korjiklə limonad aldım. Və 

qayıdıb kazarmada yedim. Düzü heç nə edə-cəyimi də, 

dürüst bilmirdim. 
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 Bir qədər keçmiĢdi: 

         Lümpen-proletariat Əhlimanla, danıĢanda, hülqmu 

qalxıb-enən Məzahir də gəlib çıxdı.  

         ЛЕНКОМНАТА-da oturub bu Ģənbə və bazar 

günlərinin kinopulundan domino oynadıq. 

 Sən demə, qarĢıda məni xoĢagəlməz sür-prizlər 

gözləyirmiĢ. 

         Yenicə qumar qızıĢmıĢdı ki... ШТАБ-ın qolu qırmızı 

sarğılı növbətçisi özünü yetirdi: 

  -YoldaĢ СЕРЖАНТ, sizi КОМБАТ çağırır!  

         Rəngim qaçdı.  

         Əhlimanla Məzahir, hər ikisi də birdən ifrat 

səmimiyyətlə və kor-koranə qıĢqırdılar:  

         -Sən öl, sənin iĢin düzəldi! 

         Cəld üst-baĢımı səliqəyə salıb götürüldüm. ШТАБ-ın 

dəhliziylə irəlilədikcə ürəyimin tappıltıla-rını açıq-aydın 

eĢidirdim... 

           НАЧАЛЬНИК ШТАБ da, Dyakivin yanındaydı. 

         Əclaf, içəri girməyimlə məni aldı: 
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         -Çıx, bu saat iĢə get! 

         Mıxlanıb durduğumu görüb, qaynayan hid-dətlə 

hirsini-hikkəsini üstümə tökdü.  

 Və dirəĢdi ki:  

 -Çıx! 

 -Ġstəyirsən səni СУДИT eləyək? 

         Dillənmədim... 

         Susduğumu görüb çox çığır-bağır elədi. 

         Bıçaq sümüyə dirənmiĢdi. Birdən tapanca kimi 

açıldım: 

         -Kimi СУДИT eləyirsən əə? Nədi əə? Sənin özünü bir 

gün СУДИT eləyəcəklər. Görəcəksən.  

 Sən rüĢvətxorsan!  

 Sən rüĢvət alıb qatili vaxtından iki ay əvvəl 

buraxmamıĢdın? РЯДОВОЙ СОЛДАT Adil Əliyevin özü bu 

barədə mənə danıĢıb.  

 Sən heç utanmadın onu buraxanda?  

 Özü də, hamıdan əvvəl! 
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 Axı o öz hərbi xidmətini saçkavatlıqla, araq içməklə, 

oğurluqla, arvadbazlıqla hauptvaxtlarda keçirib. Bəs mən? 

 Mənsə komandirəm!  

 Ali təhsil almağıma, sən nə məqsədlə ma-ne 

olursan? Niyə məni bir il də geri salmaq istə-yirsən? Belə 

də vətəndaĢlıq olar? 

 Sənə görə vətənimə nifrət edirəm!    

 ġinellərinizin paqon yerlərinə rüĢvətxor ya-zılmıĢ 

yarlıqlar yapıĢdırılmalıdır.  

 Siz, bütün əsgərlərlə eyni cür davranan tə-rəfsiz 

zabit olmalısınız... 

         Hikkədən qan çanağına dönmüĢ, gözlərim kəlləmə 

çıxmıĢdı. 

         O susurdu... 

         Davam elədim: 

         -Azvoyenkomata, atama teleqram vuraca-ğam. Qoy 

hara lazımdırsa ora da Ģikayət eləsin-lər! Belə də 

biabırçılıq olar? Hərbi hissədən baĢ alıb qaçaq? General 

Krasikə də, hər Ģeyi olduğu kimi məruzə edəcəyəm.  

 Yoxsa səni öldürüb həbsə düĢməliyəm?  
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 Belə istəyirsən?  

         Əbucəhl qarpızı! 

 Hikkədən ürəyim partlayırdı. 

         Beləcə, abrını ətəyinə tökdüm...  

         O, qəflətən yerindən sıçrayıb qalxdı... və iri 

yumruğunu düyünləyib masaya çırpdı: 

         -Mən qoymaram sən general Krasikin qə-buluna 

düĢəsən. Sən imtahanlarını hauptvaxtda verəcəksən, -

qıĢqırdı və mır-mır mırıldandı. 

         Artıq, o hesabını götürmüĢdü.  

 Səsinin tonundan hiss edirdim ki, qorxur.  

 Nə qədər fırlatdı, dedim yox eyy... iĢə get-məyəcəm!  

         Məğlubedilməz, qəfil yumĢaldı:  

         -Birinci gün Vereskunla danıĢacam, görüm nə deyir, 

necə kömək edə bilərik? -dedi.  

 Məğmunluqla dedim: 

         -Gec olacaq, elə üç gün mənim yol getmə-yimə 

lazımdır. O nə vaxt icazə verə...  
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         Axırda, polkovnik leytenant Dyakiv, çığırıb məni 

kabinetindən qovalamaq istədi.  

         ШТАБ-ımızın əbləh rəisi isə... kəramət gös-tərmək, 

iqdam etmək əvəzində susdu, kəlmə də danıĢmadı... Elə 

bil ki, lal-kar idi. 

         Gözlərim alacalanıb hədəqəsindən çıxmıĢ halda, 

qanundakı haqqımın məhdudlaĢdırılması  əleyhinə, bir 

nifrət, bir hədə kimi: 

         -Eybi yoxdur! -amansızlıqla qıĢqırdım. 

 Və qapını çırpıb çıxdım... 

         Bu nə iĢ idi, görəsən iqbalım niyə döndü? 

         HavalanmıĢ kimi kazarmaya qayıtdım. 

         Çevik hərəkətlərlə dolabçamı açıb, dəftər, qələm, 

zərf və... kəlbəcərli Ələkbərdən ağ teleq-ram blankları 

alaraq, ЛЕНКОМНАТА-ya cumdum. 

 Və... titrəyən əllərimlə yazmağa baĢladım: 

         ССРИ müdafiə naziri, Sovet ittifaqı MarĢalı A.Qreçko 

yoldaĢa.  

         Moskva, Kreml, Sov. ĠКP МК  BaĢ katibi L.Ġ. Brejnev 

yoldaĢa... 
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         ССРИ BaĢ prokuroru Rudenko yoldaĢa... 

 YazmıĢdım ki, birdən düĢündüm: 

         Yüksək çinli Sovet zabitinə ağzımdan çıxa-nı dediyim 

üçün məni hərbi tribunala verməzlər? 

 НАЧАЛЬНИК ШТАБ kimi də, Ģahidi vardı. 

 Deyəsən, həqiqətən qorxmuĢdum və hətta ürəyimə 

gəldi ki, sabahdan iĢə çıxım.  

 ВОДОЗАБОР-a xeyli vaxtdı getmirdim.  

 Məhz elə buna görə də sənədləĢdirib məni ДИЗБАТА 

göndərə bilərdilər. 

         Ağzımdan çıxan sözlərin bəlasına düĢə bi-lərdim. 

Qəlibdən-qəlibə düĢənlərə nə etibar var? 

 BaĢqa bir teleqrama baĢlıq yazdım:  

 Azərbaycan ССР hərbi komissarı... 

         Əhmədi-biqəm Ələkbər, lümpen-proletariat Əhliman, 

kəlbəcərli demaqoq Məzahir və xudpə-sənd çənə Telman 

baĢıma toplaĢdı.  

         ġeytan düyünü vurulmuĢ məsələni olduğu kimi də 

açıb onlara söylədim.  
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 Ġki kəlbəcərli, Məzahirlə Ələkbər dərhal tər-pəndilər 

ki, rota komandiri, ya müavinləri, ya da, ПРАПОРЩИК-dən-

zaddan birini tapıb qorxudalar.  

         Hətta, bir az keçmiĢ eĢitdim ki, hərbi hissə üzrə 

növbətçini də Məzahir yaxalayıb, xəbərdar-lıq edib: 

Qarnizonu ləğv etdirəcəyik... Moskvaya, düz Kremlin, 

V.Ġ.Leninin movzeleyinin qarĢısına tökülüĢəcəyik. Bu nə 

ayrı-seçkilikdir?  

         Artıq, çevrə daralırdı.  

 Ya iĢə çıxıb... hələ bir ay da, hərbi xidməti davam 

eləmək, ya da onları sındırıb ОБХОДНОЙ-u almaq məqamı 

yetiĢmiĢdi. 

         Ürəyim yaman pis olmuĢdu, bahar buludu kimiydim. 

Əhvalım tez dəyiĢirdi.  

         Nahar vaxtıydı.  

 Yazdıqlarımı zərfələrə qoyub, teleqramları da üst-

üstə yığıb, sürətlə əlimdə dəstələdim. 

 Və Əhlimanla yeməkxanaya getdik. 

         SƏN DEMƏ SONUNCU NAHARA GEDĠRƏMMĠġ! 

         ПЕРВЫЙ adıyla verilən supu, içə bilmədim, eləcə su 

idi. Kartofun suyu... 
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         Əhliman iki ПОРС ВТОРОЙ aldı. QarabaĢaq idi, 

üstündə də, iki kiçik tikə donuz əti vardı. Qa-rabaĢaqdan 

bir qədər yeyə bildim.  

 Bir КРУШКА kiseli də bölüb içdik. 

         Və geri, kazarmaya qayıtdıq. 

         Dominoda, lümpen-proletariat Əhlimandan bir ĢüĢə 

limonad, iki ədəd dairəvi xaĢxaĢlı bulka və qalstuka 

vurulan sancaq udmuĢdum.  

 DanıĢdıq ki, uduzduqlarını alsın, sonra da, yalandan 

ШТАБ-dakı poçta girərik. 

 Guya, Ģikayət məktublarını və teleqramları sifariĢlə 

göndərmək istəyirik.   

         Elə bu vaxt sıravi Fətullayev də gəlib çıxdı. Ondan 

da dominoda ПОЛУЧКА-nın pulundan, düz 2 РУБЛЬ 

udmuĢ, ətəkaltına əlavə eləmiĢdim. 

         ШТАБ-ın poçtuna birlikdə getməyi, elə yeni-cə qərara 

almıĢdıq ki, ШТАБ-ın gözdeĢən... qolu-  
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qırmızı sarğılı növbətçisi kazarmaya girdi.   

Və dərhal da, hökmlə, qələyana gəlməklə, ucadan 

qıĢqırdı: 

         -СЕРЖАНТ БАБАЕВ К КОМБАТУ! 

         Elə bil səksəndim. Xeyir ola? Bu gün ikinci dəfəydi ki, 

КОМБАТ məni, qələm-davatlı kabineti-nə çağırtdırırdı. 

Canımı giciĢmə tutdu.  

 Və necə oldusa, qəflətən bədənimə bir sə-rin 

rahatlıq yayıldı. Görünür Bandısik, bucaq-bu-caq axtarıb... 

artıq Ələkbərlə Məzahirin ora-bura vurnuxaraq Brejnevin, 

Kremlin, Rudenkonun və Qreçkonun adlarına teleqram 

hazırladığını oldu-ğu kimi də ona çatdırıb.  

 DüĢünüblər ki, mənim haqqımı qoruyurlar. 

         Tez özümü səliqəyə saldım.  

         ШТАБ-ın həyətində КОПТЕВ-lə qarĢılaĢdım. Dedi ki, 

təcili ШТАБ-a get.  

         ШТАБ-ın dəhlizinə elə yenicə çatmıĢdım ki, polkovnik 

leytenant Dyakivlə üz-üzə gəldik.  

         Sanki heç dalaĢmamıĢdıq.  

 QabaqlaĢan kimi, ucadan dedi: 
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         -YoldaĢ serjant Babayev! Birinci gün, səni 

buraxacam. Pozulması ayıb olacaq and içirəm! 

         Belə deyərək, quyruq ələ vermədən tez də ötüb 

getdi. Bizim ġərq küçəsində buna: 

         Əkildi, -deyirlər.  

         Sən demə polkovnik leytenant Qordiyenko arxamla 

gəlirmiĢ. Və... 

 Dyakivə kənardan bunu iĢarə ediblər. 

         Hərbi hissə komandiri, polkovnik leytenant Dyakiv 

qəflətən geri çöndü, farağat forması alıb, var gücü ilə, 

uzun nəfəsçəkməylə qıĢqırdı: 

         - ОТРЯДД... СМИРНАА!!! 

         Sonra da, hərbi qaydada mövcud vəziyyəti 

ДОЛОЖИТ elədi. 

         Hərbi hissənin ərazisində nə qədər əsgər, zabit 

vardı, hamısı olduğu yerdə, sanki quruyub qalmıĢdı. Mən 

özüm də çox nizamlı Ģəkildə fara-ğat formasında, dimdik 

durmuĢdum.  

         Polkovnik leytenant Qordiyenko yoldaĢı Al-lah 

yamanca yerdə yetirmiĢdi. Ürəyimdə ona ya-naĢıb... 
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baĢıma açılan oyunu danıĢmaq qərarına gəldim. QaĢlarımı 

çatıb diqqətlə onlara baxdım.  

 Onlar hər-halda bundan isinərlər... 

 Əlimdə tutduğum hazır zərfləri və teleqram 

blanklarını görsələr bəs edəcək.      

         Moskva, Kreml sözü və MarĢal Qreçko adı hər Ģeyi 

həll etmək deməkdir.  

         Beləcə düĢündüm ki... polkovnik leytenant 

Qardiyenko yavaĢdan:  

         -ВОЛЛЬНАА! -deyib, əlini aĢağı saldı.  

         Və... hərbi hissələrdə həyat davam elədi. 

         Onlar əl görüĢüb, söhbət eləyə-eləyə, УИР-ə tərəf 

getməyə baĢladılar... 

 Mən də arxalarına düĢdüm. 

         Bu nə demək idi?  

         КОМБАТ Dyakiv, nəyə görə polkovnik leyte-nant 

Qordiyenkonu görüb, mənə, 1-ci gün gedə-cəksən dedi? 

Nedən qorxdu? 

         Maraqlıydı... 
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         Elə bu zaman, СТРАТEГ Boyko hava çatıĢ-mazlığı 

olan adamlar kimi, təngnəfəs özünü mə-nə yetirdi. Ġt kimi 

ləhləyirdi.  

 BaĢ leytenant Boyko, siyasi iĢlər üzrə rota 

komandirinin müavini olduğundan, birbaĢa Ģika-yət, 

teleqram, məktublara cavabdehlik daĢıyırdı. Ələlxüsus da, 

ortada irqçilik, ayrı-seçkilik və mü-səlman-xiristian 

məsələləri olanda...  

         O qəfil qoluma girib, məni dilə tuta-tuta ka-zarmaya 

gətirdi.  

 Düzü, özüm də, öz hərəkətlərimdən ehtiy-yat 

edirdim. Müsəlman əsgəri Ģərləyib baĢına nə oyun desən 

açarlar. Bura hərbi hissədir. Dizbatı, hauptvaxtı var. Nə 

vaxtdır iĢə çıxmıram.  

 Dyakiv bir az da bərkini tutsa məcbur qalıb iĢə 

çıxmalı, ġərq döngəmizin jarqon sözü olma-sın, pazor 

olacaqdım...  

         Rəngi ağ olsa da, Boyko meyid rəngi ağar-mıĢ, 

çöhrəsindən qan qaçmıĢdı.   

         O məni yatımına sakitləĢdirib qılıqlanmağa 

baĢlayanda, tam rahatlandım.  
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         Deməli bir az da möhkəm dursam nəsə əl-də edə 

bilərdim. Yazdığım, Ģikayət ərizələrini və teleqramı açıb, 

bir-bir oxudum. Və təəccüblə: 

         -Belə də iĢ olar? -soruĢdum. 

         -Qatili, НАРУШИТЕЛЬ-ləri rüĢvətlə, iki ay əv-vəl 

buraxırlar... amma, mən təhsildə bir il də geri düĢürəm, 

heç veclərinə də deyil.  

 Halbu ki СЕРЖАНТ-am, il yarım da koman-dirlik 

eləmiĢəm...  

 МЛАДШИЙ  КОМСОСТАВ sayılram.  

 Buna nə ad verək? 

         Boyko... çox ustalıqla məni əzizləyib sakit-ləĢdirir, 

əlimdə bərk-bərk tutduğum teleqram və Ģikayət ərizələrini 

geri almaq istəyirdi. 

         -Mən sənə söz verirəm... birinci gün gedə-cəksən! 

Özün də məni yaxĢı tanıyırsan...  

         XamuĢ dayanmıĢdı 

         Və elə bu vaxt...  

         Divardakı, boyük elektron saatın əqrəbləri 15:33-ü 

göstərirdi.  
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         Qəfil qapı açıldı... gözlənilmədən hərbi his-sə üzrə 

növbətçi olan, kapitan rütbəli emosional ovqatlı,süpürgəbığ 

bir zabit içəri girdi...  

 Və bizim rotanın, qapısı ağzında dayanan 

ДНЕВАЛЬНЫЙ-dan sakitcə məni soruĢdu: 

         -Kimdir, СЕРЖАНТ Babayev? 

         Hövlnak halda qıĢqırdım: 

         -Mənəm!  

         Yazıq Boyko səsimdən diksindi...  

 Zabit, burnunun seliyini cib dəsmalına silə-silə bizə 

yaxınlaĢıb, gülə-gülə: 

         -ОБХОДНОЙ almaq istəmirsən? 

         Duruxdum. Duyuxdum... Boynumda haqqı olan 

adamlar kimi, heyrətlə ona baxdım. 

         O ciddi, ötkəmli səslə, bir də təkrar elədi: 

         -ОБХОДНОЙ almaq istəmirsən? 

          Tutuldum... Heykəl kimi dayanmıĢdım. 

 Birdən, Boyko əliylə çiynimə Ģarpıldatdı: 
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         -Tərpən! 

         Növbətçi zabit key kimi gözlərimi döydüyü-mü, 

ĢaĢırdığımı görüb, qətiyyətlə əmr etdi: 

         -QƏRƏRGAHA! ОБХОДНОЙ ALIRSAN! 

         Xudaya-xudavənda! Bu nə danıĢırdı?  

         Bət-bənizdən oldum. 

 Ey bəni növi bəĢər! 

         Növbətçi zabit Boykoya məni göstərib: 

         -Rəngi necə ağardı! -dedi.  

         Və birlikdə kazarmadan çıxdıq.  

 Artıq özümdə deyildim. Ayaqlarım öz-özü-nə gedirdi. 

Bu kiçik məsafə boyu, bəlkə on-on iki dəfə zabitdən təkrar-

təkrar soruĢdum: 

         -Yəni, doğru deyirsən? Yəqin bilirsən? Bəl-kə, baĢqa 

məsələdir? Bəlkə iqna edir? Məsələn teleqramla, ərizəylə 

bağlı... 

         Yazıq:  
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         “Hə! Hə! Gedirsən!” -deməkdən təngə gəl-di. Bu 

cümləylə bərabər çox zaman keçirib, heç zaman da 

doymaq olmazdı bu “Gedirsən!”-dən. 

         Düzü, sevinə də bilmirdim. Ürəyimdə nəsə Ģübhə 

vardı. Bəlkə yeni oyundur? Bəlkə tələdir? Məni tutub 

hauptvaxta salmazlar? Axı, o yüksək çinli sovet zabitinin 

üzünə, olmazın sözlərini de-dim. Neçə vaxtdır, iĢə də 

çıxmıram. Qısası… bir neçə dəqiqənin içində, yüz gümana 

gəldim.     

         Atalar yaxĢıca deyib: Sən saydıqlarını say, görək 

hələ fələk nə sayır! 

         Hərbi hissənin, qolu gözdeĢən qırmızı sar-ğılı zabiti 

qabağa düĢmüĢdü. Mən ШТАБ-ın qapı-sından içəri ayaq 

basanda… polkovnik leytenant Dyakivin qapısı açıldı...  

 Və ШТАБ-ın rəisi Maltsevlə iqrarsız Dyakiv, gülə-

gülə dəhlizə çıxdılar. 

         Onlar bizə heç məhəl də qoymadı! 

         Növbətçi zabit geri qalıb qolumdan yapıĢa-raq məni 

СТРОЕВОЙ ОТДЕЛ-ə saldı. Və: 

         -BU DA СЕРЖАНТ BABAYEV! -dedi. 

         Sən demə, sənədlərim hazır imiĢ. 
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         ОБХОДНОЙ-um yazılıydı! 

         EYY… ġAYANĠ-DĠQQƏT DOSTLAR! 

 EYY… ULU TANRI!  

 RĠYAZĠ TERMĠNĠM AÇILMIġDI! 

         Düz iki il, dəqiqəbədəqiqə, həsrətini çəkdi-yim AN 

gəlibmiĢ! Azadlıq burnumun ucundaydı!  

         Ya rəbbim!    

         O ilahi AN gəldi… 

 ОБХОДНОЙ-u mənə sarı uzatdılar: 

         QIPQIRMIZI MÖHÜRLÜ TARĠXĠ ОБХОДНОЙ! 

          AZADLIĞI MƏNƏ VERƏCƏK ОБХОДНОЙ ЛИСТĠ 

HƏYƏCANDAN TĠTRƏYƏN ƏLĠMƏ ALDIM!!! 

          Bu da… iki illik məcburi hərbi mükəlləfiyyət 

dövrünün iztirablarla, əzab-əziyyətlərlə dolu son-luğu! 

YENĠYETMƏLĠK DÖVRÜNÜN DÖNÜġ NÖQTƏSĠ! 

         Ətir-ənbərli Zoya Pavlovna nəsə danıĢırdı. Qəfil hiss 

elədi ki, sevincin eyforiyasındayam və heç nə eĢitmirəm. 

 Təəccübdən qıyıq gözləri bərələ qalmıĢdı. 
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         Sanki, azadlığın zəncirsiz qollarında hava-lanırdım... 

Hərbi hissə növbətçisi olan zabit mə-nə diqqətlə tamaĢa 

eləyirmiĢ.  

         O çiynimə döyəcləyəndə diksindim.  

         Zoya Pavlovna deyirdi:  

         -BaĢa düĢ… tez qol çəkdirə bilsən, indi ge-dirsən. 

Çata bilməsən, 1-ci günə qalacaqsan. Ġki saat vaxtın 

qalıb...  

 Növbətçi zabit də ona qoĢuldu: 

 -Reyestr kitabını altıda bağlayırlar... 

         BaĢımı itirmiĢdim.  

         Onurğamda, qulaqlarımda, döĢ qəfəsimdə də 

döyünən ürəyimin tıppıltılarını eĢidirdim. 

 Qapıdan çıxan kimi, elə dəhlizdə Maltsevlə 

qarĢılaĢdıq. Sağ olsun... Özümü itirdiyimi görüb, əlimdəki 

ОБХОДНОЙ-u aldı, öz adının qabağında və hətta bir az da 

irəli gedib, ШТАБ-ın rəisi yerini də, necə gəldi imzaladı. 

         Ġlk imzanı atan, ağır, güclü əlləri olan zabit Maltsev 

oldu. Əbədiyyətə kimi də, hafizəmdə ili-Ģib qalacaq onun 

adı... 
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         Bayıra çıxdım.  

 Narın-narın çisəngələyirdi!   

 GünəĢin qarĢısını boz buludlar kəsmiĢ, hə-lə axĢam 

düĢməsə də, hava qaralmıĢdı... 

         Cəmisi iki saat vaxtım qalmıĢdı.  

         Kazarmaya götürüldüm.  

         Asqırandan, ya öskürəndən sonra, ağzını-üzünü, 

xebesinin, sol qoluyla silən çənə Telman iĢdə idi. Lümpen-

proletariat Əhlimanı çağırdım.  

 Sevinc içərisində, tələsdiyimdən özümü ta-mam 

itirmiĢdim. Bilmirdim hardan baĢlayam, ha-ra qaçam, necə 

eləyəm…  

         Saat 15:55 idi.  

 Deməli iki saat beĢ dəqiqə vaxt qalmıĢdı... Ġndi 

tələsmək, ОБХОДНОЙ-da adları olanların ha-mısına bir-bir 

qol çəkdirmək lazım idi.  

 Hərbi bileti alandan sonra isə... pal-paltarla məĢğul 

ola bilərdim.  

         Miyov-miyovla… kiçik rütbəli serjantları ələ salan 

Əhlimana sevincək məsələni danıĢdım.  
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 ОБХОДНОЙ-u göstərəndə, onun gözləri ne-cə bərələ 

qalmıĢdı!  

         Nina Mixaylovna, mayor YerĢov və bir də, 

kitabxanaçı yerində olmadı. Onlara ad qoydum:  

 Özündənbəylər! 

         ИНСТРУМЕНТАЛШИК-i tapıb, ona qol çəkdir-dim. Bu 

üçüncü qol idi.  

         Komsomolun katibini tapdım.  

 Səsimdəki həyacanı anladığı, üzümə təəc-cüblə 

baxdığından açıq sezilirdi.  

 Komsomol uçotundan çıxdım. O, rüĢvətsiz olsa da, 

tərəddüt etmədən ОБХОДНОЙ-u imzala-dı. Görünür Ģərəfli 

nəsildəndir . 

 Artıq dörd imza hazır idi.  

         Sonra...  

         Mülki vaxtlar kəndlərindəki tulanbarda kül-xançı, 

indisə, kommunist БАША-nın yerində, hər-bi hissənin 

ЗАВ.СКЛАД-ı iĢləyən əsgəri tapdım.  

          Saçlarımdan su süzülürdü.  
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         Yazıq mənə baxan kimi... bir söz demədən 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ-imi qolladı.  

         BeĢ imza hazır oldu.  

         Qalanları yerlərində yoxuydu. Qulaq falına inanan 

Əhlimanı onun-bunun dalısınca göndərir, özümü də ora-

bura çaxırdım. 

         Vaxtsa uçurdu... 

         Narın yağıĢ artıq güclənmiĢdi, əməlli-baĢlı selləmə 

tökürdü. 

         YağıĢa məhəl qoymaq vaxtı deyildi. Ġslan-mıĢ 

xebelərin üstündən БУШЛАТ geyinib, tərpən-dim 

ВОДОЗАБОР-a.  

         YağıĢ... palçıq... uzun yol... 

         Nəfəsim kəsilmiĢdi.  

 Bütün üst-baĢım, xebenin Ģalvarı, БУШЛАТ və 

САПОГ-larım palçığa batmıĢdı. Sanki… batan bir maĢını 

arxadan itələyəndə, fırlanan təkərdən çıxan sulu palçıq 

üstümə çilənmiĢdi.  

         Qaçmaqda davam edirdim.  
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         Birinci günə qala bilməzdim. Pərvərdigarə, necə 

qaçırdım! Üst-baĢım nə haldaydı! YağıĢ da elə bil mənim 

acığıma aramsız tökürdü.  

 Qaçmaqdan, nəfəsim də köksümlə birlikdə qalxıb-

enir, amansızcasına tövĢüyürdüm...  

 Nədənsə hərdən ağlamaq istəyir, hətta qə-hər 

boğazıma dirəniĢ edirdi…  

         Göydən selləmə tökülən yağıĢa baxmaya-raq 

baĢımdan, canımdan, nəfəsimdən isti buxar çıxırdı. Elə 

köklənmiĢdim sanki müqəddərat mə-sələsi idi, müqəssir 

kürsüsündə oturacaqdım.  

         ВОДОЗАБОР-a çatanda elə bil məni yerə yı-xıb 

palçıqda sürümüĢdülər... 

          Bəxtim gətirdi! 

         Biriqadamla birlikdə, öz saldığımız asfaltın üstündə… 

Bryusovu, QreĢnoyu və Boykonu gör-düm. Üçü də 

dayanıb, nəyi isə müzakirə edirdi.      

         Onlar məni görəndə heyrətə gəldilər.     

         Heyim qalmamıĢdı...  
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         Ağırlığımı sol ayağımın üstünə salıb… yaĢ БУШЛАТ-

ın döĢ cibindən ОБХОДНОЙ-u çıxaranda, məsələ aydın 

oldu. Kim məni bu an görsəydi, tə-rəddüd etmədən qol 

çəkməyə məhkum idi.  

         Daha bundan o yanası olmur. 

         Boykoyla Bryusov qələmi birinci çıxardılar. Əvvəl 

Bryusov sonra da ki müavini Boyko kəlmə belə kəsmədən 

imzaladılar.  

 QreĢnoy Boykodan qələmi alanda: 

         -ИНСТРУМЕНТ-ləri təhvil verməlisən, sonra. Nə 

olsun ИНСТРУМЕНТАЛШИК qol çəkib… -dedi. 

         Bryusov dərhal: 

         -Görmürsən nə haldadı tələsir, kəndirqayıĢ olma, qol 

çək getsin. 

         QreĢnoy səkkizinci imzanı atdı.  

         Artıq, xeyli iĢ görmüĢdüm... 

         НАРМИРОВШИК Valentin də, Axtyerkin də… ikinci 

mərtəbədəydi. Onların yerini öyrənən kimi tərpəndim. Hər 

ikisi də, uğurlu yol arzulayandan sonra, kəlmə çevirmədən 

qol çəkib imza atdı. 
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 Bainhəmə: 

 Zığ-palçıqlı halımı görsələr də müqəvva ki-mi susub, 

heyrət etmədilər.  

         On imza hazır! 

         Onuncu imza atılanda, Ağcabədinin Miko-yan 

kəndindən olan Hüseyin özünü irəli verdi. O, qırmızı 

möhürlü ОБХОДНОЙ ЛИСТ-i əlinə alıb öp-dü və palçıqlı 

canımı sevinclə qucaqladı.  

         Onun necə ürəkdən sevindiyinin Ģahidi ol-dum. Bu 

mənə tarixi hərbi mükəlləfiyyət dövrün-də Mehtiyev 

Hüseynin son dost tövhəsi oldu.  

         O qolumdan yapıĢıb məni sevinc və fərəh-lə 

azərbaycanlı əsgərlərimizin yanına apardı. 

         Briqadamın əsgərləri, suvanmıĢ boĢ otaq-ları 

rəngləyirdilər. Üst-baĢları eləcə əhəng idi. 

         KuybıĢevli Mehtiyev Hüseyin üzünü onlara sarı tutub, 

qeydkeĢliklə qazlanaraq qıĢqırdı: 

         -MuĢtuluğumu verin Babayev ОБХОДНОЙ-u alıb! 

Özü də, salyanlı Adil kimi yox eyy, kiĢi kimi! 
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         ġamxorda qarpızsatan olmuĢ zəyəmli Va-hid… 

keybənd palaz üstündə böyümüĢ təpərsiz MürĢüd və 

mağmın ağdamlı ЕФРЕЙТОР Ġlyas üs-tümə cumdular.  

         Onlar əhəngli, mən palçıqlı-sulu, qucaqlaĢ-dıq. 

Kimsə yuxarıda qayabaĢı mahnısını oxudu.  

         KaĢ bu kadrları çəkən olaydı.  

         Onların üzündəki kədər, 2 ilin ağır əməyin-dən əmələ 

gələn qırıĢlar, çəkilən iztirab və əziy-yətlərin buraxdığı 

üzlər...  

 Bir də ki… çöhrələrində, qəflətən yaranmıĢ fərəh, 

sevinc ümidləri... 

         Bu vaxt, riqalı Evgeni, yerevanlı Milonyan, kəlbəcərli 

Məzahir və naftalanlı Maarif mənə ya-naĢıb, bir-birimizə 

ünvanlar verməyi təklif etdilər. Onlar növbəylə dedikcə, 

sıralayıb yazdım: 

         1.375051, Yerevan Ģəh.-51, Komitas küçə-si 54 “a”, 

ev4, (Arabkir) Milonyan M.M. 

         2.Latviya SSR, Riqa-10, RipniĢibas küçəsi 4, ev 9, 

Anitsinoy Evgeni. 

         3.Azərbaycan SSR, Naftalan Ģəh. Qasım-bəyli kəndi, 

Maarif Cavadov. 
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         4.Azərbaycan SSR, Kəlbəcər rayonu, Lev sovetli, 

Elyaslar kəndi, Nağıyev Məzahir Behbud oğlu. Mötərizədə 

gülmək üçün yazdım: Demaqo. 

 Hamı gülüĢdü.  

         ġamxorun Zəyəm kəndindən, daha doğru-su Zəyəm 

stansiyasından olan Vahidi, tez, cənə Telmanın ardınca 

yollayıb bərk-bərk tapĢırdım: 

         -De ki, bu axĢam gedirəm, özünü təcili ka-zarmaya 

yetirsin.  

         Təpərsiz MürĢüd xebe formamı, kuybıĢevli Hüseyn 

isə təzə САПОГ-larımı istədi.  

         Dedim ki, onda biriniz mənimlə kazarmaya gedək, 

kaptyorkadan götürüb verərəm.  

         Mənimlə təpərsiz gedəsi oldu.  

         Ağzının çapığı açıqca bilinirdi. Ġri dodaqla-rının altı 

da ĢiĢmiĢdi. Bainhəmə, heç xəcalət də çəkmirdi. O tək 

qalanda, zəif, diĢsiz, vassal və əl buyruqçusuna çevrilirdi. 

         Bryusovun yanından keçəndə, o soruĢdu: 

         -Aksakkal! Bu gün gedirsən? 

         -Hə, -sevincək dedim. 
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         O nəsə fikriləĢib: 

         -Bu gün getmə! Rotayla birlikdə, kazarma-da keçən 

son gecənin də... bir baĢqa ləzzəti var. Mülki, azad adam 

kimi yat! Qal... Həmyerlilərinlə də söhbət apar. Qoy yaxĢı 

СЛУЖИТ eləsinlər.  

         Ələkbər, Məzahir, Səbuhi ilə də danıĢ, on-ları baĢa 

sal... YağıĢ da kəsər...  

 Sabah gedərsən ТОВАРИЩ СЕРЖАНТ! 

         Heç bir an da ləngiməzdim...  

 Bərk tələsirdim. Yalandan:   

         -YaxĢı! -deyib, aralandım.  

         Amma, yaman duyğulandım.  

         Gözlərim doldu... 

         Laçınlı təpərsiz MürĢüdlə, Ģumluqla palçığı yara-

yara, hərdən də dovĢan kimi tullana-tullana dayanmadan 

qaçırdıq.  

         Axır ki təpərsiz naqqalla, qan-tər içərisində özümüzü 

təhərsiz halda kazarmaya yetirdik. 
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         Qırmızıyanaq Əhliman bizi görən kimi, içini çəkdi. Və 

heyrətlə üst-baĢımıza baxıb, dərhal da bədxəbər verdi:  

         -Hələ də, kitabxanaçı-zad yerində yoxdu.  

         Əynim eləcə palçıqlı suydu.  

         Cəld çarpayımın yanına gəlib, dolabçadan köhnə 

xebelərimi tələsik çıxararaq əynimi dəyiĢ-dim. Suyun 

içindəki palçıqlı БУШЛАТ-ı və xebeləri СУШИЛКА-da isti 

boruların üstünə sərdim.  

 Dəsmalla baĢımı qurulayanda ПРАПОРЩИК 

Bandısik gəlib çıxdı. Və Əhlimanla MürĢüd, dər-hal onu 

qulaqlayıb yanıma gətirdilər.  

         On birinci imzanı da Bandısik qollayıb: 

         -НУ ЧТОO? -deyərək barmaqlarını bir-birinə sürtdü və 

hər iki gözünü birdən qırpdı.  

         Əclafın könlündən 2 РУБЛЬ keçirmiĢ!  

         Pulları çıxarıb Ģəstlə onun ovucuna iki sarı РУБЛЬ-

luq əskinas basdım. O ağzında, ritm tuta-tuta, ispan milli 

rəqsi bolero oynayaraq, məni bu dəfə ürəkdən qucaqladı. 

Daha, mənim onlardan heç bir asılılığım qalmamıĢdı. 
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         Təpərsiz MürĢüd ПОСТЕЛЬ-imi tələsik yum-rulayıb 

çiynində gətirdi. 

          YORĞAN-DÖġƏKLƏ ƏBƏDĠ VĠDALAġDIM!  

          Düz iki il idi ki, bu ПОСТЕЛЬ-i özümlə Odes-saya, 

ordan da Pervomayskiyə daĢımıĢdım.  

         ПОСТЕЛЬ-imi elə MürĢüdün çiynində ax-uf-la 

qucaqladım. Öpdüm də ağ mələfələrimi... 

 Mitilim, hansısa növbəti bir sovet əsgərinə qismət 

olacaq və orduda həyat davam edəcəkdi.  

         Dəsmalı, köhnə tuman-köynəkləri də təhvil verdim. 

Artıq, hərbi mükəlləfiyyətlə qurtardım! 

         BolĢevizm tərəfdarlarından olan qıvrımsaç Nina 

Mixaylovanın yerinə, müavini olan bir zabit kiĢiyə yalvarıb 

qol çəkdirdim.  

         Lap göydəndüĢmə oldu!  

         On ikinci imza da qoyuldu.  

 Hələ bu harasıdır. Mayor YerĢovla elə yol-da 

qabaqlaĢdıq. O da islanmıĢdı. YağıĢ səngisə də, narın-

narın yağmağındaydı. 
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         O da fırlatmadan, süründürmədən qol çək-di. Və 

küçəyə ax-tüf eləyib, getdi.  

         Bu da, on üçüncü imza! 

         Bircə kitabxanaçı tapılmırdı. 

         Vaxt daralır. 

         Artıq toran çalırdı.  

         Təpərsiz MürĢüdlə təxirəsalmadan Biyakın evinə 

tərpəndik. Növbəti bir uğur da, burda məni yaxaladı. 

Ailəpərəst Biyakla qapısı ağzında rast-laĢdıq. O elə 

hazırlaĢıb iĢə çıxırmıĢ.  

         Birlikdə qayıdası olduq.  

         ШТАБ-a çatana kimi, onunla, Ģirin-Ģirin xeyli söhbət 

elədik. Daim kitab oxuduğumdan mənim xətrimi o çox 

istəyirdi.  

 ШТАБ-dakı kiçik kabinetində kürsüsünə əy-ləĢdi. 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ-i alıb, əlində o üz-bu üzə çevirdi və 

familiyasının qarĢısına, səliqəli bir qol çəkdi. ОБХОДНОЙ-

u, demək olar əlindən qapdım.  

         On dördüncü imza da hazır idi! 
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 Bir qədər keçmiĢ Əhliman qaçaraq gəldi ki, 

axtalanmıĢ kitabxanaçını tapıb gətirmiĢəm. 

         Axır ki, hansısa bir yoluxucu epidemiyadan sonra, 

erkəklik vəziləri çıxarılmıĢ, yeni təyin edi-lən yaĢlı 

kitabxanaçıya da qol çəkdirdim.    

         Bu da on beĢinci imza! 

 Necə tələsirdim!  

 Fərəhdən, ürəyim köksümdən çıxacaq hal-da idi. 

Yurd-yuva üçün axı nə qədər sitəm çək-mək olardı? Artıq, 

balalaykadan canımızı qurta-rıb, balabana keçməyin tam 

zamanıydı.  

 Axır ki! Axır ki!  

         ОБХОДНОЙ ЛИСТ-imi iftixarla mühasibatlığa təhvil 

verdim. Bu an düdük olsa çalardım.  

 Onlar hesablayıb... 3 РУБЛЬ 50 КОПЕЕК so-nuncu 

ПОЛУЧКА-mı, əlavə... 10 РУБЛЬ da yolpulu və nəyə 

görəsə, üstəlik, 1 РУБЛЬ 50 КОПЕЕК də, hesabladılar. 

Cəmisi 15 РУБЛЬ pul elədi.  

 ÖdəniĢ cədvəlini imzalatdırdılar. 
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 Sovet ordusunun serjantı idim. Ġki il, xotuq əvəzinə 

eĢĢək kimi gecə-gündüz iĢlədib, verdik-ləri əmək haqqına 

bax! 

 Hərçənd, bu məqamda:  

         15 manat da, 15 manat idi. Gethagetdə bu pul mənə 

hava-su kimi gərəkliydi. 

         Artıq, 70 РУБЛЬ-a yaxın cibimdə pul oldu. 

         Təpərsiz MürĢüd qəflətən, sadəlövhlüklə: 

          -ПЕРЕВОД pul almıĢam... nə qədər lazımdır verə 

bilərəm... -dedi. 

         O nədənsə çox kövrəlmiĢdi... Görünür Na-zim onu 

vuranda məndən kömək umurmuĢ... 

         -Yox, yox nə danıĢırsan, çox sağ ol, özünə də, bu 

gün-sabah lazım olacaq... -dedim. 

         Nə qədər dirəĢdi, istəmədim. 

         -Özümdə olan yoluma çatacaq...  

 Mühasibatlıqda baĢ mühasibin də, otağına gedib 

ОБХОДНОЙ-u imzalatdırdım. 

 Bu da sonuncu, on altıncı imza. 
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         Əlqərəz! 

         СТРОЕВОЙ ОТДЕЛЬ-ə girib xəbər verdim ki, 16 

imzanın hamısı hazırdır. Mühasibatlığa təhvil verdim və 

sonuncu ПОЛУЧКА-mı, yol pulumu da, artıqlaması ilə 

almıĢam.  

Hərəsi bir yandan, xeyirxahlıqla bildirdilər ki, di 

tərpən kazarmaya. Geyin, hazırlaĢ. Biz sə-nədlərini 

hazırlayarıq. Vaxt azdır... 

         Rus Timofeyevin və ВЗВОД komandirlərinin dəstəsi 

də hazırlaĢıb, bu gün gedirdilər.  

 Kazarmaya qayıtdım. 

         Kaptyorkanı açdırıb... lavsan ПАРАД forma-mı, 

Ģinelimi götürdüm. Ac bəy, ПРАПОРЩИК Ban-dısik və 

ġermnlik çaxır pulu aldıqlarından seçmə xebe köynək, 

ayaqqabı... və bir də geyinilməmiĢ ağ alt köynəyi verdilər. 

Sonra da ġermnlikin ürə-yi atlanıb, əlavə bir qalstuk da 

uzatdı mənə.   

         Cibimdən 1 manat da çıxardıb bu quru bə-yin ovcuna 

basdım... 

         СУШИЛКА-da soyunub təptəzə yeni ДЕМБЛЬ 

paltarlarını geyinməyə baĢladım.  
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 Hamı mənə kənardan həsrətlə baxırdı.  

 Necə ki, bir vaxtlar biz də baxırdıq... 

 Sanki hər Ģey övci fələkdə baĢ vermiĢ, bizi 

burunlayanlara qarĢı bunt salan günlərimiz, intə-hasız 

dənizlərin üfüqlə bitən yerlərindəndə o ya-na, çox 

uzaqlardakı silsiləvi sıralanan, qarlı baĢı ərĢə dirənən 

dağların arxasında qalmıĢdı. 

 Bəxtəvərliyin fövqündəydim. 

 Füzulluq olmasın:   

         Kazarmadakı МОЛОДОЙ-lar da baĢıma top-lanıb 

həsəd aparır, həsrətlə üzümə baxırdılar.  

 Geyinməzdən əvvəl yadıma düĢdü ki, son dəfə olsa 

da yuyunum.  

         Tez umıvalnı otağa keçıb... qurĢaqdan yu-xarı 

soyundum... və isti su olmasa da, lüt canımı o ki var 

sabunlayıb, soyuq su ilə yudum. 

 Bir adəm övladı azadlığın astanasındaydı. 

 Əhlimanla MürĢüd də köməkləĢib biri almi-nium 

kruĢkayla su tökür, digəri isə sabunla kürə-yimi canı-dildən 

sürtərək kömək edirdilər.  
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 DiĢlərimi də təmizlədim. 

 Lümpen proletariat Əhliman, iki daĢın ara-sında 

zarafatından da qalmırdı. O MürĢüdü gös-tərib gülə-gülə 

mənə dedi:  

 -Babayev bilirsən dəə, MürĢüd kənddə eĢ-Ģəksürən 

olub. Qıllı arxasıyla ayaqlarının arasın-dakı hissələr də 

yəhərvurma yaralarıyla doluydu əsgər gələndə. Onun 

yaraları, düz üç aya sağal-mıĢdı kazarmada. Özü də, 

yəzidi kürdüdür.  

 Ġblisi Allaha Ģərik tutanlardandır. Ġnanırdı ki Ġblisin 

qüdrəti nə vaxtsa Allahı üstələyəcək... 

 Zarafat yeri deyildi.  

 Qulağıma artıq yaxından maĢın gurultusu, qırqovul 

ailəsinə mənsub hinduĢka qıqqıltısı, ör-dək qaqqıltısı, qaz 

çığırtısı, toyuq qırt-qırtı, cücə ciggiltisi səsləri gəlirdi.  

 Hətta həyətimizdəki təndirdə yanan çır-çır-pının 

çırtıltı səsləri də, qulağımda səsləndi.    

          Geyinib-kecindim.  

 ЛИЧКА-ları əla tikmiĢdik.  
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 Xaki rəng lavsan formanın özü də, əynimə kip 

otururdu... 

         Vaxt itirmək olmazdı.  

         Qərərgaha tərpəndim. 

         Sənədlərim də artıq hazır olmuĢdu. 

         Hazırladığım Ģikayət məktublarını və teleq-ramları 

da, ПРАПОРЩИК Bandısikə verdim ki, si-yasi iĢlər üzrə 

müavin Boykoya çatdırsın... 

         Lap arxayınlaĢmıĢdım.  

 Ġki ilin o əzablı günləri, iki saatın içərisində, tavadakı 

yağ kimi cızhacızla əriyirdi... 

         Əllərində, ОБХОДНОЙ ЛИСТ-i olan xeyli əs-gər 

НАЧАЛЬНИК ШТАБ-ın qapısı ağzında növbəyə 

dayanmıĢdı. Cümlətani 15-18 əsgər olardı. 

         Ġçəridən bir-bir çağırırdılar.  

 Hamı geyimli-keçimli, hazır vəziyyətdə idi.  

 СУТОЧНЫЙ НАРЯД da buradaydı.  

 Bir neçə sıravi əsgər... yağıĢ bərkidiyindən içəri 

doluĢdu. ĠslanmıĢ cücəyə dönmüĢdülər...  
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 Hamısı mənə həsrətlə baxırdı... 

         Qəflətən içəridən qıĢqırdılar: 

         “BABAEV TOFĠK ALĠ OQLI”  

         Tez əsgərlərin arasından siviĢərək hövlnak özümü 

içəriyə təpdim. 

         QarĢıma sənədləri töküb, üç-dörd yerə qol 

çəkdirdilər. Bərdə ünvanımı da soruĢub yazdılar. 

         Sonra Maltsev sənədləri mənə uzadıb ver-di və əlimi 

sıxıb, mərhamanə səslə: 

         -XOġBƏXT YASA!  

          -ĠMTAHANLARI MÜVƏFFƏQĠYYƏTLƏ VER!    

          -YAXġI YOL!  

 Sanki, səsi övci fələkdən gəlirdi.  

         Sənədlərim əlimdə titrəyə-titrəyə, gözlərim iri yaĢ 

gilələriylə doldu. 

 Qəfil hiss etdim ki, canımda qan cuĢa gəl-di. Abavü 

əcdadlarımın yurduna gedəcəkdim...  

          BU DA ƏSGƏR HƏYATIMIN SONU!  
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          ZÜLMƏ, HƏQARƏTƏ, RÜġVƏTƏ, RĠYAKARLIĞA, MĠN-

BĠR HƏRBĠ FIRILDAĞA ƏBƏDĠ ƏLVĠDA! 

          Salamm, eyy qədrini heç vaxt bilmədiyimiz abi-

zindəgani AZADLIQ!  

 Salamm, eyy KÖVSƏR ÇAYININ dadlı suyu!  

         Abi-həyat olan sənədlər əlimdəydi.  

         Pərvərdigarə!  

 Daha qurtardım hərbi həyatla!  

 Bir azdan... tarixi PERVOMAYSKĠ Ģəhərini də 

əbədiyyən tərk edəcəyəm... 

         Maltsevə üzümü tutub, öz dilimizdə:  

         -ƏBƏDĠYYƏTƏ KĠMĠ! -dedim.  

         O heç nə anlamadı.  

         Tez çevrilib gözlərimdən muncuq-muncuq damlalar 

dığırlana-dığırlana çölə çıxdım. 

         Dəhliz də, daha mənə yad görünürdü.  

         Hava da qan ağlayırdı. Toran düĢmüĢ, Ģər 

qarıĢmıĢdı. Üzümü zülmət səmaya tutub:    
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         ƏLVĠDA! ƏLVĠDA... eyy geniĢ Ukrayna çöllə-ri... 

yamyaĢıl düzləri... gömgöy səmaları...  

 Ucu-bucağı görünməyən, bərəkətli torpaq-larınızda 

abadanlıq salınsın.  

 Evləriniz abad olsun... 

         Əlvida, ЮЖНЫЙ БУГ çayı!  

         Əlvida, 2-ci ROTA!  

          ƏLVĠDA... BRYUSOVLAR, BOYKOLAR, DYAKĠV-LƏR, 

ğeneral-deputat və ANNA KRASĠKLƏR! 

         YağıĢ islatsa da, üzümə çiləsə də, bu söz-ləri bağırıb 

yumĢaldım... 

         Kazarmaya girəndə... dərindən bir neçə ah çəkdim. 

Azadlığa qovuĢurdum, bu inanılmaz idi.  

         Bu gün də, gələrmiĢ! 

         Ömrümün iki ili buxarlanıb belə getdi...  

         Kazarmada, AğakiĢiyə köhnə papağımı və üstündə 

də yaĢıl 3 РУБЛЬ-luq verib onun təptəzə papağını qarĢılıqlı 

anlaĢmayla aldım... 

         НОРМИРОВЩИК qız məni axtarırmıĢ.  
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 Tez ШТАБ-a qaçdım: Xeyr ola? 

         NormallaĢdırma mütəxəssisi iĢləyən, gənc qıza 

yaxınlaĢıb özümü təqdim edən kimi, 2 ədəd mavi üzlü 

УДОСТОВЕРЕНИЕ-ni üst-üstə qoydu və    

ehmalca mənə sarı uzatdı.  

 Qəbul elədiyimi təsdiq eləmək üçün verdiyi sənədə 

səliqəli imza atdım.  

         Bayıra çıxanadək, elə dəhlizdəcə açıb içini oxudum: 

2-ci dərəcəli КАМЕНЩИК və 3-cü dərəcəli ШТУКАТУРЩИК 

olduğumu təsdiq eləyən sənəd idi. Hərbi hissənin gerbli 

möhürü də fotoĢəklimin ya-nından vurulmuĢdu, necə 

deyərlər batıda günəĢ:  

 Cayıl söhbəti olsa: Abi-zəm-zəm! 

 Kazarmaya qayıtdım. 

         Koptyev də ДЕМБЛЬ-ə gedirdi.  

 Əlində, iki yüz qramlıq sarı Ģokalad qutusu tutmuĢdu. 

Yetənə birini uzadırdı... 

         Sənədlərimi təkrar töküb, birbə-bir yenidən yoxladım. 

ПРОЙЕЗДНОЙ da vermiĢdilər... 
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         Qıpqırmızı üzlüklü çəhrayı səhifələrində ul-duz 

Ģəkilləri olan... ВОЕННЫЙ БИЛЕТ sözlərini dö-nə-dönə 

oxudum.  

         NECƏ QÜRURLU ĠDĠM!  

         ССРИ vətəndaĢıydım...  

 Və hərbi xidməti Ģərəflə baĢa vurub qutar-mıĢdım. 

Hərbi bileti bircə-bircə vərəqləyib, bütün yazılanları 

oxudum... Bir maraqlı qeyd vardı. 5-ci səhifədə 16-cı 

bənddə yazılmıĢdı:      

           “МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В СЕРЖАНТ-НЫХ 

ЧАСТЯХ.” 

          Nədənsə, bu yazı çox xoĢuma gəldi. YaxĢı  

ki hərbi xidməti məhz bu rütbəylə, СЕРЖАНТ kimi 

qurtardım. Halallıqla... və hərbi hissəmiz üzrə ilk  

 

ДЕМБЛЬ-ə gedən azərbaycanlı da özüm oldum! 

         Müxtəsəri, sənədləri, УДОСТОВЕРЕНИЕ-ləri cibimdə 

yerbəyer eləyib, bayıra çıxdım.  

         ШТАБ-la biryolluq qurtarmıĢdım. 
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 Gözüdolusu ərazini nəzərdən keçirdim. 

         Demək olardı ki: 

 ƏSGƏR HƏYATIMIN... ÖLƏZĠYƏN ĠġIQLARI, BĠR 

AZDAN BĠRYOLLUQ SÖNƏCƏKDĠ! 

 UĢaq kimi yamanca da kövrəlmiĢdim... 

 Təkrar kazarmaya döndüm. 

         Ġndi, istədiyim an çamadanımı götürüb hər-bi hissəni 

tərk edə bilərəm. Ġstəsəm lap soyunub mülki paltar da 

geyinərəm... 

 Çənədən xəbər-ətər yox idi. 

         Bir çamadanım da, Klaragildə qalıb.  

 Ağdamlı Telman onu gətirməlidir.  

 Hələ bir çamadanım da, Odessada Dusya-nın 

evindədir. Onu da, mən getməsəm, ağcabə-dili pəltək Nazı 

Bərdəyə gətirməlidir.  

         Bilmədim ki, zəyəmli Vahid onu tapıb deyə bildi, ya 

yox? Yenidən ВОДОЗАБОР-a getmək isə müĢkül 

məsələydi. Ütülü, çağbaçağ geyinidiyim formanı tamam 

batırardım.  
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 Yol eləcə zığ-batdaq idi.  

 Köhnə САПОГ və çirkli xebelərimi, təpərsiz MürĢüdə 

vermiĢdim. Həm də yağıĢ yenidən bər-kimiĢdi. Göydən su 

ələnirdi... 

         Rota hələ iĢdən qayıtmamıĢdı.  

         Birdən, kəlbəcərli vaynösə Sahib gəlib çıx- 

dı. Zavallı, bərk islandığından yoluq cücəyə dön-müĢdü. 

Əynini dəyiĢməmiĢ... dərhal onu ШТАБ-a göndərdim ki, 

ВОДОЗАБОР-a zəng vursun, qayıĢ-baldır Turabxanı ya 

ПРЫЩАВЫЙ Vahidi tapıb öy-rənsin, sözümü Telmana 

çatdırdılar, ya yox? 

         Kəlbəcərli vaynösə, getməyimə yaman se-vinir, 

Ələkbər və Məzahirlə himləĢir, tələsirdi. Öz sözü olmasın, 

yerimə rəhbər keçəcəkdi. 

 Uğurlar olsun sizə: 

 Ədalətimə sığınmıĢ həmyerlilərim! 

         Vaynösə bir qədər keçmiĢ qayıdıb gəldi ki, nə qədər 

zəng vururam, ВОДОЗАБОР-da telefona cavab verən 

yoxdu.  

 Adamyarıtmaz cılfır xəbər gətirdi də! 
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 Hirs bağırsaqlarımı doğrasa da, gözləmək-dən 

baĢqa çarə qalmadı...  

 Axırı ki, rota iĢdən qayıtdı.  

         Səs-küylə içəri doluĢdular.  

 Hamısı da cılxa suyun içindəydi.    

         ДНЕВАЛЬНЫЙ dayananların gün ərzində tər -təmiz 

yuyub təmizlədikləri, zoğalı qırmızı boyalı taxta döĢəmə bir 

anın içərisində, sapsarı saqqız kimi batdağa bulaĢdı.    

         Girəcəkdə sel getdiyindən, САПОГ-ları yax-Ģı 

təmizləyə bilməmiĢdilər. 

         Bu gecəki НАРУШИТЕЛЬ-lərin vay halına!  

 Bu selləmə yağıĢda hələ kartof soymaq da 

gündəmdəydi. Sovet əsgərinin günü budu... 

         Çənə Telman özünü üstümə atdı! 

         Necə qucaqlaĢdıq. 

 -Axır ki aldın, qardaĢ! 

         -Hə! Axır ki, aldım... 
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         Sən demə, zəyəmli Vahid, gedib heç çənə Telmanı 

iĢ yerində tapa bilməyibmiĢ... 

         Demək olar ki, hazır idim. Qalırdı cındırın-dan cin 

hürkən, hələ, cıbbılıykən cığırından çıx-mıĢ Klaragildəki 

əsas çamadanımın məsələsi... 

         Kürən Turabxanın çamadanına qoyduğum təzə 

əsgər РЕМЕНЬ-imi də götürmüĢdüm... 

         Təfriqə salmaq hobbisi olan, iĢtahasından generallıq 

keçirən, iĢlərbaĢı Bryusov məni kabi-netinə dəvət elədi. 

         Ġçəriyə girən kimi son dəfə hərbi vəziyyət alıb, son 

haqq-sayla ДОЛОЖИТЬ elədim: 

          -ТОВАРИЩ КОМАНДИР СЕРЖАНТ БАБАЕВ ПО  

ВАШЕМУ ПРИКАЗУ ПРИБЫЛ... 

          Yanındakı stulda oturmağımı rica elədi. Və 

hoqqabaz, dərhal da isəviliklə: 

         -Təəssüflər olsun ki, gedirsən... 

         BaĢımla təsdiqləyib: 

         -Hə! -dedim. 
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         O bir qədər fikrə gedib, kədərlə uğurlar ar-zuladı. 

Ünvanımı, iki ildə, bir neçə dəfə alsa da, təkrar soruĢub bir 

də cib dəftərinə yazdı, ərklə: 

         -Bəlkə yolum Bakıya düĢdü, -dedi. 

         Ürəyimdə:  

         “Fəda etmə hisslərini...” düĢünsəm də, hə, hə, 

əlbəttə... -dedim. 

         Boykonu, çuğul ПРАПОРЩИК Bandısiki də, kabinetə 

çağırtdırdı. Uzunxortumlu haf kimi, Za-kirov da iĢığa gəlib 

çıxdı.  

 Hamısıyla əl verib görüĢdük. 

         Bu dəfə...  

         Əlimi izhari-təəssüflə... var gücləriylə sıxdı-lar... və 

hamısı da mənə, xeyr-duayla izhar qılıb, xoĢbəxt gələcək 

arzuladılar.  

         Boyko məni qucaqlayıb, lap sinəsinə sıxdı da... 

Bəli... Zarafatsız hər Ģey bitmiĢdi.  

         Azadlığa qovuĢmağın astanasındaydım. 

 Bir azdan zəngini basacaq:  
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 Hərbiyə əbədilik əlvida eləyəcəkdim.  

         Bezgin uĢaqlar baĢıma toplaĢmıĢdı. Daha “denĢik” 

vaxtı baĢa çatmıĢ çənə Telmanı, çama-danımın arxasınca 

göndərdim.    

         Onunla Pervamayskinin dəmiryol vağzalın-da 

görüĢməyi qərara aldıq.  

         Bandısikdən öyrəndim ki, Odessaya qatar gecə saat 

00:30-da çıxır. Firkim Odessadan get-mək və 

bənövĢəgözlüy Katerina ilə bir neçə vida gecəsi keçirmək 

idi. 

 Söz vermiĢdim, həm də:  

 Onun dartaĢa qalmıĢ qarnına baxardım. 

         Bir-bir bütün həmyerli əsgərlərimlə qucaq-laĢıb 

öpüĢdük. Hamısının gözü dolurdu.  

 Onlar özləri də, lap uzağı iki, ya üç həftəyə tərxis 

olunub gedəcəkdilər. 

 Nə olsun ki? 

 Orduda, hər bir anın da öz hökmü var. 

         Bu son vida görüĢünə iki ilin əzabı sığırdı. 
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         Zülmətli göydən, selləmə yağıĢ tökülsə də, 

ЕФРЕЙТОР Ġlyas məni ШТАБ-a kimi, laçınlı təpər-siz isə, 

təkidlərimə baxmayaraq, lap УИР-in КПП-sinə kimi ötürdü. 

Zülmət qaranlıq çökmüĢdü... 

         MürĢüdə baĢa saldım ki, kuybıĢevli Hüse-yinlə 

dostluq elə, o yaxĢı oğlandır.   

 Özü də hamıya sataĢma!  

 Zira, dava eləmək vaxtı arxada qaldı.  

 Yadındadı, Pervomayskidəki stadion dava-sı, uzaq 

bıçaqlaĢma dəhĢətləri...  

 Odessadakı Kərbəla müsibəti...          

         Üzüağ, Ģərəflə və salamat çıxa bildik o da-valardan. 

Daha bəsdir. Uzağı 10-15 günə, siz də qurtarıb doğma 

yurd-yuvanıza dönəcəksiniz. 

         Səni mən dalaĢqan elədim. Amma, səndə təpər 

yoxdur. Qorxaqsan. Təbiətən beləsən. 

 Ölüm sükutuna qərq oldu.  

         Onunla son dəfə qucaqlaĢıb öpüĢdüm. 

         Hərbi hissəni tərk edirdim...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

535 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Həm ürəkdən sevinir, həm də ki, nədənsə sadəlövh 

uĢaq kimi kədərlənirdim.  

         Bu özü də, bir KÖÇ idi.  

         Ġki il az vaxt deyildi. Amma, buxarlandı... 

         Arxaya çevrilib hərbi hissəmizin ərazisinə, artıq 

qaranlıqda görünməz olan, 2-ci rotanın ka-zarmasına 

baxdım və ürəyimdən bir ah qopdu:   

          ƏLVĠDA, BĠZĠM ОТРЯД!!!  

           Ağlamaq istədim.  

 Birdən beynimə girdi: Sərsəmlərdir çox ağ-layan, 

sən ağlama! 

         Sonu görünməz xoĢbəxtlik dəryasına, löv-bər 

atacaqdım daha... 

         YağıĢ yağsa da, Ģabalıdı Ģineldə olduğum-dan 

vecimə də deyildi.  

         Hərbi biletimi cibimdə bir də yoxladım.  

         Niskinli köç hissləri qarıĢıq, Ģirin, izahagəl-məz 

duyğularla, yaxınlıqdakı avtobus dayanaca-ğına sarı 

inamla yollandım. 
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         Bu asfalt yolda çox dayanıb:  

 “Bərdə, Bərdə...” deyərək, ötüb keçən ma-Ģınlara 

yalandan əl eləmiĢdim. 

         Ġndisə...  

         Bəxtimdən avtobus tez gəldi. Artıq hər yan zülmət 

qaranlıq içərisində idi... 

         Avtobusda olanların hamısı, hətta, demək olar ki, 

çətir tutanlar da islanmıĢdı... 

 Qəlbim ən ağır dərddən qurtulmuĢdu. 

         Avtobusda yerimi rahatlayıb marĢrutu belə 

müəyyənləĢdirdim:  

 Odessa, Tbilisi, Kirovabad, Yevlax, Bərdə. 

         Qatarın çıxmasına hələ çox vardı. Odur ki, hələlik 

tələsəcək yerim yox idi. 

         Saata baxdım: 20:58...  

         ġəhərdə avtobusdan düĢdüm.  

         Vaxtım həddindən çox idi.  
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 FikirləĢdim ki, ПТИЦКОМБИНАТ səmtinə ge-dən 

marĢrut avtobusuyla ВОДОЗАБОР-a gedim.  

         O yol, kəndin içindən keçirdi, amma, asfalt idi. 

Palçığa batmazdım.  

         Fikirlərim çalpaĢıq idi. Birdən çənə Telman naxələflik 

eləyər? Çamadanımın içərisində gün-dəliklərim və PRAHA-

dan gələn məktublar yatırdı. Odur ki, tərəddüt etmədən 

ПТИЦКОМБИНАТ-a ge-dən avtobusa mindim.  

         Ürəyimdə dedim: 

         “Möcüzələrə çox da inanmayaq...” 

         Son dəfə  ВОДОЗАБОР-a gəldim.  

         Zülmət gecə idi. YağıĢ hələ də yağırdı. Ha-va bərk 

soyumuĢdu. Amma, lap 20 dərəcə Ģaxta olsaydı belə 

Ģineldə vecimə deyildi... 

         Heç kimi tapmadım. 

         МОЛОДОЙ bir erməni əsgəri tapıb, onu Ma-lıĢın 

arxasınca kəndə göndərdim. MalıĢ, kəndin kənarındakı 

evlərdə yaĢayan arvadı saxlayırdı. 

         MalıĢ gəldi.  

 Əmik döĢlü Klaragilə birlikdə getdik.  
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 Çənə Telmanla ağdamlı üzüpiriĢikli Rizvan da 

evdəydi. Hövsələm daralmıĢdı.  

 Qaranlıq, palçıq, su, yağıĢ və əlimdə iri, iki ağır 

çamadan olacaqdı... 

         Çənə Telman, sevincək ayağa qalxıb, mə-nimlə 

yenidən qucaqlaĢdı. Və düz beĢ dəfə, mə-ni buraxıb təkrar 

bir də qucaqladı. 

         Bu məni nə çox istəyirmiĢ!  

         Bəlkə onun haqqında bu iki ili yanılmıĢam? 

         Çənə Telman ürəyinə od düĢmüĢ adamlar kimi 

qırsaqqız oldu ki, səni özüm yola salacam. 

 Evə girib çamadanımı götürdüm.  

         O içəri evdən fotoaparatı da gətirdi. Sonra keçib yan 

otaqda mülki paltar geyindi. Rizvan da istədi məni yola 

salsın, amma, özüm qoymadım. Nə ehtiyac vardı 

ikinciyə... 

 Füzulluq olmasın: 

         Adama bir çamadan götürüb evdən çıxdıq. MalıĢ da 

bizdən ayrılıb ВОДОЗАБОР-a tərəf getdi. Qaranlıqda özü 
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görünməsə də, lal axan ЮЖНЫЙ БУГ çayının yatağına 

tərəf baxıb əl yellədim. 

         DuyğulanmıĢdım... 

         Hərbi dünyam hara gedirdi? 

         Səfalət burulğanından çıxmıĢdım. 

 Komsomol gəlinlik libasında... 

         OxlanmıĢ ürək Ģəkilləriylə qurtaracaqdım. 

 Tələbə həyatı baĢlayacaqdı... 

         Yenicə aralanmıĢdıq... təsadüfən bizim əs-gərlərlə 

qarĢılaĢdıq. Qara Vəli, yolda axsadığın-dan at kimi 

tövĢüyür, Saday hırıldayıb, ixtiyarsız olaraq titan diĢlərini 

göstərir...  

 Erməni dığası Əmiryan kobud səsiylə don-quldanır, 

qaĢqabağı yer süpürürdü. 

 Keçi kimi qabaqda gedən Cəfər isə... yeyin 

getdiyindən təngnəfəs görünürdü.  

 Onlarla da, çox səmimi halallaĢıb, öpüĢüb görüĢdük. 

UĢaqlar, məni görəndə vətən qoxusu hiss edib, həsrətlə, 

siqareti-siqaretə calayırdılar.   
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 Bircə ağdamlı Saday, içindən gələn hıçqı-rıq 

boğazına qalxsa da, darıxdığını, büruzə ver-mir, özünü 

üzməyin nə faydası? -deyib iriĢirdi. 

 Get, yaxĢı yol, Allah səni pənahında saxla-sın! -

dostcasına gülümsünürdülər. 

         Bəli, Pervomayskidə son günümün son sa-atlarını 

vətən qoxulu qəribə hisslərlə yaĢayırdım.  

 Azadlıq necə gözəl hissdir! 

         Gün sona vurulurdu... 

 Onlardan Ģəfqətlə aralandıq. 

         Nədənsə qəfil yadıma ilk xilaskarım mayor KoĢkin və 

onun bəyaz çöhrəli həyat yoldaĢı düĢ-dü. Dərhal da, 

dözməyib qəlbimdən bir söz qop-du: “Əlvida, Koretçenko 

küçəsi, 5 nömrəli bina, 7 nömrəli mənzil... Dünya belədir, 

neyləmək olar? Ayrılıq labüd idi...” 

 Bax beləcə, ürəyimi boĢaldırdım... 

         Necə getmək üçün, yollar aramağa baĢla-yarkən, 

ПТИЦКОМБИНАТ-ın qarĢısından keçib tini burulanda, 

bəxtimdən bir taksi göründü.  

 Yüyürüb onu saxlatdıq.  
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 Nə qədər dümsükləyib baĢa saldım, xahiĢ elədim... 

könlündən əkəclik keçən çənə Telman geri qayıtmadı və 

hətta, məni tənbeh də elədi ki, bu mənim əsgəri 

borcumdur, belə ki, sənin yeri-nə bu demblə... mən 

müvəffəq olsaydım, sən də belə edərdin, -dərindən köks 

ötürüb, əlini yellədi. 

         Vağzala birlikdə getdik.  

         DüĢəndə də... taksinin pulunu döyənək ol-muĢ 

baqmaqlarıyla tərneftli çənə Telman verdi.  

 O bu gecə rəhmli, vicdanlı, xeyirxah və sə-xavətliydi. 

Ürəyini oxudum. 

 Dönə-dönə, əkəc-əkəc bildirdi ki, özüm gə-

tirəcəydim çamadanı. Nahaq, əziyyət çəkib gəl-misən. 

Onun səsində, həmiĢə ürək dağlayan bir nisgil gizlənirdi, 

nə iĢ idisə... 

         Beləcə, bir xeyli üzrxahlıq elədi. 

 Bu da, illərin arzusu: DƏMĠRYOL VAĞZALI... 

         Ağır çamadanları КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-ya tə-ləsik 

qoyub, boĢaldıq.  

 Vağzalda yüngüllük əsas Ģərtdir. 
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         Ġlk uğursuzluq da, bundan sonra baĢ verdi. 

Kassadan bilet almaq istəyəndə... bizə məlumat verdilər ki, 

Odessaya gedən sərniĢin qatarı geci-kib. Və qatar, düz 

beĢ saat ləngidiyindən, sabah yola düĢəcək. Hörmətli 

sərniĢinlər üzr istəyirik...  

         Yaman pis oldum.  

         BənövĢəgözlü Katerinayla görüĢmək həs-rətində 

idim. Və o hər yadıma düĢəndə... yal-ya-macdakı mehdən 

əsən zərif çiçəklər kimi, içim ti-tim-titim titrəyir, gah da içimi 

isti çalırdı...  

         Onun koppuĢ dodaqları, isti nəfəsi və vəh-Ģi Ģəhvət 

çılğınlığı... daxilimdə qəfil baĢ qaldıran ehtirasdan riqqət 

çovğunu qopardı. 

         Hələ...  

         DaraĢa qalmıĢ qarnında uyuyan körpə!  

         Həm də, axı biz vidalaĢmalıydıq. 

 Söz vermiĢdim... 

         Ġlahi-Yaradanın özü bilən məsləhətdir. 

         Qismət olsa, nə vaxtsa görüĢəcəyik.  

 Necə öz-özümə utanır, xəcalət çəkirdim... 
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         Çənə Telmanı geri yola salmağa razı sala bildim. 

Çünki daha gözləməyinə lüzum yoxuydu. Zira, kazarmada 

onu axtara bilərdilər.  

        Pervomayski Dəmiryol Vağzalının, baĢ giriĢ 

qapısından bayıra qol-boyun çıxdıq.  

 Onu yola salırdım.  

         Yenidən qucaqlaĢıb öpüĢdük. Sonra mənə pul təklif 

elədi. Hətta əlini cibinə də saldı. Amma, kobudlaĢmıĢ əlin 

tutub saxladım, minnətdarlıqla: 

         -Olmasaydı götürərdim, -dedim 

         Və and da içdim ki, pulum var... Çənə Tel-man, son 

borcunu da, kiĢi kimi verib geri qayıtdı. Bu, əsl vəfalı dost 

borcu, həmyerli sədaqəti idi. 

         Sonuncu gördüyüm əsgər... 

         KövrəlmiĢ halda qayıdıb, dəmiryol vağzalı-nın kiçik 

poçtuna girdim. 

         ЧЕХОСЛОВАКИЯ-ya teleqram vurdum.   

 Danonun adına.  
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 Onu yetkinlik yaĢına çatmağıyla bağlı... və sonra 

da... ikinci teleqramla, ad günü münasibəti ilə ürəkdən 

təbrik elədim: 

           “ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ТОФИК” 

 Sabahın açılmasını gözləyib: 

         ОДЕССА-ya getsəydim, ПРОЕЗДНОЙ biletim batırdı. 

Bunu da mənə, hərbi kassada baĢa sal-dılar. Həm də, 

bütün gecəni gözləməliydim.           

 Ġki yol ayrıcında qalmıĢdım: BənövĢəgözlü Katerina, 

yoxsa, tezliklə gəlinlik libası geyindirə-cəyim, ömür-gün 

yoldaĢım olacaq Komsomol? 

 Bu qərar, öz damğasını vurmalıydı.  

 Sabah çıxsam, ən azı, yarım gün də yolda 

itirəcəkdim. ОДЕССА-nın özündə isə, azı üç gün,  ya, bir 

həftə Katya məni yubadacaqdı. Hava da, olduqca soyuq 

və yağıĢlı idi.   

         Hətta, içəriyə yenicə girən bir-neçə zabitin üstündə 

qar gördüm. Sən demə... bayırda, yağıĢ qara çevrilib. 

Möhkəm qar yağırmıĢ...  

         Ağlıma gəldi ki bəlkə qar çovğuna çevrildi? 

Təyyarələr uçmadı? Onda, lap ləngiyə bilərdim.  
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 Darıxdırıcı bir məqam yaranmıĢdı. 

 Gələcəyimi əngəlləyəcək qərardan qaçma-lıydım. 

Ürəyim yarpaq kimi əsirdi... 

         Necə oldusa, vətən doğma ġərq döngəsin-dən 

baĢlayır gerçəkliyini düĢünəndə... öküzə qır-mızı parça 

göstərilən kimi... qəfil, fikrimdən daĢı-nıb yenidən kassaya 

sarı cumdum. 

 Uzun növbəyə dayananda qərarlıydım: 

         Elə ПРОЕЗДНОЙ-la gedim. Pulum da qalsın cibimdə. 

Bakıda ЦУМ-dan, ya БУМ-dan hədiyyə-lər alaram. Bacım 

Yeganəyə, Komsomolun qar-daĢ-bacılarına, əmzikdən 

təzə ayrılan dayım oğ-lu MüĢfiqə və nənəmə... 

 Məhz bu qaydada:  

 ĠĢləri əncama qoymaq ürəyimdən keçdi. 

         ОДЕССА-ya getsəm, təyyarə hava Ģəraitiy-lə bağlı 

uçmasa, birbaĢa ОДЕССА-BAKI qatarı da yoxdur. Bir neçə 

qatar dəyiĢməliyəm və hər dəfə də, xeyli vaxt itirməli 

olacağam.  

 Elə olsa çox gecikərəm.  
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         Ġnstitutda... artıq, on-on beĢ gündən sonra, zaçot-

imtahanlar baĢlayır. Hələ, Bakıda da vaxt itkisi olacaq. 

Bərdəyə isə hökmən getməliyəm.  

         Komsomolla izdivac eləmək... nuh nəbidən qalma 

döĢ bəzəyi olan, sinəsi ənbərçəli, ağ mir-vari tanalı 

Məhbubə xala, ailəmiz, dostlar və qo-hum-qonĢularla 

görüĢmək...  

         DüĢündükcə özümü əmirülüməra kimi hiss edir, 

fərəhdən cismimə sığmırdım. 

         Sonra Bakıda hərbi УЧОТ-a dayanmaq.  

         Pasport almaq.  

         Hamısı vaxt tələb edir.  

 Kassaların qarĢısında xeyli adam vardı.  

 Növbəyə dayanmaq, növbə gözləmək, bü-tün ССРИ 

ərazisində, bir qayda olaraq hökm sü-rən acı, amansız 

həqiqətlərdən biri idi.  

         Ġstər dəmiryol... istər aeroport, avtovağzal,  

mehmanxanalar, restoranlar, ya mağazalar... bir sözlə, 

bütün ictimai yerlərdə bu uzun növbələr... saatlarla, 

günlərlə vaxt itkisi yaradırdı.  
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 Ġçtimai nəqliyyat növbələrindən tramvay və 

troleybus, ya, marĢrut avtobuslarından nə qədər insanlar 

sallaĢıb gedərdilər.  

 Təhlükə də, hər an baĢlarının üstündə... 

         Hərbiçilər üçün olan kassada, mənə bildir-dilər ki, qıĢ 

mövsümlərində ОДЕССА-dan-Bakıya qatar getmir. Və bir 

qədər məsləhətləĢmələrdən sonra qərara gəldik ki: Az 

gözləmək, tez getmək üçün ən uğurlu seçim, saat 03:50-

də Pervomay-skidən tərpənəcək... ОДЕССА-ЗНАМЕНКА 

sərniĢin qatarını oturub gözləməkdir.   

         Ġndi, Koroğlu sağ olsaydı əmud endirərdi? 

 Polad toppuz çıxarmaq dövrü keçmiĢdi. 

         ПРОЕЗДНОЙ-umu qeyd elətdirib, gözləmək qərarına 

gəldim.  

         BaĢqa çarəm yox idi... 

 Basdırıq vağzalda istilik sistemi yaxĢı iĢlə-məsə də, 

insanların nəfəsi buranı isitmiĢdi.  

 Yuxugətirici bir ovqata köklənmiĢdi vağzaı. 

 Üstü qara meĢinli, köhnə yumĢaq kreslolar 

tutulduğundan, uzun bir taxta oturacaqda özümə yenicə 
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yer eləyib... mürgüləmək istəyirdim ki, bu gecə gördüyüm 

üçüncü yuxu yadıma düĢdü. 

 ġabalıdı isti Ģineldə... gözlərimi qapayıb rö-yada 

gördüklərimi, olduğu kimi yadıma salmağa baĢladım: Həə, 

raykomda iĢləyən Fəxrəddin idi. Yeri düĢmüĢkən, onun 

böyük qardaĢı Süleyman da, Bakıda Ali Partiya məktəbini 

bitirib, raykom-luqda Siyasi partiya kabinetinin müdiri 

iĢləyirdi.  

 Əzizov familiyalı, məĢhur iki qardaĢlar... 

 Hər ikisi də çox namuslu, savadlı, sözlərini üzə 

deməyi bacaran gənc kommunistlər idi. 

 Ucaboy, ağbəniz, həm də ali təhsilliydilər.    

 Fəxrəddin raykomluqda iĢə girməzdən əv-vəl 

Moskva kolxozunda partya komitəsinin azad katibi 

vəzifəsində iĢləmiĢdi.  

 O vaxt, kolxozun sədri, respublikada yaxĢı tanınmıĢ, 

Lenin ordenli Hüseyn Ağayev idi.  

 Ay ərzində, kolxozda bir dəfə kecirilən par-tiya 

komitəsinin ümumi yığıncağında, Fəxrəddin Əzizov, kolxoz 

kommunistlərinə Azərbaycan KP MK-dan mütəmadi 

göndərilən qərarları çatdırar, qarĢıya qoyulan vəzifələrin 

yerinə yetiriməsində yaxından iĢtirak edər, onları, 
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partiyanın tələb et-diyi yöndə istiqamətləndirib, 

tələbkarlıqla da iĢlə-rinə nəzarət edərdi.  

 Partiya komitələrinin ümumi yığıncaqların-da kolxoz 

sədirlərinin özləri belə, sıravi bir kom-munist kimi azad 

partiya komitəsinin katibinə ta-be idi. Fəxrəddin Əzizov da 

bunu sədrdən inadla tələb edirdi. Hətta bir dəfə də xəbər 

tutubmuĢ ki, sədr ona xəbərdarlıq etmədən, məzuniyyətə 

ge-dib. Öfkəli-öfkəli, öhö-öhöylə içini arıtlayıb, cilov 

gəmirirmiĢ ki, Ağayev qayıtsın, onun partiya mə-sələsinə 

baxacam. Əsəbləri tarıma çəkilmiĢ hal-da: Bu nə 

oyunbazlıqdır? Niyə məndən icazə al-mayıb? Bu adam 

partiya ilə kəllələĢmək istəyir? 

 Ġti nəzərli, birsimalı gənc kommunist idi. 

 Ömürbillah, bu iĢdən keçmərəm deyirmiĢ.       

   Kolxoz sədri Hüseyn Ağayev rayon partiya 

komitəsinin birinci katibi iĢləyən Rüstəm Səfərə-liyevlə isti 

münasibət saxlayırdı. Həm də ki, sinə-sində Lenin ordeni 

daĢıdığından, yekələnib, son vaxtlar yığıncaqlarda onun 

sözünü tez-tez kəsər və özü də məsələlərə hərdən 

müdaxilə edərmiĢ.  

 Bir gün də, səbri çatmayan uzunboylu Fəx-rəddin 

ayağa qalxıb qətiyyətlə deyər: XahiĢ edi-rəm bir də mənim 
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iĢimə qarıĢmayın. Kolxoz par-tiya komitəsinin sahibi 

mənəm. Və siz də, adi bir kommunist kimi mənə tabesiniz. 

 Burda ixtiyar sahibiyəm!  

 Kommunistlərin arasında vahimə yaĢanar. Hələ bu 

vaxtacan... sədrin bir sözünü iki eləyən, cavabını qaytaran 

kolxozda qaytaran olmamıĢdı.  

 Elə bu vaxt gözlənilmədən Hüseyn Ağayev üzünü 

ona tutub, gülə-gülə deyər: Cavan oğlan... Sən intizamlı 

kommunistsən. Hərçənd, siyasətin yoxdur. Yadında saxla 

ki, kolxozun ağası partiya komitəsinin azad katibi olsaydı, 

onda mən özüm partiya komitəsinin katibi iĢləyərdim. Və 

səni də, kolxoza sədr təyin elətdirərdim.  

 Bu vaxt, kolxoz klubunda duyğulu anlar ya-Ģayan 

Fəxrəddin Əzizov, tüpürüb iclası rərk edir.  

 Bu söhbət bütün rayona yayılandan sonra, onun 

cəsarətli kommunist olduğunu nəzərə alıb, irəli çəkərək 

Rayon partiya komitəsində təlimatçı vəzifəsinə təyin 

eləmiĢdilər.  

 O kasıb olsa da, ləyaqətini qoruyardı.  

 Fəxrəddin Əzizov, Pavel Korçagin kimi bax belə 

dəmir intizamlı kommunistlərdən biri idi.  
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 Rayonda hamı ona ehtiramla yanaĢırdı... 

 Sonra xatırladım ki... yuxuda Bərdə РАЙПО-sunun 

sədri iĢləyən Novruz BəĢiroğlunu da, gör-müĢdüm. Sürəkli 

hırıldayırdı...  

 Novruz iri göy dodaqlı, xaĢal qarınlı, bığsız, saçları 

seyrək, tosqun birisi idi.  

 Atası sayılan, ona-buna Ģər-Ģəbədə qoĢan, əti acı 

BəĢir Əliyev, uĢağı olmadığından onu bə-ləkdən götürüb 

saxlamıĢdı. Yeri gəlmiĢkən, yaĢı 60-ı adlasa da, bilmirdi 

iyun ayı qabaqdı, ya iyul.  

 Ata-bala olsalar da, bir damın altında yaĢa-salar da, 

eyni əqidəyə qulluq eləsələr də... ağız-ağıza yatsalar da, 

gündüzlər ağızlarını hərəsi bir tərəfə tutub material 

toplamağa tələsir, beləcə: 

 Haram çörək yeyirdilər. 

 Əxlaqi-mənəvi tənəzzül içərisindəydilər.  

 Satqın, simasız, Bərdə ticarətinin içinə sa-lınmıĢ söz 

canbazları, əsl Ģeytanlar idi.  

 Ata mağaza satıcısı iĢlədiyindən oğluna ta-beçiliyi 

vardı. Ancaq xisiləti murdar olduğundan, onunla arası 

olmayan, gözünə çəp görünən ma -ğaza satıcılarını 
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prokurora, milis rəisinə ögey oğ-lundan əvvəl satar, 

satıcıları güdaza verər, hətta Ģərləyib tutdurardı da...  

 Belə əhli-qüburlara bizim ġərq döngəsində içi 

qurdlarla, ilan-çəyənlərlə dolu deyər, hətta: 

 Süzəndə xala, qonĢu arvadlarla xısın-pısın 

danıĢanda, qulaqlarına deyərmiĢ: 

 Ata-bala iĢ verəndilər. 

 DanıĢardılar ki... dəyyus BəĢir, Xıdır kiĢiylə birlikdə 

LEVĠ araq alıb, yanaĢı araq-çaxır mağa-zalarında 

satırmıĢlar. Özü də, Ģəxsən tanıdıqları, etibar etdikləri 

adamlara, piĢtaxta altından gizlin-cə verər, həm də, ailəvi 

dostluq edərmiĢlər. 

 Onları birləĢdirən bir amil də vardı: 

 Hər ikisi xədim idi... 

 Biri Əliyev Novruzu, biri də ki, Xıdırov Arazı götürüb 

saxlamıĢdı.  

 UĢaqları da bir sinifdə oxuyurdu.  

 Cüssəli, sadə və pak... 150 kiloqram çəkisi olan 

mağaza qonĢusu Xıdır Xıdırovu gözü götür-mədiyindən, 

xəlvəti OBXS-ə satıb tutdurmuĢ: 
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 Münasibəti kabusa çevirmiĢdi. 

 Bircə küçə itlərinə Ģəfqət duyurdu. 

 HəmiĢə də sudan quru çıxırdı.   

 Halbu ki, o özü də rayonda LEVĠ araq satan satıcı 

kimi, məĢhur, idi. Bizim döngədə beləsinə, Manya xala: 

Götüağaclı alabaydaq, -deyərdi. 

 Təpki göstərənlərdən, it kimi qorxurdular. 

 Rayon ağsaqqalları adından, Hüseyn Ağa-yev, dəvə 

Hümbət, Zalan Zalanov, Aydın Əhmə-dov, dükançı 

Pərviz... Mütalib Muradov və cavan mağaza müdiri, 

sədaqət simvolu olan ġərməddin kimi digərləri dəfələrlə 

ona irad tutmuĢdular:  

 “Sənin oğlun Bərdə boyda rayonda ticarətə rəhbərlik 

edir. Ayıb deyil sənə? Yekə kiĢisən...” 

 Ağzından tütün qarıĢıq bəlğəm gələn Nov-ruz, bu 

sözə görə ġərməddini iĢdən çıxarmıĢdı. 

 ġərməddinin özü, “arxasız” olsa da, kasıb-kusuba 

arxa-dayaq, mərd, cavan bir oğlan idi. 

 Alnından tər əskik olmayan Novruz, satqın-çılıqda, 

ögey atasını da yarı yolda qoymuĢdu.  
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 Hansı dükan-mağazada çörəkpulu yolunda bir 

qəbahət olardısa... dərhal, rayon prokuroruna xəlvəti zəng 

vurub çatdırardı.  

 Mənim onu alçaltmaq fikrim yoxdur.  

 Onun siqləti beləydi.  

 Açıb-ağartmaqda məqsədim oydu ki... qoy, bəni-

bərdəlilər bilsin:  

 “Əməllərin hesabı çəkilən vaxt da olur. Hə-lə axirətin 

özündə də mizan-tərəzi qurulacaq.”  

 O kobud, qorxaq adam idi. Ġmkanı olsaydı, ayağının 

altındakı yeri yerindən oynadardı.  

 Beynində hamıya qarĢı Ģübhələr vardı.    

 DanıĢanda xır-xır xırıldayardı. Səs tellərin-də 

anadangəlmə problemi vardı.  

 Həkimlər ona siqaret çəkməyi qadağa elə-sə də, 

VNEġTORQLA gələn siqaretləri mağazalara blok-blok 

paylatdıranda, rüĢvət kimi, hərəsindən saxladığı bahalı 

qutuları evində sandıqlayar... və iĢ yerində ədəbazlığından 

uc-uca calayardı.  
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 Xalq cəbhəsinin mitinqləri ara verməyəndə, o vaxt... 

raykomun birinci katibi iĢləyən Əhəd Əli oğlu Kərimovu 

arxayın salmıĢdı ki:  

 “Narahat olmayın... ticarət ordusu mənim 

arxamdadı, əlimin bircə hərəkətiylə oturub-durur-lar. Lazım 

olsa, arxanızdayam.  

 Bax beləcə, Əhəd Kərimovu bir korun gecə vaxtı 

ucsuz-bucaqsız səhrada azmıĢ vəziyyətinə qoymuĢ, o 

zavallı da, cavanlığından əldə elədiyi bu yüksək vəzifəsiylə 

əbədi vidalaĢmıĢdı. 

 Yeri düĢmüĢkən, onun arvadının erməni ol-duğunu 

Qəmlo ona bağıĢlamadı... 

 DanıĢanda səsi zorla çıxar, sözünü, tez-tez nəfəsini 

dərmək üçün yarımçıq kəsərdi. 

 Uzaq dağ adamlarına... qaynı, nəzarət Fai-qin 

əliylə... çıraq lampası, 72 faizli paltar sabunu, içi qırmızı 

qara qaloĢlar satdırardı. Özü də:  

 Əl altından... 

 Bu haram pullarla kürən Faiq sonralar Bər-dədə 

Xalq nəzarəti komitəsinin müavini iĢlədi. 
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 Və bununla bərabər də, Novruzun əl-ayağı bir az da 

uzanmıĢ oldu.  

 Əvvəllər... çıraq lampasını qəssab Ələsgər evində 

xəlvəti satardı. Bu iĢdə, karlı qazancın ol-duğunu bilən 

kimi, BəĢir, OBXS Sahibin əliylə onu həbs elətdirdi. Qəssab 

Ələsgərin evindən düz bir iri yük maĢını çıraq lampası 

çıxmıĢdı. 

 Qəssab Ələsgər, qoyun-quzu kəsib ət sat-maqla, bu 

məxfi əməlini milis iĢçilərindən məha-rətlə gizlədə bilirmiĢ. 

BəĢir satmıĢdı onu!  

 BəĢir elə bu OBXS Sahibin əliylə, ögey oğlu Novruzu 

Yusif Allahverdiyevin yerinə Bərdə РАЙ-ПО-sunun sədri 

vəzifəsinə qoydurdu.  

 Bu satqın, iĢverən ögey ata-balanın: 

 Əqidələri də kremlin qarĢısında qara qaloĢ-da gəzən 

dağ çobanının ağlı kimiydi. 

 Qəmlo, kalaĢnikov avtomatını çiyninə salıb baĢının 

dəstəsi ilə, raykomun binasını mühasirə-yə alanda isə, 

qaçıb bir çoxları kimi gizlənmiĢ və beləcə, Əhəd Kərimovu 

da güdaza vermiĢdilər.  

 O tarixi gecə:  
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 Qəmlo yun yorğanını çənəsinə kimi çəkmiĢ Novruz 

BəĢiroğlunu evindən zorla çıxarıb, ondan on ЖИГУЛИ 

maĢınının pulunu gətirməyi tələb et-miĢ və pulu alandan 

sonra ayıb yerini öpdürüb, tüklü arxasının yumuĢaq yerinə 

də, karlı bir təpik iliĢdirib, qulağının dibinə qapaz 

geydirmiĢ: 

 “Satqınçılıqla, iĢverənliklə qurtarın!” -deyib. 

 Öz istədiyini alan kimi də, baĢının lotu dəs-təsi onu 

əhatəyə salmıĢdı. 

 Yüz otuz kiloluq Novruz:  

 Dizlərini acizanə Ģəkildə yerə qoyub: “Mən 

murdaram! Mən qurumsağam,” -deyərək, imdad diləmiĢ, 

yaralı heyvan səsini xatırladan, qorxunc səslə bağırırmıĢ.  

 Nəzarət qaynı, qıvrımsaçlı kürən Faiq, onu bəd 

ayaqda qoyub Bakı adıyla əkilmiĢdi.  

 Elə o tarixi gecə də, Qəmlonun təyin etdiyi yeni katib 

Yusif Allahverdiyev, iĢverən dəyyusla-rın hamısını 

vəzifəsindən dərhal azad elədi.  

 Hələ bu... yuxuda gördüklərimdən, dumanlı yadımda 

qalanları idi.   
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 Sonra da xatırladım ki... Stavropol Xəlili də bu gecə 

yuxuda görmüĢdüm.  

 Xəlil, Bərdə, Hüsü Hacıyev adına 1 nömrəli orta 

məktədə... mənimlə paralel sinifdə oxumuĢ-du. Həddindən 

artıq arıq, Ģivərək, qayıĢbaldır bir sırtıq, dəcəl uĢaq idi.  

 ġoğərib dərs oxumazdı.  

 Bacısı Güllü, bizim məktəbdə pioner dəstə rəhbəri 

olduğundan forslanıb heç dərslərə də gir-məzdi. Orta 

məktəbi bitirəndə, qarayanız, bir dəri bir sümük, 

qaytandodaqlı, dələduz, söyüĢcül, ya-va danıĢan uzun bir 

oğlan olmuĢdu. 

 Yetənə yetər, yetməyənə də bir daĢ atardı.  

 Əsgərliyə gedəndə, müddətli hərbi xidməti-ni 

Stavropol diyarında keçirmiĢdi.  

 DanıĢırdılar ki, necə olubsa, yerli bir rus qı-zıyla 

tanıĢ olub və hərbi xidmətdən sonra o qızla ailə quraraq, 

elə Stavropolda da qalası olub.  

 Ürəyinə ox batmıĢın da bəxti gətirdiyindən, ayağı 

sayalı olmuĢ:  
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 Qaynatasını, Stavropol diyar prokroru təyin 

eləmiĢdilər. Bu artıq karyera qurmaq üçün gözəl, 

ələdüĢməz bir Ģans olur. 

 Və o da bu Ģansı qaçırmır.  

 Xəlil Ģəhər bazarını ələ keçirib, artıq bütün diyarda 

məĢhurlaĢaraq ad çıxarır. Deyilənə görə, Bərdədən gedən 

bütün həmyerlilərini də, qanadı altına alıb, bazarda 

çörəkpulu qazandırır. 

 Onun yanına, bərdəlilərin çoxu gedibmiĢ.  

 Babı ġərifov Vaqifə, Abbasov Elbrusa kimi. 

 Beləcə, bazarı özəlləĢdirib at oynadırmıĢ. 

 Sovet imperiyasının çöküĢündən sonra Xə-lilin 

haqqında, Bərdədə müxtəlif, yeni Ģaiyələr də dolaĢmağa 

baĢladı.  

 Nakobaronluq edir.  

 Füzulluq etməyək, Bərdədən çəpərbir qon-Ģuları 

olan ağbaĢ Vaqifin 21 yaĢlı oğlu da gedən-lərə qoĢulub, 

ona pənah aparar.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

560 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Deyilənlərə inansaq, qonĢularının yeniyet-mə 

oğluna, küllü miqdarda nakotik maddə verib-miĢ ki aparıb 

hardasa satsın.  

 AğbaĢın oğlu da, əyninə yun jilet geyinərək  

narkotikanı götürüb Bərdəyə qaçmıĢdı.  

 Çatan kimidə narkotikanı xırıd eləmiĢ onun puluyla, 

Bərdənin mərkəzində yerləĢən Qarabağ restoranını satın 

almıĢ, altına yeni maĢın, belinə də tapanca qoyub Bərdədə 

ĢeĢ gedirmiĢ.  

 Bir vaxt Stavropol Xəlil bunu eĢidib, yüyən gəmirər 

və sonda, hətta, atası ağbaĢ Vaqiflə də, dəfələrlə telfon 

əlaqəsi yaratsa belə, nəticə hasil edə bilməyəcəyini 

anlayıb. 

 Və... 

 Özünü doğulduğu yurdda təsdiq elətdirmək üçün 

Bərdəyə iki killer göndərər.  

 Killerlər, 20 günlük təqibdən sonra AğbaĢın oğlunu 

elə öz yaĢadığı Füzuli küçəsində tapanca ilə qətlə 

yetirdilər.  

 Anası saçlarını yolsa da, ağbaĢ döymədiyi qapı 

qoymasa da, Stavropol Xəlil, Rusiya vətən-daĢı 

olduğundan, onu ölkəyə gətizdirib həbs elə-yə bilmədilər.  
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 Heç, ələ keçən killerin özü də, onu ələ ver-mədi. 

Sonda, heç bir dəlil-sübut tapa bilmədilər.  

 AğbaĢ Vaqif, məhkəmədə Bərdənin keçmiĢ polis 

rəisi Azər müəllimi də Ģərləyirdi ki bunun da bu iĢdən 

xəbəri vardı.  

 Azər müəllimi də, məhkəmədə dindirdilər.  

 Xəbər, hətta ANS telekanalında göstərildi. 

 Sonra da... xatırladım ki, bu gecəki yuxum-da, Kubra 

müəllimənin qardaĢı adıyla tanınan, Ġl-ham Babayevi də 

görmüĢəm. 

 Yadıma salmağa baĢladım... 

 Hə, həə... 

 Baldızı qızları, baldızı, qızının əri və öz qızı 

Rəqsanə idi. 6-cı mikrorayondakı, mağazalardan birində 

oğurluq etdikləri yerdə tutulmuĢdular. 

 Oğlanları Raulla Bəhruz gecə səhərə kimi, 

bacılarını, 7-ci bölmədə, aradan çıxarmaq üçün, dəridən-

qabıqdan çıxdılar.  

 Xalası və xalası qızları yatsa da olardı. 

 Çifayda?  
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 “Loxpırnı” 3 gecə, təcridxanada yatdılar...   

 Ancaq necə oldusa, onu düĢünmək belə is-təmədim. 

Və onun haqqında, bircə kəlmə söz iĢ-lətdim: Elə cındırlar 

haqda, nəsə yazmağın özü, zina iĢ tutmaq kimi bir Ģeydir...   

       

Ukrayna, 

     Kirovoqrad vilayəti,                  

Znamenka stansiyasında... 

Dördöncö yuxu:40 il sonra 

            Buratino Tariyel və 

Axıska törkö Zahidovlar  

                                 ömrö... 
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                 Znamenka, 25 noyabr 1972-ci il, 

                                                              Şənbə gönö. 

        

      Bərk ac idim. 

         Vağzalın restoranına getdim. Pivə, holland pendiri və 

yarım buxanka da qara çörək aldım.  

         Yuxum, yorğunluğum qaçmıĢdı.  

 Özümü çox sağlam, rahat hiss edirdim.  

         Artıq... heç kəsə tabeçiliyim yoxdur. Ġstədi-yim vaxt 

yatar, istədiyim vaxt durar, lap istəyən-də, indiki kimi 

yeyərəm də... 

 Bu azadlıq deyildimi? 

         Restoranda tünlük idi. BoĢ yer demək olar ki, 

yoxuydu. Ġki mülki cavan oğlan oturmuĢdu.  

 Onların stoluna yaxınlaĢıb boĢ stulda otur-maq üçün 

icazə istədim. 

 Səmimiyyətlə, təbəssümlə boyca balacası:  
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 -Buyurun, buyurun dedi.  

         Onlar СОЛДАТ olduğuma rəğmən məni sor-ğu-suala 

tutmağa baĢladılar.  

 TanıĢ olduq.  

 Oğlanların hər ikisi yerli, Pervomayskiliydi.  

 Biri, cəmisi yeddi gün əvvəl ordudan tərxis 

olunubmuĢ. Boyca hündür isə, bu ilin may ayın-da 

Gürcüstandan ДЕМБЛЬ-ə gəlibmiĢ.  

 Batumidə müddətli hərbi xidmət keçib... 

         Onlarla Ģirin söhbət edə-edə, Ģirin-Ģirin də yeyə-

yeyə, bir ĢüĢə pivəni də içib qurtardım. 

         Yeyib-içib ayağa qalxdım.  

         UĢaqlarla xüdahafizləĢib çıxdım.  

         Vağzal binasının gözləmə zalına gedəndə, qatarların 

hərəkət cədvəlini göstərən: РАСПИСА-НИЕ ПОЕЗДОВ 

sözləri yazılmıĢ, böyük lövhə göz-lərimə sataĢdı. 

         Ġlahi!  

         Dərhal xəttimi tanıdım.  
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         Bu cədvəli vaxtıyla özüm iĢləmiĢdim.  

         Tamam yadımdan çıxmıĢdı!  

 Hələ də... bu köhnə vağzalda, sərniĢinlərin ən çox 

toplandığı yer elə bura idi. Əllərində bileti olanlar da, hansı 

qatarlarla gedəcəklərini müəy-yənləĢdirənlər də, məhz elə 

bura yığıĢırdı. 

         Ġçərinin havası ağır idi. 

 Azadlığın çiçəklənən ümidləri fonunda, qa-nadlanır, 

pərvazlanıb uçmaq istəyirdim.  

 Yorğun, yuxusuz sərniĢinlərin ağır nəfəsi... tüalet 

tərəfdən küləyin gətirdiyi sidik, nəcis iyinə qarıĢıb spesifik 

vağzal havası yaratmıĢdı.   

         Pivə məni boĢaltmıĢdı.  

 Xumarlanırdım...   

         Bayırın bərk soyuğuna rəğmən, içəri isti ol-duğundan 

adama yuxu gətirirdi.  

 Pivə də bir tərəfdən... 

         Gözləmə zalına adlayıb, üstü qara meĢinli köhnə 

yumĢaq kreslolar olan yerə gəldim.  
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 Burada oturub qatar gözləyən sərniĢinlərin yarıdan 

çoxu yatmıĢdı. Xoruldayanların səsi, lap uzaqdan da 

eĢidilirdi.  

 Qəzet, kitab oxuyanlar da vardı. 

         Köhnəlib, çox yuyulduğundan yun ipləri di-dilmiĢ 

sviter və yamaqlı kürk geyinmiĢ, çantasını baĢının altına 

qoyub eləcə ayaqqabısı ayağında büzüĢüb yatan birinin 

yanında özümə birtəhər ki yer eləyə bildim. Bu vaxt:  

         O lap yığıldı, amma oyanmadı.  

         Heç nə düĢünə bilmirdim.  

 Elə oturduğum yerdə də... bir qədər mürgü vurdum. 

XoĢagəlməz iylər də adama əziyyət ve-rir, yatmağa 

qoymurdu. 

 Narahatlıqla o tərəf-bu tərəfə çevrilirdim. 

 QaĢıqaĢı yemək könlümə düĢmüĢdü. Çox zaman  

buna sıyıqaĢı da deyirlər. 

 Beləcə sayaqlaya-sayaqlaya, birtəhər:  

         Gecənin vaxtını yedim...  

         Saat 03:00 olan kimi, əzgin halda kassaya yaxınlaĢıb 

biletimi КОМПЕНСИРОВАТЬ elətdirdim.  
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         Düz saat 03:30-da ОДЕССА-ЗНАМЕНКА qa-tarının 

gəliĢini, perrona daxil olmağını... ehtiraslı və yuxulu səsiylə 

bir qadın diktor elan elədi.  

         Hamıdan əvvəl, КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-dan iri 

çamadanlarımı çıxardıb özümü qatara yetirdim.  

         ġiĢman, kiĢiyəoxĢar qadın КОНДУКТОР, bi-letimi 

yoxlayıb, könülsüz içəriyə buraxdı.  

         3-cü vaqon...  

 ОБЩИЙ vaqon idi.  

         YaxĢı ki hələ, soyuq ümumi vaqondakı bu 

basabasda, ayaqyolundan uzaq yer tapa bildim.  

         Yatacaqsız... quru oturacağın üstündə yat-malıydım. 

Ağır çamadanları əziyyətlə səhmanla-dım. Əsgər 

olduğuma görə, gələcəyimi əngəllə-yəcək qəbahət 

saymadığımdan, Ģinelimi çıxarıb döĢəkəvəzi açdım. 

Pencəklə, qalstuku yanımda-kı asılqandan asaraq əsgər 

papağını da baĢımın altına qoyub, umid və rahatlıqla 

uzandım.  

         Qatar vaxtında tərpəndi.  

         Saat 03:50 idi.  
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         Qatarın saldığı takkatuk və vaqonun elədi-yi 

ləngərlər adamı beĢik kimi yırğalayır, Ģirin yu-xu gətirirdi. 

Ġlk gecəydi ki azad yuxu yatacaqdım. 

 Özü də, pallı-paltarlı.  

 Nə vaxt yuxuya keçdiyimi bilməmiĢəm.  

 Səsə-küyə oyananda baxdım ki, səhər açı-lıb. Cəld 

çamadanlarımı yoxladım.  

 Hər ikisi də yerindəydi. YaxĢı ki, ayaqyalın 

qoymamıĢdılar. Dikəlib gərnəĢdim. 

         Bu basabasda, üzünü yenicə təraĢ eləyib, qırmızı 

qalstuku taram bağlamıĢ, yaĢlı bir ukray-nalı kiĢidən 

qanacaqla soruĢdum ki, nə vaxt qa-tar ЗНАМЕНКА-ya 

çatacaq? 

         Çox qısa və konkret dedi: 09:55 də.  

         Saata baxdım.  

 Hələ, bir saata yaxın vaxt qalmıĢdı. Qalxıb gündəliyi 

yazmağı qərara alsam da, vaqon necə silkələnirdisə 

yazmaq mümkün olmadı. 

         Pəncərədən ucsuz-bucaqsız Ukrayna çöl-lərinə 

tamaĢa eləyirdim. Hər yan, sıx meĢəlik və qar basmıĢ 
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düzənlik idi. Uzaqdan, ayıdüdüyüylə dolu, baĢı qarlı 

hündür dağlar görünürdü.  

 Hava soyuq olduğundan, pəncərələri bərk-bərk 

bağlamıĢdılar.  

         Siqaret çəkənlərin buraxdığı tütün tüstüsü vaqonu 

seyrək duman kimi bürümüĢdü. 

         Ġlk dəfə rotasız oyansam da... kazarmamız buradan 

yaxĢı idi. Ümumi vaqonda, azərbaycan dilində danıĢan da 

yoxuydu. Radioda Sofiya Ro-taru oxusa belə, nədənsə, 

qatarın səsi daha çox xoĢuma gəlirdi. Bu səs... daim məni 

düĢündürür, keçmiĢimi yada salır, əbədiyyəti xatırladırdı. 

         BənövĢəgözlü Katerinayla vidalaĢa bilmə-dim. 

Nədənsə, bu iĢə görə xəcalət çəkirdim. Axı ona qarĢı belə 

soyuqluq, biganəlik göstərməyim, kiĢilikdən deyidi, buna 

heç haqqım da çatmırdı.  

         Onun sınıq könlünə, mənim etibarsızlığım çox pis 

təsir edəcəkdi!  

         Görəsən indi neyləyir?  

         Yəqin iĢə tələsir.  

         Bətnindəki körpə günü-gündən böyüyürdü. Ġndi 

Katya, bir az da ĢiĢmanlaĢmıĢ olardı... 
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         Düzü o mənə məktub yazmırdı. Amma ba-Ģa 

düĢürdüm ki, məni narahat etmək, qorxutma-maq üçün bu 

yolu seçib.  

         O məni dəlicəsinə sevirdi. Özü də heç vaxt 

gizlətmirdi. Mənimlə yatanda... vəhĢi ehtirası da, məhz elə 

bu sevgidən qaynaqlanırdı.  

         Ancaq yaxĢı bilirdi ki, aramızda Komsomol dayanır... 

Və mən, gec-tez, müddətli ordu sırala-rından tərxis olunan 

kimi uçub gedəcəyəm.  

 Komsomol, mənim iki illik sevgi həsrətimin dəymiĢ 

meyvəsiydi.  

 Əri və rəfiqəsinin xəyanətinə rəğmən o bu addımı 

atmıĢ, hətta öz anasının xeyir-duasını da almıĢdı. O çox 

halal, həssas qız idi. Hər çətinliyə dözür, heç nədən 

gileylənmirdi. 

         Odur ki, bu dəli, çılğın sevgisinin əbədi xa-tirəsi kimi, 

qarnındakı balasını tənha gəzdirirdi.          

 Hərdən mənə bərk-bərk qısılardı... 

 Qəfil xatırladım ki, bu gecə də yuxu görmü-Ģəm. Bu, 

artıq sayca dördüncü yuxu idi. 
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 Orta məktəbdə, bir sinifdə oxuduğumuz və həm də, 

yaxın qonĢularımızdan olan, ikisini gör-müĢdüm: Axıska 

türkü Süleyman Zahidov və bir də buratino Tariyel 

Muradovu... 

 Yenicə onları xatırlamağa baĢlayırdım: 

         Elə bu vaxt, baxdım ki, sərniĢinlər yüklərini yığıĢdırır. 

DanıĢıqlarından baĢa düĢdüm ki, çatı-rıq. Heç əl-üzümü 

belə yumamıĢdım. Çox mun-darçı vaqon idi. Onun 

suyundan da yrənirdim... 

         Saat 10:00-da, çamadanlarımı zorla qaldı-rıb... 

ЗНАМЕНКА stansiyasında ümumi vaqondan utana-utana, 

xəcalətlə düĢdüm. 

         Bu ümumi vaqon... doğma ġərq küçəsinin, atam 

Babayev Əlinin adına yaraĢan deyildi. 

         Ayıbına kor olmaq belə yerdə deyirlər... 

         Stansiyanın КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-sının yerini tapıb, 

yenə çamadanlarımı oraya qoydum. 

         Əllərim boĢaldı.  

         Az yatsam da, əziyyət çəksəm də, gümrah idim. 

Yamanca yüngülləĢmiĢdim. 
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         Yuyunub, özümə gələndən sonra bilet kas-

salarından birinin qarĢısına yaxınlaĢdım. 

         Öyrəndim ki səhərağzı, Manya xalanın sö-zü 

olmasın lap tülküçezməzdən, yəni dünya üzü hələ 

ağarmamıĢ, saat 04:20-də КИЕВ-БАКУ qata-rı keçib gedib. 

Növbəti КИЕВ-БАКУ qatarı isə, sa-bah yox, birisi gün saat 

04:20-də gedəcək.  

         Göz-qaĢı, dodağı boyalı, kiĢisayaq buxaqlı kassir 

qadın arxayın-arxayın gülümsünüb:  

         -Gözləmək lazımdır! -dedi. 

         Əməli azmıĢ bitərbiyə qəhbə, hələ, beqafıl utanmaz-

utanmaz mənə göz də vurdu. Elə bil ki, məni ələ salırdı. 

Birdən ağlıma gəldi:   

 Bəlkə nəyəsə eyham vurur? 

 RüĢvət tələsi olmaz?  

         Hər yoldan azanla, anlaĢma həvəvəsim də yox idi. 

Çibin! Sabah yox o birisi gün nədi? Mən ləngiyə 

bilməzdim. Ġki günə, adamın burada canı çıxardı. BaĢım 

axdı. Onsuz da dəng olmuĢdum. 

         Yenə baĢağrısı çəkməliydim. 
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         Çox axtarıĢlardan, riyazi hesablamalardan sonra, ən 

düzgün variantı tapa bildim.  

         ЗНАМЕНКА-dan, saat 15:30-da КИЕВ-АДЛЕР qatarı 

geçəcək. O qatarla... РОСТОВ НА ДОНУ-ya kimi gedə 

bilərəm. Bundan tezi yoxdur. Özü də, bu qatar СКОРО 

ПОЕЗД-dir.  

 BaĢqa əlac yox idi.  

         Çıxımına getməliydim.  

         BoĢ vaxtım çox olduğundan Ģəhərə çıxma-ğı qərara 

aldım. Hətta, ağlımdan keçdi ki, Ģəhər hamamında yaxĢıca 

çiməm... 

         Elə yenicə vağzaldan çıxmıĢdım ki, birdən yadıma 

düĢdü: ЗНАМЕНКА stansiyası?!   

         Bəli, bura məhz ora idi.  

         Tarixi ЗНАМЕНКА stansiyası!  

         Gecə, tərxis olunmağımla bağlı, sevincin o qədər 

Ģokunu yaĢamıĢdım ki, tamam bunu unut-muĢdum. Ġlahi! 

Ġndi xatırladım:  

 ОДЕССА-ВОРОШИЛОВГРАД qatarı.  

         06 iyul 1971-ci il.  
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         O gecə də... Sevindiyimdən baĢımı itirmiĢ-dim. 2-ci 

rotanın siyasi iĢlər üzrə müavini Boyko məni tapıb, üstümə 

qıĢqırmıĢdı:  

         “Hardasan? Səni tapa da bilmirik, hazırlaĢ bu saat 

gedirsən!” 

         “Hara?” -soruĢmuĢdum. 

         Elə bildim ki... məni hauptvaxta salacaqlar. Sən 

demə... Azvoyenkomdan teleqram gəlibmiĢ. Məni iki 

həftəlik məzuniyyətə buraxırmıĢlar!  

         O gecə МЯГКИЙ vaqonda...  

         Kupemizdəki məktəbli qız.  

         O nə qədər gözəl, sağlam... və məsum idi. Ġlahi! Qız 

sanki qönçələnmiĢ, hərçənd, hələ çırt-layıb gül açmamıĢdı. 

Adını belə soruĢmadığım... Bu gün də adını bilmədiyim o 

bəxtəvər donetskli qızla, dan yeri ağarmamıĢ bax elə bu 

stansiyada ayrılmıĢdım. VidalaĢmadan...  

         Və o gecə... onu aparan qatarın arxasınca necə 

kədərlə baxmıĢdım... Onu... məndən ayırıb aparan o 

qatar... gecənin zülmətində necə kiçilib gözdən itirdi. 

Qatarın arxasınca baxıb niskil dolu duyğularımla dediyim: 

         “Əlvida!  
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         ОДЕССА-ВОРОШИЛОВГРАД qatarı!  

         Əlvida nömrəli vaqon!”  

         Əlvida, donetskli o kiçik qız... O, necə Ģirin idi. 

Həyatımda öpdüyüm ilk qız oldu! Və bilirdim ki, milyon il də 

ötsə... bir də, o məktəbli qızı heç vaxt görə bilməyəcəkdim.  

         O nağıl, elə o gecə qəflətən baĢladığı kimi, qəflətən 

də bitdi. Əbədiyyən...  

         O gecə donetskli o məktəbli qız həyatımda öpdüyüm 

ilk qız olaraq da, əbədiyyətə qovuĢdu. 

         Ġlahi! Əllərimi onun açıq sinəsinə aparanda 

barmaqlarım necə əsirdi...  

 Ürəyim az qalırdı köksümdən çıxa.  

         Hələ onu da xatırladım ki, o gecə məhz bu 

stansiyadan 19 rubl 20 qəpiyə, gecə saat 03:30-da КИЕВ-

БАКУ qatarına bilet almıĢdım.  

 Plaskart vaqon idi. 3-cü vaqon 44-cü yer... 

         Bizim hərbi hissəmizdəki polkovnik Arnout, 13-14 

yaĢlarında olan o qızı, bir baĢqa polkovnik rütbəli zabitlə 

yola salırdı. Bilmədim, o qız Arno-utun öz qızıydı, ya 

baĢqa bir qohumunun.  
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         Elə o zabitin qorxusundan, o gecə qatarda qız 

mənimlə seviĢmək istəsə də, qorxumdan ar-tıq hətəkət 

eləyə bilmirdim.  

         ЗНАМЕНКА stansiyasında düĢəndə isə tanrı özü o 

Ģəraitə saldı məni... 

         Və ömrümdə... odlu-alovlu, ilk qız nəfəsini içimdə 

hiss etdim. O qız ilahi bir varlıq idi. Ġnsanı bihuĢ edən onun 

qoxusu... Ġsti dodaqlarının Ģəh-di-Ģəkəri... O, nə gecəydi 

elə?  

 Ey ulu tanrı!  

 Bəlkə də... çəkdiyim iztirabların, əzab-əziy-yətlərin 

əvəzində o gecəni mənim ömrümə tarixi bir bəxĢiĢ 

eləmiĢdin... 

         Stansiyasının daĢ binasının qarĢısında da-yanıb, bir 

xeyli, ЗНАМЕНКА stansiyası yazılmıĢ iri hərflərə tamaĢa 

elədim.  

 Hərflərin üstünə qar yağırdı.  

         Amma, o gecə yay gecəsiydi.  

         Donetskli qızı qatar aparanda, havada gül-çiçək ətri 

vardı. Ġndisə bərk soyuq idi.  
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 Yerdə topuqdan yuxarı qar vardı.  

 Mağazaları hərlənib hədiyyələr də seçmək olardı. 

Hamamda çimmək də. Onsuz da, çama-danlarım КАМЕРА 

ХРАНЕНИЯ-da olduğundan, əl-lərim bom-boĢ idi. Bircə 

hamamdan çıxanda ba-Ģı ayazıtmaq olmazdı.  

         Öyrəndim ki... Ģəhərin mərkəzi, БОЛЬНИЦА deyilən 

yerdir. Avtobusla gedəndə o dayanacaq- da düĢmək lazım 

idi.  

 Növbəti marĢrut avtobusuna minib getdim.  

         BaĢımı pəncərəyə söykəyib düĢünürdüm... O ili, 

1971-ci ilin iyulunda... donetskli qızın qatarı gedəndə, yay 

olduğundan hava isti, indi isə, ya-manca soyuq idi. Lopa 

qarın yağması da nostalji hissləri oyadırdı. Ovqatım yaxĢı 

idi.  

         Elə rahat idim!  

         Qıpqırmızı sovet hərbi bileti cibimdə, ağlım baĢımda, 

özüm də azadlıqda!  

         Ġki il, necə həsrətlə arzulamıĢdım bu günü. Ġndisə elə 

bir vəziyyətdə idim ki, sanki heç əsgər getməmiĢdim. Elə 

bil ki, günləri, həftələri aybaay sayan, üstündən xətt çəkən 

mən olmamıĢdım. 
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         Artıq Dyakiv, Bryusov, Boyko mənim üçün o 

dünyada idi. Onlarla, axirətdə görüĢəcəyik. 

         Ağaclar çılpaq idi.  

 MarĢrut avtobusları asfaltla getsə də... yan küçələrin 

çoxu, xüsusən də maĢın iĢləyən yerlər zığ-palçıq idi. 

Amma... donetskli məktəblidən ay-rılıb, qızı aparan 

qatardan düĢəndə, havanın isti olmasından baĢqa həm də 

ətrafda yaĢıllıq vardı. Və yamyaĢıl görünən yarpaqlar 

tozsuz olduğun-dan küçə fənərlərinin gur iĢığı bu 

yaĢıllıqda itirdi.  

         Ağaclar indiki kimi yetimə oxĢamırdı. 

         Ac idim.  

         Üstünə ГОТЕЛЬ sözü yazılmıĢ beĢmərtəbə-li bir 

binanın qarĢısından keçəndə gördüm, qapı-sının üstünə 

РЕСТОРАН sözü də yazılıb.  

         Ġçəriyə keçdim.  

         Divara vurulmuĢ ox Ģəkli göstərirdi ki, hələ ikinci 

mərtəbəyə qalxmalıyam.  

         Restoranın içi çox təmiz idi. ġineli soyunub 

qarderoba, yəni saxlanc yerinə təhvil verdim.  
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         Bir cavan ukraynalı qız, gülərüzlə məni sa-lamladı və 

paltarının ətəyini tutaraq, qıçlarını bü-küb açdı. Qız çox 

nəzakətlə davranırdı.  

 Görünür xüsusi təlim keçib. 

         Lavsan ПАРАД formasındakı serjant paqon-larında 

özümü çox gümrah, qürurlu hiss edirdim.   

         SifariĢ verdim.  

         Və 100 qram da çaxır əlavə elədim.  

         Tabakayla çaxırı çox iĢtahla yeyib-içəndən sonra, 

kefim tamam kökəldi.  

 Gecə gördüyüm yuxunu xatırlamağa baĢla-yanda, 

ikinci yüzü də sifariĢ elədim.  

 Gördüm ki, buratino çağırdığımız sısqa Ta-riyel 

qocalıb. Təkər kimi yumru, yırğalanan xaĢal qarnını güclə 

dartıb aparır. Ağzında iki cüt bir tək diĢi qalıb. Sanki, boyu 

da bir az balacalaĢıb. 

 Hər səhər evdən çıxıb, NüĢabə küçəsində, köhnə 

bazarın ayağındakı kirli, kiçik çayxanada, özü kimi 

avaralarla domino oynamağa yollanır. 
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 Dağallıq eləmədən, ucuz siqaretlərdən fıs-qırda-

fısqırda çaypulundan oynayırlar.  

 Nahar vaxtlarında isə, babı Cavadın bərdə-li oğlu 

Vaqif ġərifov səxavətinin kiçik çətiri altına yollanardı. Heç 

bir təhsili olmayan diĢ texniki Va-qifin, Ģəhərin mərkəzində 

yerləĢən Bərdə məsci-dinin yaxınlığında yrləĢən 

ikimərtəbəli kafesində, pul-para ödəmədən, dad-tamsız 

köhnə yeməklə ucuz YELTSĠN arağından əlli-əlli atıb, 

qayıdır köh-nə bazarın ötən əsrdən qalan his qoxulu, 

milçək-li, qarıĢqalı bu kirli çayxanasına.   

 Rəngsiz çaydan dümləyə-dümləyə ağ nöq-təli qara 

dominoları, kirli köhnə klyonkaya çırpa-çırpa oynayıb... 

axĢam düĢəndə də, kiĢinin oğlu, sanki dağı dağ üstündən 

atıb, iĢdən evinə dönür.  

 Beləsinə bizim döngədə: Papağı yelə verib indi də 

əli ətəyindən uzun geri qayıdır deyərdilər.  

 Xəbərlər proqramından və futboldan baĢqa heç bir 

veriliĢə baxmazdı.  

 Çox sakit ailə idilər.  

 Ataları, günəĢi batmıĢ Ġsmayıl dayının həbs 

olunmasından sonra da evlərindən heç vaxt səs-küy 

gəlməz, qonum-qonĢuda kimlərləsə araların-da qalmaqal 

yaĢanmazdı.  
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 Əməlbaz deyildilər.  

 Az tapsalar az, çox tapsalar çox yeyər, zira heç kəsə 

diləyə getməz, içlərini bildirməzdilər.  

 Dediyim kimi...  

 Məzlumanə çöhrəli bu evin azsaylı sakinlə-ri... 

qonĢuluqda heç kəsə ziyan verməz, Ģuluqluq salıb heç 

kəsin toyuğuna kiĢ deməzdilər.  

 Cinayətə təĢəbbüsdən belə aralı idilər. 

 Uzun illərdi ki bu xəzan yarpaqları oynaĢan 

həyətdən sanki quĢlar da perik düĢmüĢdü. 

 Zaman, çovğun, nəmiĢlik və günvurmadan ələk kimi 

deĢilmiĢ nov-navalçaları palçıq, zir-zibil tutmuĢdu. Hətta, 

evin damındakı Ģiferləri də ma-mır basmıĢ və taxta 

sütunlara çəkilmiĢ boyaların rəngi belə itib-batmıĢdı.  

 Halal, namuslu ailə idilər. 

 Amma, ailəni kahıllıq basmıĢdı. 

 Son yeddi ildə bircə dəfə üzləri güldü. 

 O tarixi gün...  
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 Qapılarından mıcır səsi eĢidiləndə, küçədə eĢidib 

bilənlərin hamısı onlara tərəf qaçıĢmıĢdı.  

 Gəlinin qucağındakı ağlağan körpə də, elə o gün 

mığıldamağa baĢlamıĢdı. 

 O gün...   

 Ġsmayıl dayının türmədən çıxan günü idi.   

 Bütün bu sadaladıqlarım, atanın sağlığında 

həbsxana həyatı hesabına qazanılanlar idi.  

 Ġndisə, baĢı mıxçalı çomaqla gəzən Ġsmayıl dayı 

dünyasını dəyiĢmiĢdi. 

 Artıq, ailənin ağır yükünü buratinonun əvə-zinə kiçik 

qardaĢı Murad çəkir, Tariyel isə çayxa-na həyatı sürürdü. 

 Arvad-uĢaq nə yeyir, nə içir, heç xəbəri də olmazdı. 

Qızını da qardaĢı Murad köçürmüĢdü.  

 Bir dəfə... hünüdən belə qorxan oğlunu hə-yət 

qapısından dilətutmayla çölə çıxarıb, küçədə mənimlə 

tanıĢ elədi.  

 Arıq, ağappaq, Ģirin bir yeniyetmə idi. 
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 Hələ bu uĢağı ġərq küçəsində gördüm de-yən 

olmamıĢdı. QonĢuları Elgiz Abbasov eĢidən-də ki, onun 

böyük oğlu var, heyrətlə içini çəkdi:  

 “Onun oğlu da var?” 

 Tariyel də, ahıska türkü Süleyman Zahidov kimi 

katta danıĢan deyildi... 

 UĢaq vaxtı, KEÇDĠ-KEÇDĠ oyunu oynayanda çılız, 

sısqa, taqqanaq Tariyel çoxunun yanından yel kimi ötüb 

keçərdi.  

 Oğlu isə qızbibi idi...  

 Buratinonun, ata tərəfdən qohumu olan Ġs-gəndər 

Həmidov MirbəĢirdə yaĢasa da, orta təh-silini gəlib bizim 

məktəbdə alır və elə Tariyelgilin ikimərtəbəli evlərində də 

qalırdı.  

 Bu o vaxtlar idi ki, Ġsmayıl dayı hələ tutul-mamıĢdı. 

Tədarük idarəsində müdir iĢləyirdi. Evi- ni də təzəcə 

tikdirmiĢdi. 

 Bir sözlə: GünəĢi salamlayan vaxtlarıydı. 

 Uzun illər sonra...  
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 SSRĠ-nin çöküĢündən sonra, bu balacaboy, 

savaĢqan, hünərmənd, günəĢi gülən eynəkli oğ-lan bir il, 

Elçibəy dövründə Daxili iĢlər naziri təyin edilib iĢlədi və 

general-leytenant rütbəsi aldı.  

 Bu qohumluq əlaqəsindən bəhrələnən Ta-riyel 

Muradov, anaĢa dostu, qaqa Ġsmayılı Bərdə rayonuna Ġcra 

baĢçısı qoydurmuĢdu.  

 Sonra, Ulu Öndər gəlib ölkədəki xaosu ara-dan 

qaldıranda, Ġ.Həmidovun bu generallığını al-dılar və özünü 

də qandallayıb apardılar.  

 Bir il nazir iĢləyib, əvəzində düz 10 ilə kimi də 

türmədə yatdı.  

 Tariyelin təkidi və Ġ.Həmidovun göstəriĢi ilə 

sərəncamı verilən Qaqa Ġsmayıl da, üçcə ay icra baĢçısı 

iĢləyib, əvəzində düz 3 il qazamat həyatı keçirdi. Bu 

təyinat, Tariyelin həyatında qara ləkə idi. Tarixi fursətdən 

yararlana bilməmiĢdi.  

 Məgər, Bərdədə normal kadr tapılmırdı? 

 Bu vəzifə onların xörəyi deyildi...  

 Həyatını heçə-puça verən Tariyel savadsız və küt... 

cəmiyyət içində hürkən oğlunu 8-ci sinif-dən çıxarıb, iki il 

dalbadal, Mingəçevirdə texniki-peĢə məktəbinə aparsa da, 
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uĢaq qəbul imtahan-larını verə bilməmiĢ, elə ilk 

imtahandan kəsilmiĢ-di. Zavallı, adını belə yaza 

bilmirmiĢ...  

 Həyətin, təĢər-təĢər gərdiĢ eləyən çil xoru-zu, ondan 

fərasətliydi. Heç olmasa... əlinə düĢən fərələrə kiĢilik 

eləyir, onları yumurtladırdı.  

 Busa... adama yovuĢmazdı. Yanan tonqala bir 

cəngə çırpı atmağa canı çıxardı. Bu halından da bəlliydi. 

Əli ələ vurarsan səsi çıxar. Yoxsa? 

 Bununku yeyib yatmaq idi. 

 Bu necə uĢaq tərbiyə eləməkdi?  

 Allah bilir...  

 Tariyel, son yüz ildə Bərdədə yaĢayan bər-dəlilərin 

çoxunu tanıyır və tanımadıqları haqqın-da da müfəssəl 

məlumat verə bilirdi.  

 Əlindən gələn yeganə iĢ buydu.  

 Qaqa Ġsmayılı Ġcra baĢçısı qoyduranda, on-dan 

xahiĢ eləmiĢdi ki, mənə elə bir iĢ ver, çayımı içim evə 

qayıdım. Cayıl söhbəti, müdir də, bir az görüm-baxım 

eləsin.  
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 Vəssalam.  

 Gözü-könlü tox idi, heç kimin malında-döv-lətində 

gözü olmayanın birisiydi. 

 YaĢı altmıĢı ötəndən sonra isə, gödənqulu olmuĢ, 

əməlli-baĢlı qarın buraxmıĢdı. 

 QarnıĢiĢiyin bircə pis əməli vardı ki, pulsuz, bir qarın 

Ģit, uçuz, dadsız sulu yeməklə qurĢağı-nın altını 

pərgarladığına görə, babı Cavadın bər-dəli oğlu, 

gördüyünü qarmalayan, qarnıyoğun V. ġərifovun hər 

sözünü peysərə verirdi. 

 Vaqif Cavadoğlunun felinə düĢmüĢdü! 

 Süleyman Zahidov isə...  

 Katta danıĢan olmasa da, Buratino Tariyel kimi 

taxtasavad idi.  

 Hərçənd onlar babı bərdəlilərdən fərqli ola-raq, 

Ġ.Stalin repressiyasının qan udan qurbanları olub, quru 

yerdə qalmıĢdılar. Bir sürü uĢaq idilər. Və onları 

hürkütməsən sanamaq olmazdı. 

 Atası, kasıbçılıq ucbatından ömrü boyu ve-losipetdə 

gəzən Ģivərək Nəriman kiĢi, 1944-cü il-də Gürcüstandan 

orta Asiyaya sürgün edilmiĢdi. 
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 Krımdan Orta Asiyaya deportasiya olunan-lar Krım 

tatarları... Gürcüstanın Ahıska vilayətin-dən sürgün 

olanlarsa ahıska türkləri adlanırdı.  

 Ahıska vilayətinə beĢ rayon daxil imiĢ:  

 Ahalkalaki, Ahaltsixi, Bağdanovka, Adıgün və 

Aspinza...  

 Gürcülər onları özününküləĢdirib, Mesxeti-ya və 

Cavaxetiya kimi qələmə verirmiĢ...  

 ĠĢə bir bax!  

 Mən də, Zahidovları əsər boyu gah meshe-ti, gah da 

ahıska türkləri kimi qələmə almıĢam...   

 Onlar, Gürcüstanın Ahalkalaki və Ahaltsixi 

rayonlarından sürgün ediliblər. 

 Əvvəl Qırğızıstanda, sonra yarısı Özbəkis-tan 

qaçqınçılığında, Buxarada yaĢamıĢ, Stalinin ölümündən 

sonra isə, Azərbaycana pənah gətir-miĢ, sürgün 

həyatından canları qurtarmıĢdı.  

 1959-cu ildə isə onların həmkəndliləri, Bər-dədə 

məskunlaĢan ahıska türkü Osman Qaraye-vin çağırıĢı ilə 

Əli-bayramlı Ģəhərindən köç edib,  Bərdəyə pənah 

gətirmiĢdilər.  
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 Hər möhnətə qatlaĢan Süleyman Zahidov-un özü, 

1949-cu il, sentyabr ayının üçündə, qaç-qınçılıq dövrünün 

qan qoxusu gələn ən qızğın bir çağında Buxara Ģəhərində 

doğulmuĢdu.  

 Söz düĢmüĢkən, Osman Qarayevin ortan-cıl oğlu, 

yava danıĢan kar Fuad ibtidayi siniflərdə mənimlə bir 

yerdə oxumuĢdu.  

 Hər iki qulağı ağır eĢidirdi.  

 Oxucunun yadındadırsa, kar Fuad ADR-də müddətli 

hərbi xidmətini bitirib, vətənə dönəndə, sərhəddə 

vaqondan yıxılıb qalmıĢ, təsadüfən bir əsgər bunu görüb 

komandirə xəbər eləmiĢdi.  

 Qatarı məcburi saxlatdırmıĢdılar.   

 Süleyman Zahidov, səkkizinci sinifdən son-ra, orta 

məktəbi qurtarana kimi Bərdədə, mənim-lə bir sinifdə 

oxumuĢdu.  

 Həm də yaxın qonĢu idik.   

 Oxucunun yadından çıxmayıbsa, biz onun-cu sinfi 

bitirməyimiz Ģərəfinə, “icazəsiz” Göygölə getdiyimiz üçün... 

direktor bizi dərslərə buraxma-yanda, bu cəfakeĢ Nəriman 

kiĢi oğlu Süleymana görə məktəbə gələndə velosipedlə 

gəlmiĢdi. 
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 Bərdənin MOSKVA kolxozunda, iqtisadçı iĢ-ləyən 

Nəriman kiĢi, kostyum və qalstukda, sığal-lanıb-daranmıĢ 

halda... iĢə, xeyir-Ģərə, bazar-dü-kana ikitəkər velosipeddə 

gedən, ilk və sonuncu kiĢi xeylağı olmuĢdu.  

         Elə də səbrlə, intizamla, ciddi sürürdü...  

 O danıĢırdı ki, əcdadlarmız 2700 il bundan öncə Ağ 

Qala adı ilə, Köhnə Oğuzlar bölgəsində yaĢayıblar. 

Oraların hamısı türk elləri olub. 

 Yalan-gerçək deyirdi ki, 600 il tək dövlət ol-muĢ, 

sonralar Azərbaycanla birləĢmiĢik.  

 1828-ci ildə, rus generalı Paskeviç tərəfin-dən 

torpaqlarımız iĢğal olunub Rusiya torpaqları-na birləĢdirildi. 

 Və Ahıska bölgəsində, ata-baba torpaqları-mıza 

100.000 erməni yerləĢdirildi... 

 Ahıskalar 642-ci ildə islamı qəbul edib. 

 Biz Gürcüstanda yaĢayanda... orada gürcü milləti 

yaĢamayıb. Onlar buralara sonradan Ġspa-niyadan 

köçürüldülər. 

 2300 il bundan əvvəl, Makedoniyalı Ġsgən-dər 

yazırdı: Mən Ahıskaya gələndə qarĢıma türk-dilli xalq çıxıb 

ordumuzla vuruĢdu. 
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 Ahıska bölgəsi 5 rayondan ibarət olub. 219 kənd, 

20554 ailə, 119.820 insanı Stalinin əmri ilə 15.11.1944-cü 

ildə... mal vaqonlarına dolduraraq orta Asiyaya sürgün 

elədilər. 

 Atam Bedir Zahidov, ikinci Dünya savaĢın-dan 

orden-medallarla Ahıskaya... doğma Azgura qəsəbəsinə 

qayıdanda görüb ki lələ köçüb yurdu qalıb. Kənd və 

qəsəbələrində gürcülər yaĢayır... 

 Müsibət budu eyy... 

 Müharibə eləməyə nə var? 

 Sinə orden-medallarla dolu gələsən, di gəl ki, 

göstərməyə tanıĢ-biliĢ yox.  

 MəĢəqqət bax budu! 

 DanıĢırdı: 

 “Atam DaĢkəndi, Səmərqəndi, Buxaranı el- el, oba-

oba, kənd-kənd gəzib... Buxaradan 9 km. aralıda yerləĢən 

Dorman adında xarabaya oxĢar bir kənddə ailə-uĢağını 

tapır: “Allahutala, Allahu-tala, Allahutala! -qıĢqıra-qıĢqıra 

dizlərini yerə qo-yub, bu gününə də Ģükr edir... 

 Stalinin ölümü ilə komendant rejimi götürü-ləndən 

sonra, onlara belə bir tapĢırıq verilir:  
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 “Doğma ocağınızdan baĢqa, hara istəsəniz gedə 

bilərsiniz...” 

 O vaxt, Azərbaycan dövləti qucaq açıb, biz 

ahıskalıları daimi məskunlaĢmaq üçün, Azərbay-cana 

dəvət elədi. Və... 1959-cu ildə Bərdəyə gə-ləndə bizə 

faizsiz kreditlər, pulsuz torpaq sahəsi ayırıb verdilər. 

 Beləcə, elə o vaxtdan da burada yaĢayırıq. 

 Ġstanbula köç edəndən sonra, 2007 və 2011-ci 

illərdə Türkiyədən Gürcüstana Ahıskada doğma Azgura 

getmiĢdim...””  

 Söhbətinə ara verib, gözləri dolmuĢ davam edir, 

siqaret çəkən olmasa da tez-tez öskürürdü: 

 “Tarixi abidələrimiz dağıdılmıĢdı.  

 1749-cu ildə Ahıska Ģəhərində ibadətə açı-lan 

Əhmədiyyə məscidi... Azgurdakı Ulu cami və Saqunet 

kəndindəki məscidlər, tən ortadan yarı-lıb uçmaq 

ərəfəsindəydi...  

 Nəsil-kökümüzün qəbristanlığında, əcdad-larımızın 

qəbri üzərində, gürcülər bələdiyyə bina-sı tikmiĢdilər...” 

 Bunlar, ahıska Zahidovların it ilindəki uzaq 

keçmiĢiydi. Keçək bizim Süleyman Zahidova...  
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 1990-cı ildə, Süleymangil əmiləri ilə birlikdə ikinci 

dəfə, Özbəkistandan qaçqın düĢüb doğma Azərbaycana 

pənah gətirmiĢdilər.  

 Sovetlərin çöküĢündən sonra... 1997-ci ilin soyuq 

dekabr ayının son günlərində, biryolluq yı-ğıĢıb Ġstanbula 

köçdülər.  

 Hüriyyə adında bir namuslu, gülərüz, abırlı, 

birçəkləri halqa-halqa duran anası vardı. Hərdən bizə gəlib 

anama kömək edər, amma pul almaz-dı. Anam da 

əvəzində ona pay-pülüĢ qoyardı.  

 2002-ci ildə Ġstanbulda dünyasını dəyiĢmiĢ-di. Əri, 

daqqa papaq Nəriman kiĢi, oturub-durdu-ğu, gecələr isə 

yatdığı tək otağının qarĢı divarın-dan onun gülümsəyən 

fotoĢəklini asmıĢdı... 

  Arıq və qıvraq Nəriman kiĢi... yaĢı doxsanı haqlasa 

da, ürəyi sağlam olduğundan yaĢayırdı. 

 Bir dəfə onlara qonaq gedirdim. 

 Ġstanbul, 12.07.2013  

 Bakı vaxtı ilə saat 09:52   

 Boinq təyyarəsi. 26-cı yer...  
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 Atatürk hava limanında məni Süleyman gü-lərüzlə, 

sonsuz səmimiyyətlə qarĢıladı.  

 Bir-iki bayram məndən böyük olsa da, hallı halıma 

görə yox, hörmət əlaməti olaraq kiçik ça-madanımı 

əlimdən alıb özü götürdü.  

 Özünün kiçik qabaritli alman maĢını ilə gəl-miĢdi. O 

gün Ġstanbulda günəĢ bərq vururdu.  

 Oksigenlə bol açıq havaya çıxanda... ucun-dan-

qulağından hal-qəziyyəni ona baĢa saldım:  

 “Qulaq ağrısı halvamı çalıb deyəsən, gecə-li-

gündüzlü ağrısı məni öldürür...” 

 Ġki həftə Süleymangildə qaldım.  

 Özlərinin 3 otaqlı evləri vardı. Açılıb-yığılan iki 

çarpayılı otağın birində Nəriman kiĢi qalırdı.  

 Gündüzlər bütün ailə burada cəmlənib, ye-yib-içir, 

televizora baxır, istirahət edirdilər. 

 Çoxkülfətli ailə idilər. 

 Süleymanın atası və bacısından baĢqa əv-vəlki 

arvadlarından olan yeniyetmə qızları da on-larla birlikdə bu 

evdə yaĢayırdı.  
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 Bir sürü idilər. 

 Artıq yer tutmaması üçün iç-içə yığılmıĢ ta-

buretkalarda otururdular.  

 Süleymanın Nuriyyə adında qırx dörd yaĢlı bir dəllək 

bacısı vardı. Ərə də getməmiĢdi.  

 Süleymanın boyca özündən uzun, saçında tağ 

ayıran və artel atına bənzəyən arvadı vardı.  

 Bu onun sayca üçüncü arvadı idi.  

 Bu artel atına bənzər qadın... Pervomayski 

Ģəhərində əsgər yoldaĢım olmuĢ, bərdəli, ahıska türkü 

ġükürün əmisi qızı idi. Elə ġükürün özü də, hündür, güclü, 

kiĢnəyən artel atına oxĢayırdı. 

 Yeri düĢmüĢkən, ġükür hərbi xidmətdə qul-luq 

edəndə, o yaĢıdlarından güclü olmasına bax-mayaraq, 

niĢanlısı baĢqasına qoĢulub qaçmıĢdı.  

 Süleymanın bu artel atından... Mədinə adlı qızı və 

Ġsmayıl adında bir oğlu vardı. 

 Artel atı ilə qartımıĢ Nuriyyə dilbir idilər. 

 Ahıskalılar yumĢaq xasiyyətli olur. 
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 Di gəl ki, nə baĢ vermiĢdisə Qırğızıstandan gətirdiyi 

dalğa-dalğa saçlı birinci arvadı... toydan 40 gün sonra, 

gərdən xatirələrinə tüpürərək, baĢ götürüb biryolluq 

getmiĢdi. 

 Ay dadü-bidad! 

 Dağlara düĢdümü gəlin?   

 Uzun illər ötəndən sonra, aydın olub ki, bu gəlinin, 

kimlərdənsə oğlu doğulub və Rasim adlı o uĢağı da 

Süleymanın adına yazdırıblar. 

 Sürgün ömrü məĢəqqətlərlə dolu olur. 

 Mal vaqonunda sürgünə gedəndə, yolboyu çox 

bakirə qızların taleyi qara gəlmiĢdi... Zorlan-dıqları kiĢiləri 

qaranlıqda üzdən belə görüb tanı-ya bilməmiĢdilər. Bu 

sürgün həyatının xarakterik cəhətlərindən yalnız biriydi.  

 Zahidovların keçirdiyi, o tipik ahıska... çadır toyunda, 

cəfəng danıĢan, silsiləcünban q.Bahar-oğlu ilə birlikdə 

sonacan iĢtirak da eləmiĢdim.  

 Özbəkistanın, milliyyətcə ahıska olan ikinci arvadı 

isə Nigarı, Nafizəni və Zəkini doğmuĢdu.  
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 Hərçənd uĢaqlarını böyüdə bilməmiĢ, vali-deyinləri 

ilə vidalaĢmaq üçün vətənə dönmüĢ və xərçəng ĢiĢindən, 

elə Özbəkistanda da dünyası-nı dəyiĢmiĢdi.  

 Arvadlarının hamısı da ahıska türkləriydi. 

 Ġndi, yenidən Ġstanbulda bir araya gəlmiĢdi-lər. 

Süleyman hər üç arvadına baĢ çəkirdi. 

 Ġkisinə canlı, birinin isə qəbri üstündə...  

 Anaları dünyasını dəyiĢən ikinci arvadın bu yetim 

uĢaqları üçüncü, sonuncu arvadın uĢaqları ilə birlikdə elə 

bu darısqal evdə yaĢayırdı.  

 Nəriman kiĢinin bir sözünü iki eləməzdilər.  

 Arvadlar arasında tabu qoyulduğundan bir-birləri ilə 

öcəĢməzdilər. Ögey qardaĢ-bacılar ara-sında da söz-

söhbət ola bilməzdi. 

 Nəriman kiĢini də yaĢadan, bu mehribançı-lıqla 

bahəm, cavanlıqda uzun illər boyu sürdüyü ikitəkər 

velosiped olmuĢdu.  

 Ata sözü bu evdə qanun idi. Ondan sonra, söz 

sahibi Süleyman sayılırdı. 
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 Onların çox külfət olduğunu nəzərə alaraq, evin 

bütün bazarlığını, öz öhdəmə götürmək qə-rarına gəldim.  

 Hər gün Süleymanla həkimə, mağazalara, alıĢ-veriĢ 

mərkəzlərinə gedir, qayıdanda da 100-150 lirəlik bazarlıq 

eləməyə baĢladım. Yumurta-sından tutmuĢ ətinə, mer-

meyvəsinə, turĢusuna, isti soba çörəyinə kimi...  

 Günorta naharına da, Süleymanı restorana 

aparırdım. Hər dəfə də, bir yenisinə.  

 O taxtasavad olsa belə, hər gün ona Azər-baycanın 

ecazkar... əsas muğamlarından birinin adını öyrədirdim.  

 Artıq, on ikisinin də adını əzbər bilirdi. 

 Bu gün restoranda yemək yeyəndə saydı: 

 ÜĢĢaq... nəva... busəlik... rast... əraq... is-fəhan... 

zirəfkənd... büzürg... zəngulə... rəhavi... hüseyni... hicaz... 

 Süleyman ağıllı oğlan idi. Allah kasıbçılığın üzünü 

qara eləsin.  

 Harada qamıĢ, orada camıĢ... 

 Demək olar, evlərində iĢıq yandırmırdılar. 

 Ġstanbulda sayğaca kələk-filan olmur. Yeni gələn 

gün karıxıb yandırmıĢdım. Dərhal, 44 yaĢlı bacısı Nuriyyə, 
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qartımıĢ bu yelbeyin qız, hövlnak üstümə atılıb iĢığı 

söndürdü.  

 DüĢündüm ki, kasıbçılıq əlamətidir.  

 Düzü heç xətrimə də dəymədi. 

 QartımıĢdan xoĢ ətir iyi məni yaladı...  

 Əsas səmimiyyətdir... onu da ki, hər addım baĢı hiss 

edirdim.  

 Necə deyərlər, dünya kiçik olsa da, ürəklə-rimiz 

böyük olsun.  

 Dediyim kimi... 

 Süleymanın kiçik qabaritli bir maĢını vardı. 

 ġəhərə ilk çıxıĢımızda, maĢını yanacaqdol-durma 

məntəqəsinə sürdü... Gördüm könlündən keçir ki, benzin 

pulunu mən verəm. 

 Onun özü, qızı, bacısının əri dəfələrlə gəlib Bakıda 

qonağım olmuĢ... onlara çox sayğıyla ya-naĢmıĢdım. 

Hətta, onlar Bərdədə yaĢayan əmisi-gilə görüĢməyə 

gedəndə, Bakıdan ora, dəfələrlə maĢın sürmüĢ... 

Bərdədəki dostları baĢıma yığıb qonaqlığın pulunu da 

özüm ödəmiĢdim.  
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 Odur ki, tərpənmədim. 

 O da tablı olmalıydı...    

 Hamam otaqları olsa da, hamamlarının isti-soyuq 

suyu axan duĢu yerli-dibli olmadığı üçün... ləyəndən su 

töküb çimməliydin.  

 Bu münvalla... iki həftədə bir dəfə də olsun çimə 

bilmədim. Su tökməyə kömək lazım idi.   

 Həm də, hamama pal-paltar, cehizlik kilim-palaz 

yığmıĢdılar.  

 Bərdədə olanda... Süleyman mənə demiĢdi ki, 

hamamlarını son dəbdə təmir elətdiriblər. 

 Hanı bəs?  

 Hələ bu harasıdır?  

 Zirabda da unitaz və isti suları yox idi. DaĢ dövrü 

kimi dizdən bükülüb oturmalıydın. Bu tua-letdə... vedrədən 

dolçayla soyuq su götürürdülər. Hər ayaqyoluna gedəndə 

zülüm çəkirdim.  

 Əl-üz sabunu bapbalaca kirtik kimi qalmıĢ-dı. Əldə 

qurtarmasa yenisini açmazdılar. 

 Kasıbçılığın üzü bir də qara olsun.  
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 Necə oldusa, birdən dərk elədim ki, nahaq yerə 

Süleymangildə qaldım. Gərək, oteldə qalıb, padĢahlar kimi 

əzizlənərdim. 

 Puluna minnət! 

 Nəsə... Keçək mətləbə...  

 Qulağımı göstərməliydim.  

 Bacım qızı Günayın mənə verdiyi nömrəyə zəng 

vurub Nejdət həkimlə əlaqə yaratdıq. 

 Turk dilində sərbəst danıĢa bildiyi ucun hə-kimlə 

Süleyman danıĢdı. 

 Həkim Azərbaycandan gəldiyimizi biləndə, secim 

yeri qalmadığından, vacib iĢi olsa da, bizə vaxt təyin 

eləyəsi oldu. 

 Ünvanı Süleymana baĢa salıb, iki saatdan sonra 

gələrsiniz dedi. 

 Xeyli yol getdik.  

 Nejdət həkim məni Alman xəstəxanası adı-na, öz 

Ģəxsi özəl müalicə klinikasında qəbul elə-di. Nurani simalı, 

mədəni rəftarlı, sadə və səliqəli geyinmiĢ, mütəarif, yaĢlı 

bir həlim qoca idi.  
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 Asta-asta, mülayim səslə danıĢırdı.  

 Əvvəl, məni diqqətlə dinlədi... gözlərinə bö-yüdücü 

eynək taxdı... qırmızı bir məhlulla qulağı-mın içini yudu, 

hansısa aparatlarla baxdı, və ilkin müalicəsinə baĢladı.  

 ġəkər xəstəsi və ürək əməliyyatı kecirdiymi həkimə 

təkrar bildirdim. 

 Bunu bildiyini baĢı ilə təsdiq elədi.    

 Ġlk tapĢırığı belə oldu:  

 “Qulağına pambıq tıxama. Qulaq nəfəs al-malıdır! 

Hava orqanizmə su kimi vacibdir... ” 

 Bu tapĢırıq məni ümidləndirdi. 

 Bakıda qulaq mütəxəssisləri olan o məĢhur 

professorlarımız bəs nəyə görə bunu mənə baĢa 

salmamıĢdılar? Ola bilməz özləri bilməsin...   

 Yazdığı dərmanları aptekdən aldıq.  

 Qulağımı necə qurdalamıĢdısa, ağrısı bey-nimin 

içinə vururdu.  

 Yeni ağrıkəsicilər də yazmıĢdı.  

 Hələ onlardan istifadə edirdim. 
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 Damcı dərmanlarını, Süleymanın artel atın-dan olan 

yeniyetmə qızı, isteriyalı olmasa da hə-yəcandan titrəyə-

titrəyə pipetka ilə sol qulağımın çirk gələn içinə tökürdü.  

 Sanki, qarnına buru düĢmüĢdü. 

 Qızın on üç-on dörd yaĢı olardı.  

 Mədinə.  

 Eynək taxırdı.  

 SarıĢın, ortaboylu, qırmızıdodaq, mehriban bir qız 

idi. Lakonik danıĢırdı. 

 Bir tağar çəkisi olan Süleymanın, qırğızdan olan 

oğlu Rasimlə də tanıĢ olduq. Səmimi, sadə bir oğlan təsiri 

bağıĢladı. 

 Bəlkə də qulağımın sağalmaması qanda il-lik 

Ģəkərin yüksək olmasından bəhrələnirdi. 

 Nuriyyə ilə Nigardan hansı evdə olsaydı, o da səhər-

axĢam arxama iynə vururdu.  

 Bir dəfə də Nuriyyə iynə vurmaq istəyəndə ağzını 

geniĢ açıb səslə necə əsnədisə... ayıb ol-masın, eyni 

vaxtda qaz da buraxdı. 

 Heç birimiz buna əhəmiyyət vermədik. 
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 Və tez də, bu məsələni unutduq. 

 Qızı Nafizə, hərdən gecə yarını keçmiĢ evə gəlirdi. 

Gərdən görməmiĢ, laqqırtı vurmağı beda-hat sevən 

qartımıĢ Nuriyyə bacısı isə son 14 gü-nün içində üçcə dəfə 

evdə gecələmiĢdi. Olmaya bunlar yollarını azıb gecə 

quĢları olub?  

 ЖУЛИК-in böyüyüydü bu Nuriyyə, axı mənə demiĢdi: 

“Süleymana maĢını mən almıĢam...” 

 Nəsə... Özləri bilər... 

 Bir neçə gündən sonra, ağrılar səngimədi-yindən 

təkrar Nejdət doktorun yanına getdik. 

 Bu dəfəki müayinədən sonra, əclaf qulağı-mın içini 

nəylə qaĢıdısa, az qala canım çıxmıĢdı. 

 Bağırdım...  

 Çığırtıma Süleyman özünü içəri təpdi.  

 Nejdət doktorun geyimindən atəĢböcəyinə-bənzər 

köməkçisi də özünü dızıltıyla yetirdi.  

 Ahıska türkü Süleyman və atəĢböcəyi, çox doğma 

adamları kimi, Ģəfqət və canyandırma ilə əllərimdən 

yapıĢıb, bərk-bərk sıxırdılar ki, ağrıya birtəhər dözə bilim. 
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 Düzü Süleymanın özü yaxĢı oğlan idi. 

 Amma, neyləsin? 

 Evdə jokeylik edən artel atı və onunla dilbir olan 

qartımıĢ qız Nuriyyəydi. ĠĢlərbaĢı bu ikisiydi. Xəlvətdə baĢ-

baĢa verib, Süleymanın baĢ-beyni-ni aparan məhz bunlar 

idi. 

 Süleymana üç dəstə əl dəyməmiĢ bağlı ke-çəlbaĢ 

yüzlük dollar vermiĢdim ki, evdə saxlasın. Əməliyyat 

olunsam lazımım olacaqdı.  

 Dilbirlər də pulumun karlı olduğunu bildiklə-rindən 

ĢirnikmiĢ, sərvət havasına susamıĢdılar.  

 Kələk gəlmək istəyirdilər... 

 Ġstanbul,  

 15.07.2013, saat 06:30  

 Türk baĢbiləni Nejdət doktorun, ikinci cəhdi də 

uğursuz alındı. Ağrı kəsmək bilmir. Qulağımın içindəki 

düyü boyda ĢiĢdən, cüzi də olsa, dayan-madan kiçik 

damcılarla çirk axırdı... 
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 ġiĢdən Bakıda da, burada da iynəylə çəkib xərçəng 

ĢiĢi Ģübhəsinə qarĢı analiz götürmüĢdü-lər. Həyatım bu 

cavabdan asıla qalmıĢdı. 

 Sonum çatmıĢdımı? 

 Dünyanın qulaq mütəxəsisləri arasında ta-nınan və 

öz xüsusi çəkisi olan bu əsrdidə doktor Nejdət analizlərin 

cavabını oxudu və qara plyon-kaları xüsusi iĢıqlandırılmıĢ 

lövhədə iri eynəyinin altından diqqətlə izləyərək, fikrini 

dəqiqləĢdirib... qəfil baĢını yırğalayaraq bildirdi ki, bu iĢ tək 

onun gücündə deyil...  

 Qol-qanadım sındı...  

 Əcəl qılıncı qınından çıxır? HəĢtərxana ge-dirəm? 

Ayaqyalın qaldımmı? 

 Nə baĢınızı ağrıdım... 

 Qoca nə fikirləĢdisə, gözlənilmədən dəstə-yi 

qaldırıb... Ġstanbul Dövlət Çapa universitetinin böyüyü ilə 

danıĢmağa baĢladı. 

 Süleyman onun danıĢdıqlarını mənə öz di-limizdə 

astadan baĢa salırdı.  

 Uzun məsləhətləĢmələrdən sonra, axırı qə-rara 

gəldilər ki, dörd gündən sonra, Çapa univer-sitetində, 
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səhər saat 07:00-da onlar məni qəbul eləyib geniĢ 

konsilium keçirsinlər. 

 Nejdət həkim Süleymana xırdaladı ki bu iĢ-də onun 

özünün də xüsusi marağı var. 

 Qulaq sahəsində dünya Ģöhrətli həkim ola-san, uzaq 

qardaĢ ölkə Azərbaycandan uçub ona pənah gətirəsən, o 

da nəticə verməyə? 

 O bunu ad-sanına sığıĢdıra bilmirdi. 

 Konsiliumu dörd gün gözləmək qalırdı... 

 Ancaq nə fikirləĢdisə, ümidlənmiĢ görkəm-lə o bizi 

sabah üçün özəl klinikasına təkrar dəvət elədi. Və... artıq 

bircə söz də soruĢmayın dedi. 

 Süleyman gözlərini döyə-döyə qaldı. 

 Benzinin göylə gedən vaxtı, o bu uzaq yolu sabah 

bir də sürüb gəlməliydi. 

 Dodaqları güclə tərpəndi: “YaxĢı...” 

 Gecəni göydəki kədərli aya baxa-baxa tək-liyin 

yaman dərd olduğunu yaĢayırdım... 

 Düz vaxtında giriĢ qapısının zəngini çaldıq.  
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 Son pənahım olan doktor Nejdət bu günkü, sayca 

üçüncü olan cəhdində, ilk diaqnozunu qo-yub, 

qulaqbatıran qorxulu sükutda bizə bildirdi:  

 “Bu qulaq içərisində qulaq xəstəliyi adlanir. Çox 

bahalı əməliyyat tələb edir...” 

 Üyüdüb tökdü. 

 Professor Nejdətin sözündən belə çıxdı ki, Alman 

xəstəxanasında belə çətin və ağır əməliy-yatın qiyməti 

otuz-otuz beĢ min dollaradır. Və əlli faiz də sağalacağına 

təminat verir. Amma, ümid də var ki sağalsın. Sağalsa 

belə, ola bilsin bu üç il vaxt tələb eləsin...  

 Dediyindən belə baĢa düĢdüm ki, o, mənə xərçəng 

diaqnozunu qoyub. Ancaq, çaqqal israr-la bunu məndən 

gizlədir.  

 Tarixin təkərini geri döndərməliydimmi? 

 Ürəyimi üzəndən az sonra, qosqoca arvad-baz, 

asqırıb-öskürüb saymazyana dedi: 

 “Konsiliumu gözləyək...” 

 Naümid qayıtdıq. 
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 Yolboyu kədərlə düĢünürdüm... UĢaq vaxtı yıxılıb 

sıyrılmıĢ qan axan nazik qılçamın küçənin toz-torpağına 

necə bulaĢdığını yadıma salıb köv-rəlir, gözlərim dolurdu...  

 Süleyman özü təmiz oğlan idi. 

 Artel atına oxĢar arvadından limon istədim, tək bircə 

dilim gətirdi. Hansı ki, dünən marketdən düz on beĢ ədəd 

təzə limon almıĢdım.  

 Son günlərdə avtobus və metroyla hərlənir-dik. 

Nəriman kiĢi baĢ-ayaq danıĢaraq, benzin ya-man 

bahalaĢıb dedi.  

 Və bu məsələyə nöqtə qoydu. 

 Bakıdan içi yun, isti qıĢ çəkməsi alıb, ahıs-ka 

Nərimana sovqat gətirmiĢdim. 

 Bu da onun qanacağı.  

 Son bir ay ərzində 6 kiloqram arıqlamıĢam. Bu hal 

xərçənglə bağlı məni çox qorxudur. Ağrı-dan bu qədər də 

ət tökmək olar? ĠĢtahamsa hələ yaxĢıdır. Xərçəng olsa, 

iĢtaham olmazdı axı... 

 ġəkərimin son üç ayda orta göstəricisi 320 olub. Bu 

təhlükəli və ən qorxulusudur.  
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 Dəqiq diaqnoz qoyulmalıdır.  

 Çapa universitetinə ümidliyəm... 

 Nejdət həkim ilk diaqnozunu, SENTRMED-in 

fotolentlərinə baxandan sonra, qismən dəyiĢdi: 

 “Son söz konsiliumda deyiləcək...” 

 Son günlər çox rahatsızam. Çimə bilmirəm. 

Bədənim qaĢınırdı. Süleymana bir neçə dəfə ey-hamla 

qandırsam da, o özünü tülkülüyə vurdu. 

 Dediyim kimi, ümumi götürəndə, Süleyman da, 

Nəriman kiĢinin özü də pis adam deyildi. Pis, uĢaqlığında 

yoluxucu skarlatin xəstəliyi keçirmiĢ, qartımıĢ Nuriyyə ilə, 

Süleymanın artel atınaoxĢar duzsuz arvadı idi.  

 Bir də ki, Allah kasıbçılığın üzünü qara elə-sin! Bəlkə 

onların da imkanı olsaydı, belə qaraçı- lıq eləməzdilər...   

 Ġstanbul, 16.07.2013, saat 15:30 

 Nejdət doktorun tövsiyyəsi ilə qara ciyərimi və 

ürəyimlə ayaqlarımı göstərməyə gedirəm. 

 Yenə, yolboyu Ģəhərin yol kənarlarını seyr eləsəm 

də, dərin düĢüncələrə qapılmıĢdım... 
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 Vaxtıyla, atam ahıska türkü, ordları batmıĢ 

GünəĢgilə Bərdədə on iki sot torpaq sahəsi alıb öz vəsaiti 

hesabına ikimərtəbəli ev tikdirmiĢ, özü üçün savab 

qazanmıĢdı. 

 Atam dünyasını dəyiĢəndən sonra, mən də   

GünəĢin oğlanlarını Çörək zavodunda iĢə götür-müĢ və 

elə toylarını da, özüm eləyəsi olmuĢdum.  

 Ġndi isə... ahıska türkləri çalıĢıb-çapalamaq əvəzinə 

atamın onlara müftə tikdirdiyi evi, babat qiymətə satıb biz 

Bakıya köçdüyümüzdən qarda-Ģım Vaqifin Xan meĢəsinə 

söykənən geniĢ həyə-tinin bir küncündə özlərinə daxma 

qaraldıb, məs-kunlaĢmıĢdılar. Gəlinləri evdə qulluqçuluq 

eləyir, özləri də tövlədə mal-heyvan saxlayırdı...  

 Köhnə söhbət olmasın: 

 “Stalinin vurduğu yaraları sağaldırdıq.” 

 Süleymanın ərdə olan böyük qızı Nigar, ki-çik 

oğlunu oda götürüb gecə 00:15-də parkda gəzməyə 

yollandı. 

 Oturub-durduğumuz bu kiçik otaq, gündüz-lər qonaq 

otağı, gecələr isə, açılıb-yığılan divan-çarpayılarla yataq 

otağı olurdu. Pəncərəsi Ģimala açılan bu yarımqaranlıq 
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otaqda, iki ədəd otuzluq lampa közərdiyindən kitab da 

oxuya bilmirdim. 

 SENTRMED-də sanitar iĢləyən Nuriyyə üçün  

karagələn bir iĢ tutub... 6000 manatı ödəmədiyim gündən 

üzübəri, bu ahıska türkləri yaĢayan evdə mənə qarĢı rəftar 

kökündən dəyiĢilmiĢdi. 

 Qonağa qarĢı... əsrlərlə müqəddəs sayılan 

müsəlman qanunları pərdəli Ģəkildə tapdanırdı. 

 Sanki aylıq pulunu ödəyə bilməyən kirayə-niĢin idim. 

Artel atı tez-tez qəribə Ģəkildə üzümə diqqətlə baxır, 

baxıĢlarımız toqquĢanda isə, dər-hal üzünü divara sarı 

çevirirdi... 

 Artıq özümü keçilməz bir meĢədə gecəyarı azmıĢ 

uğursuz ovçu kimi hiss edirdim. 

 Süleymangilin evi, Ġstanbulun elə hissəsin-də 

yerləĢirdi ki, sanki bura, Ģəhərətrafı böyük bir kənd idi. 

Binalardan, küçələrində dayanan köhnə minik maĢınlarının 

modelindən tutmuĢ, məhəllə-dəki sakinlərin geyiminə kimi 

hər yerdən kasıblıq yağır, küçədə sakitlik hökm sürürdü. 

 Sadə və məhdud yaĢayırdılar. 

 Burda yaĢayanların, köklü Ġstanbullu olma-dıqları 

hər an və hər yerdə hiss edilirdi. 
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 Qadınların çoxu çarĢabda gəzirdi. 

 Dar küçələrdə hamı bir-birinin otağının içini görsə də 

pəncərələrdə dayanıb, ya qəsddən lən-giyib bir-birlərini 

marıtlamazdılar.  

 Artel atının eynəkli qızı Mədinəylə, pal-pal-tar 

almağa gedəndə, metronun qarĢısındakı mo-dern 

köĢkdən... saf, qızılgül ətri saçan zəif nəfəsi üzümü 

yalaya-yalaya, qız mənə iyirmi lirəlik met-ro kartı aldırdı. 

Bu utancaq qızcığaz əvvəllər mə-ni görəndə pul kimi 

qızarardı. Görünürdü ki, artel atı onu məcbur edir...  

 Son günlər ailəliklə yığıĢıb, qonaqlıq adıyla 

Süleymangil harasa gedirdi.  

 Bu gün də getmiĢdilər.  

 Artel atı... nıtıq Nəriman kiĢiyə bir ədəd so-yutma 

yumurta, meyvə və çörək hazırlayıb, kux-nada gizlədibmiĢ.  

 Mənə isə heç nə... 

 Düz on saatdan sonra qayıtdılar.  

 Bütün günü ac-susuz, açıq eyvanda Kara-mazov 

qardaĢlarını oxudum.  

 Yenə bu baĢımı qatdı. 
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 Ġri bir marketin qarĢısına təpələnmiĢ qarpız tığından 

dörd ədəd iri ala-bula qarpız çəkdirib al-dım. Evdə 

kəsəndə baxdıq ki qarpızlar parlaq ol-sa da, kal və dadsız 

çıxıb. Təkrar geriyə qayıdıb, beĢ ədəd də orta ölçülüsünü 

seçdik. Bu dəfə Sü-leyman, ala qarpızları bir-bir sol 

qulağına dirəyib bərk-bərk sıxır, bilən adamlar kimi, 

səsindən də-yib-dəymədiyini yoxlayır, tez-tez də, orta 

barma-ğını baĢ barmağına dirəyib, qarpızların tən orta-

sına cırtma vururdu. 

 Bu adət... uzun illər boyu Buxara Ģəhərində sürgün 

həyatı keçirərkən, məĢğul olduqları, bos-tançılıq 

təcrübəsindən qaynaqlanırdı.   

 Artel atınaoxĢar arvadıyla bacısı dəllək Nu-riyyə 

təzələri gizlədib, yenə əvvəl aldığım kal, içi ağ, dəyməmiĢ 

qarpızlardan dilimləyib gətirirdi. 

 Utandığımdan açıb-ağartmırdım.  

 Amma, üz-göz olmaq ərəfəsiydi. 

 Bunlarda qaldığım üçün, artıq vicdan əzabı çəkməyə 

baĢlamıĢdım. 

 Bir gün...  

 Küçədə təsadüfən Süleymanın kiçik bacısı-nın əri, 

saçları çallaĢmıĢ Ələddinlə qarĢılaĢdıq. 
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 Ələddin iki dəfə Bakıda bizdə qonaq olmuĢ və on 

günlərlə villamızda qalmıĢdı. Hələ, bir dəfə siqanaoxĢar 

ərəb dostunu da özüylə gətirmiĢdi.  

 Hər gələndə də əliboĢ gələrdi.  

 Hətta... bir dəfə bozarmıĢ Ələddinə demiĢ-dim ki, 

Ġstanbuldan gələndə, bir neçə darçınlı, ya mixəkli sabun 

gətirsin bizə.  

 GətirməmiĢdi. 

 Susub qəzəblə gülümsəmiĢdim. 

 Məsxərəyə qoyulası əclaf idi. 

 Bu dəfə də, gələcəm desə də, mən gedənə kimi 

gəlib çıxmadı. O əkilən də, əkilmiĢdi. 

 Bir dəfə də olsun, bu ahıska Süleymangilin 

mətbəxinə girməmiĢdim. Növbəti qonaqlıq adıyla onlar, 

xeyli vaxtdı harasa getmiĢdilər.  

 Kürd qadınları kimi, qaĢlarının üstünə kimi çalma 

çalıb yatan, ahıska Nəriman kiĢinin xorul-tusunu 

eĢidəndən sonra, mətbəxə girib quru çö-rək də olsa 

götürmək istəyəndə...  

 Saçlarım qabardı.  
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 DaĢ plitəli döĢəmənin və hər iki soyuducu-nun 

ağzına kimi dolu olduğunun Ģahidi oldum.  

 Acından mədəm sıyrılırdı.  

 Qəhvəyi rəngli iri qəhvədan, dördgözlü qaz plitəsinin 

üstündə fısıldayırdı. 

 On dörd gündə... nə qədər bazarlıq eləmiĢ-dimsə, 

yeyilib-içiləndən sonra, hələ bir yük maĢı-nı artıq ərzaq da, 

kuxnada üst-üstə qalanmıĢdı. 

 Çırtıq vursan qanım tökülərdi. 

 Son 32 gündə qulağımın ən az ağrıyan gü-nü bu 

gün idi. Bu dəfə də, buna qurban olsunlar!  

 Ġstanbulda, Süleymangilin evlərinə gələn ilk günün 

Ģam yeməyində, masada qara, büzüĢmüĢ zeytun turĢusu 

görmüĢdüm.  

 Süleyman bazarda mənim pul ödəyəcəyimi 

bildiyindən, bir də baxdım ki, dörd-beĢ kiloqrama yaxın... 

kilosu bizim pulla on manata olan Ģümal, iri, parlaq, qara 

zeytun çəkdirir.  

 Sabah da Bakıya uçası idim.  

 Onların evindəki zeytun isə iki manatlıq idi. 
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Bu lap Zaparojyedə, Mətləbin 95 benzin vurması kimi bir 

hadisə oldu. Gərək görüb-götürəsən. 

 Nəsil-nəcabətin ola...  

 SENTRMED-in kassiri məndən, iki min dollar istəyib 

yüz əlliyə enməsi və dörd min dollar istə-yib iki yüzə 

düĢməsi, hələ bu azmıĢ kimi, cavab-ları öyrənməyə 

gedəndə ləmyesir gözəĢirin sani-tar Nuriyyənin, köhnə 

haqq-salama baxmayaraq üz-gözünü turĢudub, yalandan, 

həkimin adından da əlavə yüz dollar istəyib... vermək 

istəmədiyimi görüncə, sırtıqcasına mal dili çıxararaq əlli 

dolla-ra  razılaĢması, indi də məni çox üzürdü.  

 Əndazəni aĢdılar. 

 Düzü, elə ilk andan bu qartımıĢ Nuriyyədən 

ĢübhələnmiĢdim. Ayağını ayağımın üstünə basıb sanki, 

məndən üzgörümçəyi istəyirdi. 

 O hərdən mənə göz-qaĢ edir, baxıĢ atır və 

görüĢəndə əlimi əlində çox saxlayırdı. Hətta, biz aptekdən 

dərmanları alanda ikimiz idik. Eyhamla mənə bidirdi ki, 

xəstəxanada çox vaxt tək olur...  

 Həm də, deyirdi ki: “Cibində siçan oynayan 

qardaĢım Süleymana maĢını mən almıĢam...”  
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 Evrolarımı lirə əvəzinə, kassaya ödəyəndə də 

baxıĢları alıĢıb yanırdı.  

 Pah:  

 Nə paçabənd edərdim bunu! 

 Ġstanbul, 16.07.2013, saat 15:30 

 Qara ciyərimi, ürəyimi və ayaqlarımı göstə-rib, 

aparata salmağa gedirəm... Heç nə olmamıĢ kimi yolboyu 

gündəlik yeniliklərdən danıĢırdıq. 

 Ġstanbul, 17.07.2013, saat 06:50 

 Nejdət həkim bu gün qərar verəcək: Əmə-liyyat, 

yoxsa? 

 Ġstanbul, 20.07.2013, saat 06:30 

 Heç vaxt... ölümə bu qədər yaxın olmamıĢ-dım. 

Tənha vəziyyətdəyəm... 

 Qulağımın çirki kəsmək bilmir. 

 Kiçik oğlum RəĢad... qəfil zəng vurdu ki, bir həftəyə 

yanındayam. O Ġstanbuldan 800-900 km. aralıda yerləĢən 

Türkiyənin Bələk bölgəsində, öz ailəsi ilə birlikdə istirahət 

edirdi. 
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 Elə bil ki, RəĢadın zəngi məni asimana bü-lənd 

elədi. Düzü, heç istəmirdim o gəlsin. Çünki, onların 

vəziyyəti bilib pis olmalarını istəmirdim. 

 RəĢad qan-bağır ola bilərdi 

 QardaĢlarım, bacım, balalarım, nəvələrim, bibi, dayı, 

əmiuĢaqları, sanki lələkli buludlar idi... 

 Mehman Zərdablı zəng vurub bildirdi ki:  

 “Qorxma... Bakıda qulaq həkimlərindən öy-

rənmiĢəm ki, sağalacaqsan...”   

 Bəlkə də, ümid vermək üçün yalan danıĢır-dı. 

Əlindən nə gəlir axı? Neyləsin yazıq... 

 Xərçəngə qarĢı öz-özümlə çarpıĢmalıyam.  

 Ġstanbul, 24.07.2013, saat 06:11 

 Yuyunub, acqarına evdən çıxdıq. 

 Sübh tezdən olsa da Çapa Dövlət universi-tetinin 

nəzdində olan xəstəxanada nə qədər xəs-tə çaxnaĢırdı. 

SoruĢa-soruĢa, birtəhər burun-bo-ğaz və qulaq Ģöbəsini, 

sonra da axtarıb güc-bəla ilə Nejdət doktorun yazıb bizə 

verdiyi Bora BaĢa-ran adlı həkimi tapdıq.  
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 Bora BaĢaran, qulaq sahəsində Ġstanbul-da ən 

güclü həkim sayılırdı. Vaxtı ilə Amerikada Nejdət 

doktordan dərs almıĢdı. Orta yaĢlı gülər-üz, sadə və 

sağlam bir insan idi. Bu gün, Nejdət həkimin təĢəbbüsü 

və rəhbərliyi altında, çağırıl-mıĢ konsiliuma görə belə 

erkəndən gəlmiĢdi.  
 O bizimlə ilk tanıĢlıqdan sonra universitetin əsas 

binasının dördüncü mərtəbəsində yerləĢən iclas zalına 

getməyimizi tapĢırdı...  

 Universitetin nəzdində olan, həddindən bö-yük bu 

xəstəxananın bütün mərtəbələrində baĢ-ları, burunları, 

qulaqları sarğılı xəstələr vardı.  

 Xəstə yanına gələnlər... növbətçi tibb bacı-ları, 

sanitarlar, dördayaqlı əl arabalarıyla xəstələ-rə isti səhər 

yeməyi daĢıyan personajlar qarıĢqa kimi hər yanda 

qaynaĢırdı.  

 Hamının da ayaqqabısına çarıq sellofanlar 

keçirilmiĢdi. Heç kim, heç kimə fikir vermirdi. 

 Ah, uf eləyənlər, valideyınlərindən sallaĢıb həkimdən 

qorxan uĢaqlar, söz güləĢdirənlər. 

 BüzüĢüb oturan kimsəsz qocalar.. 
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 Havadan naĢatır spirti, yod qoxusu yağırdı. 

Zarıyanların, inləyənlərin səsini eĢidib, öz ağrıla-rıma 

Ģükür edirdim. Eləsi vardı qulağını yerli-dibli kəsib 

çıxarmıĢdılar. Boğazının ortasından yumru dəlik açılanlar, 

burnu dibindən kəsilənlər.  

 Həyacanlı səslər, açılıb-örtülən qapılar. 

 Buradakı insanlar murdar gündəydi... 

 Əsas binanı soraqlayıb tapdıq. 

 DaĢ pilləkanlarla qalxıb, universitetin geniĢ iclas 

zalını dördüncü mərtəbədə axtardıq.  

 Yolda məsələnin ciddiliyini dərk elədiyimiz-dən, 

içimizə qapanıb, hərdən boĢ-boĢ, lüzumsuz sözlər deyir 

hərdən də bir-birimizə lazımsız uĢaq sualları verir, fikrimizi 

yayındırırdıq... 

 GeniĢ iclas zalından bizi keçirib, film göstə-rilən bir 

auditoriyaya apardılar. 

 Xarakter etibarı ilə cox qorxmaz, iradəli və inadkar 

olsam da, qeyri iradi müdhiĢ bir ümidsiz-lik canımı 

bürüyürdü.  

 Yəni doğrudanmı son ola bilərdi?  
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 Ancaq... qəlbimin dərinliyində bir arxayınlıq da hiss 

edirdim. Yoox hələ tezdir. Allah mənə bu tezliklə qıymaz. 

Keçirdiyim qısa ömür yoluna nə-zər  yetirsə, azından 

yazığı gələr.  

 Hansı haram əməli tutmuĢam?  

 Yəni, Allahın nəzərindən kənarda qala bilə-rəm? 

Xərçənglə dimdik-dimdiyə dayanmıĢam...  

 Ġnsanın canı da bərk olur.  

 ġüuraltında nostalji xatirələr oyanır, alaya-rımçıq 

qoyub gəldiyim iĢlərlə düĢüncələrimin su-yu dalğalanırdı. 

UĢaqlığım sanki dünən olmuĢdu.  

Qürrə mənbəyim olan BƏRDƏDƏN GÖRÜNƏN DÜN-YA... 

romanımı bitirə bilməyəcəkdim? Arzu və xə-yallarım ĢüĢə 

kimi çilik-çilik olacaq? Xəzərin to-yunu görməyəcəm? 

Çiçəyi, Nilufərlə Asiyabəyimi köçürə bilməyəcəm? Heydər 

yarıyolda qalacaq? 

 Əzrayıl qapımı döyəcək bu gün? 

 GünəĢ yer üzünü mənsiz nura bələyəcək? 

 Ġliyinə kimi ismət, həya, abırdan yoğrulmuĢ 

Komsomolu, bu boz həyatda tənha buraxacam? 
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 O mənim halallıq simvolumdur. 

 Hələ də, bir yana çıxara bilmədiyim, yalan, kələk, 

biclik, iftira bilməyən qızım Lamiyə... kiçik qardaĢ, evin 

sonbeĢiyi olsa belə, ailənin qayğıla-rı boynunda qalacaq 

oğlum RəĢad...  

 Mənim dünyam hara gedir? 

 Ötən illərdən boylanan nakam xatirələr, ar-tıq, 

düĢüncələrimdə təlatümlə dalğalanırdı. 

 Damağımda da, nəbzimin döyüntüsünü və diĢimin 

loqqultusunu ağrıyla hiss edirdim.  

 Gəlibsə, neyləmək olar? 

 Affekt halındaydım... 

 Yox tələsməyək. Hər Ģeyi bir anın içərisin-də kabusa 

çevirmək də olmaz.  

 Ġlahi səbrlə gözləməliyəm.  

 Daxili monoloqla çox pıçıldadım... 

 Süleymanla bir az tez gəlmiĢdik. 

 Oturub gözləyin dedilər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

623 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Özümü biganə aparsam da, deyəsən qor-xurdum. 

Ürəyimdən yenə keçdi: “Nəsə çıxsa?”  

 Canıma yenə müdhiĢ bir qorxu hissi yayıldı və 

dumanlı fikirlər yavaĢ-yavaĢ ruhumu sarmağa baĢladı. 

Qəlbimi qorxunc bir həyacan bürüyürdü. Axı cansız bir 

qaya, ya quru bir cəsəd deyildim.  

 Qüssə dolu gözlərim hərdən alacalanırdı.   

 Xərcəngdir... desələr nə edərəm? 

 Sarsıntı keçirib, dəhĢətli depressiya halına 

düĢmərəm? ġəkər də bir tərəfdə.  

 Elə olsa... 

 Milyonçu kübarların ov tulası qədər də, də-yərim 

qalmayacaqdı. Çor vurmuĢ ağac qədər də, yararlı 

olmayacaqdım. Heç olmasa onu doğrayıb təndirdə 

yandırırlar. 

 Səsimdə yanğı vardı.  

 Gicgahımda küt ağrı hiss edirdim.  

 Sərbəstliyin, azadəliyin məkanı, bizim qoca Bərdə. 

Ġliyiməcən sevdiyim ġərq döngəmiz...  
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 Araq içənlər kimi bərkdən danıĢan qonum-qonĢular. 

Adlarını yaza bilməyən ziyilli arvadları, ali təhsili olmayan 

kəmsavad kiĢiləri, ĠL YARASI ilə uĢaqları böyüyən ġərq 

küçəmiz... 

 Bakıdan gələn, baĢı panamalı bığsız kiĢilə-rin rus 

dilində, hüzr yerlərində mollalarının ərəb, fars dilində 

danıĢdıqlarını anlamazdı bizimkilər... 

 Amma, biz uĢaq olanda küçəmizin göy üzü ləkəsiz, 

masmavi olardı...  

 Beynimdəki bütün bu gərgin ağırlıq, düĢün-

cələrimdəki Ģirin xatirələrə, nigarançılığın verdiyi yükün 

təzahüründən idi. 

 Yurd kədəri də, öz naxıĢını qoyurdu.  

 Ümidim qaranlıqdan çıxa biləcəkdimi? 

 Konsiliumun cavabı yaxĢı alınarsa, sevindi-yimdən, 

təqaüdlü qocalıq belə keçirməyən, iĢvə-kar, afat aparmıĢ 

q.Bahar xalanın ağappaq, yup-yumĢaq çılpaq belinə nə 

atılıb minərdim!  

 Ehtiras əngəl tanıyar!  

 Çırağa yağ məsələsi...  
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 DovĢan toyu...  

 Əmiri, daqqa, gümüĢü, Ģur papaq kiĢilər... 

 TəĢviĢlə nə baĢ verəcəklərini gotur-qoy et-diyim 

yerdə, qəfil qapı açıldı.   

 Kraxmallı, dümağ xalat geyinmiĢ, bir dəstə qız-

oğlan, səs-küysüz ard-arda keçib boĢ stullar-da əyləĢdilər. 

Bunlar, görünür burun-qulaq sahə-sində tibb təhsili alan 

tələbələr idi. Əllərində dəf-tər-qələm, kitab tutmuĢdular.  

 Onların gəliĢi düĢüncələrimə rəng qatdı.  

 BeĢ dəqiqə keçmiĢ, baĢqa qapıdan Nejdət doktorla 

birlikdə, icəriyə, coxu yaĢlı nəsildən olan eynəkli həkimlər 

girdi. 

 Həkimlərin simasından son dərəcə savadlı, təmkinli 

ziyalı olduqları aĢkar oxunurdu.  

 Onlar da keçib öz yerlərini tutandan sonra, Nejdət 

doktor, təmkinlə üzünü Süleymana tutub, xəstəlik 

tarixçəsini, butun analizlərin, rentgen və digər diaqnostik 

aparatların cavablarını istədi.   

 Və Ģux dayanıb, aramla məlumat verməyə baĢladı 

ki, onunla yanaĢı oturan həkimlər, qulaq sahəsində 

tanınmıĢ peĢəkar mütəxəssislərdir və hərəsi də dünyanın 
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bir tərəfindən gəlib. Bu, onun Ģəxsi təĢəbbüsü ilə baĢ 

tutub. Ankaradan, Ġzmir-dən gələn məĢhur həkimlər də 

var.  

 Bir-bir onları təqdim eləməyə baĢladı.  

 Ġçimi ölüm-qalım qorxusu bürüdü. 

 Ahıska Süleyman sakitcə qalxıb, əlində tut-duğu bir 

qovluq deyilən sənədləri təqdim elədi.  

 Iclərilərində olan cavan bir həkim mənə ya-xınlaĢıb 

ağrıyan qulağımı soruĢdu və sol qulağı-ma xüsusi tibbi 

aparatın bir kiçik rezin borulu qu-laqcığını yerləĢdirdi. 

 ĠĢıqları hiss ediləcək dərəcədə zəiflədib, ki-no 

zallarında olan kimi, ekrana iĢıq seli verdilər. Qulağımın 

içəriləri film kimi görünməyə baĢladı. 

 Nejdət doktor, türk dilində, tibbi terminlərlə və latın 

sözləriylə danıĢa-danıĢa, qaranlıqlardan gələn sirli bir 

səslə məlumat verməyə baĢladı.  

 Hamı ona diqqətlə qulaq kəsilmiĢdi. 

 YaĢlı, eynəkli alicənab həkimlər nəsə soru-Ģur, 

ekrana baxıb xısınlaĢır, bəziləri çiynini çəkir, ürəyim üzülür 

və onların hər bir baxıĢını heyrətlə izləyirdim. Mütəhəyyir 

qalmıĢdım.  
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 Taleyim həll edilirdi.  

 MüdhiĢ qorxu hissi canımı çuğlamıĢdı.  

 Doğrudan da həyatda hər iĢə inad kitablar-dakı, 

nağıllardakı, filmlərdəki kimi olmurmuĢ. 

 Ömür-billah belə çətinə düĢməmiĢdim.  

 Gözlərim bıldır-bıldır oynayırdı. 

 SövdələĢmək yeri də deyildi.  

 Ürəyim yerində yığılır, sanki oturduğum yer tüklü 

pendir motalı kimi yırğalanırdı. 

 Bu nə zibildi düĢmüĢdüm ilahi! 

 Ekranda qulağımın içinin tükləri çəpər kimi uzanıb, 

əngimin dərinliklərinə doğru gedirdi. 

 Sol qulağımda səsli fıĢıltı vardı. 

 Xərçəng ehtimalı vahiməsindən, qulağımın ağrısı 

öz-özünə kəsilmiĢdi. Özümü ha tablı apar-maq istəsəm də, 

ağarıb meyid rəngi almıĢdım. 

 Daima susan, bununla bərabər simasından kədər 

hiss edilən, keçmiĢi çoxdan ötmüĢ ahıska Süleyman da, 
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ürək-dirək vermək əvəzinə, iri mal aĢığı kimi yenə susur və 

hərdən, öz-özünə nəsə mızıldanır, dodaqları tərpənirdi.  

 Bu an necə oldusa onu murdarça kollarının arasında 

büzüĢən kor yapalağa bənzətdim.  

 Dostluğu urvatsız eləmiĢdi. 

 Bu quru adamın danıĢığı da ucuz alınırdı.  

 Həyati bir məqam yetiĢmiĢdi. 

 Özümü görməsəm də, hiss edirdim ki, sifə-timdə 

dəhĢət ifadəsi donub... papaq kimi qaralır, limon kimi 

saralır, gah da təbaĢir kimi ağarıram. 

 Arabir tələbələrdən də, tibbi terminlərlə nə-sə 

soruĢan olurdu. Hətta... alma kimi yupyumuru yanaqları 

olan sütül bir tələbə qız mənə yanaĢıb, qonur gözlərini 

qıyaraq, ətir saçan barmaqları ilə ağrımayan qulağımı 

əlləĢdirib çəkdi... və çiynimə doğru uzanıb içinə diqqətlə 

baxmağa baĢladı.  

 Ümidverici nəsə gözləyirdim. Əzrayılın mə-ni belə 

qəfil yaxalayacağına inanmırdım. 

 GünəĢli havada ildırım çaxan kimi bəlkə tə-sadüfən 

ona tuĢ gəlmiĢəm?  
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 Sanki, kor kimi qaranlıq bir yuxuydu.  

 Hərdən, tələbələr yarımqaranlıqda bataqlıq 

iĢıldaböcəkləri iĢartısı kimi gözlərimə görünürdü. 

 Ekranda, son dərəcə böyüdülmüĢ sol qula-ğımın 

keçilməz meĢəyə bənzər tüklərinin arasın-dan, sanki, uĢaq 

olarkən yatmadığımız vaxtlarda nənəmin bizi qorxutduğu o 

xoxan çıxacaq və bu xoxanın əsl adı məlum olacaqdı:  

 “Xərçəng!”  

 Məni taleyin cızdığı yol və Allah gözləyir? 

 Bərdədə, Kürqırağı meĢələrdə qırqovul yu-vaları ilə 

dolu qoca sərv ağacları gözlərim önün-dən sıralama keçdi. 

 Ürəyim ələ keçmiĢ quĢ kimi necə çırpınırdı. 

 Sanki qulaqbatırıcı bir sükutda ölümqabağı sonuncu 

səhnə idi.  

 Belə olarsa, yaĢamaq iĢıqla vuruĢmaq kimi bir Ģey 

olacaqdı.  

 Ölümlə dimdik-dimdiyə durmuĢdum.  

 Qulağımın zoqqultusundan yorulub heydən düĢmüĢ 

kəpənək kimiydim.  
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 Dünyanın ən yazıq məxluqu olmuĢdum. 

 Birdən mənə elə gəldi ki, oturanların alınla-rı qırıĢır, 

dodaqları ağarır... 

 Taledən artıq heç nə ummur, birtəhər özü-mə 

qapanıb, aldığım kommunist tərbiyəsi ilə dö-zürdüm. 

Ümidsiz olsam, vahimə məni pis bassa da möcüzə baĢ 

verəcəyinə də inamım qırılmırdı.  

 GünəĢ buludda əbədi qalmaz.  

 Həm də ki, hər hərəkətləri tərsinə olan artel atıyla, 

qırıĢmıĢ sifətinə ənlik-kirĢan da, yaraĢma-yan qartımıĢ 

Nuriyyəni sevindirmək istəməzdim.  

 Hələ orta məktəbdə oxuyanda, baxıĢlarımı 

istiqamətləndirən qızıl qapaq diĢli Xuraman! 

 O, həyatımın qara buludu, o bulud uĢaqlıq 

arzularımın məzarı idi. Gecəli-gündüzlü baĢımın üstündə 

sakitcə axırdı. Qəribəydi ki, tələbəlik illə-rində sevilməyə-

sevilməyə sevirdim onu... 

 O isə, uĢaqlıq xatirələrinə tüpürmüĢdü! 

 ġərq küçəsinin tarixində ilk sevgi faciəsi idi. 

 Sərfəli nigah axtarıĢı ona baha oturmuĢdu.   
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 Ġndi hər Ģeyi problemə çevirmək də olmaz-dı. 

Komsomola vəfa borcum var. Həyata yenidən 

baĢlamalıyam. Onu tək buraxa bilmərəm. 

 Bunları da ürəyimdən keçirdim.  

 Qarayanız, solğun çöhrəli, yaĢlı, eynəkli bir həkim 

mənə zəndlə baxırdı. 

 BaxıĢlarımız toqquĢanda, ciddi bir nəzakət-lə 

gülümsündü. Gözlərində Ģəfqətli səbr vardı... 

 Konsilium əla keçdi... 

 Ciddi əngəl ortaya çıxmadı...  

 EĢidəndə, sevindiyimdən vəcdə gəldim! 

 Ġki qulaq dərmanı və bir də ki, Ģəkərlə baglı güclü 

antibiotik yazdılar. 

 ġahlandı ümidlərim!  

 Ancaq, bu gün öz damğasını vurmuĢdu... 

 Çapa Dövlət universitetinin güllü-çiçəkli ge-niĢ 

ərazisini tərk eləyən kimi, qarĢımıza çıxan ilk aptekin 

qarĢısında maĢını saxladıq. Tələsmədən Süleyman 

kəmərini açıb düĢdü. Və verdiyim pul-la reseptdə yazılan 

yeni dərmanları alıb gətirdi.  
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 Artıq, bu dərmanlar səadət Ģərbətim olma-lıydı. Bu 

dəfə söz ola bilməzdi... 

 Yaradana çox Ģükürlər olsun ki, o xərçəng qorxusu 

aradan qalxdı və əməliyyat məsələsi də kökündən istisna 

olundu. 

 AlıĢ-veriĢ səltənətindən qayıda bilərdim! 

 Dənizdə səhər günəĢinin qızılı Ģəfəqlərində martı 

quĢları qağayılar kimi qayğısız yuyunurdu. 

 KeçmiĢlərin danıĢmağı xoĢlamayan ahıska 

türklərinin də iç üzləri beləcə ayan olmuĢdu.  

 Üzgörə, öz aldığım meyvələri mənə vermə-yə əlləri 

gəlmirdi... Onlar baĢqasının uğuruna, ya bədbəxtliyinə 

etinasız yanaĢırdılar. Onları yalnız bircə Ģey 

düĢündürürdü, kimi isə hərifləyib qazla-sınlar. Amma, 

yaxĢı gülən, sonda gülər deyiblər.  

 Süleymana tapĢırdım ki, sabaha yox, birisi günə 

bilet sifariĢ eləsin.  

 BeĢinci gün, saat 09:00-da həkim Bora Ba-Ģaranla 

görüĢüb getmək istəyirdim. 

 BaĢaran, yeni yazılan dərmanların effektini 

yoxlamalı və Nejdət doktora məruzə etməli idi. 
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 Çəkinəcək yerim qalmamıĢdı...  

 Bu gecə skypedə... bərdəli Bayramla tanıĢ olduq. 

Politexnik institutunda, qəssab Ġsanın oğlu 

adamayovuĢmaz çil-çil sifət Tahir ġahbazovla bir qrupda 

oxuyubmuĢ.  

 1955-ci il təvəllüdlüdür, 4 nömrəli orta mək-təbi 

bitirib. Mənə kiĢi sözü verdi ki... ordu-orduna keçmiĢ 

donqar Əli müəllimin, mədəniyyət Soltan Həsənova 

yazdığı, BƏRDƏNĠN BEQĠġLƏRĠ poema-sını tapıb sənə 

verəcəm. 

 Ġstanbul, 25.07.2013, saat 11:41 

 Düz iki həftədir ki, buradayam. Sabah Allah qoysa 

gedirəm. Hər Ģey həkimdən asılıdır. 

 Süleyman kirpikləri qalxıb yenə-yenə mənə bu gün 

zəif bir hikkə ilə yalandan etiraf eləyib gə-vəzələyirdi ki, 

guya... hansısa ağdamlı və naxçı-vanlı ilə ticarət iĢi 

qurubmuĢ. Bunu aldadıb, son-da 77.000 ABġ dollarını 

yeyiblər. Mənə də, bərk-bərk tapĢırdı ki, evdə arvad-uĢaq, 

atam, qohum-əqraba bu iĢdən xəbərsizdi. Onların 

yanında, bu barədə, kəlmə də olsun nə badə danıĢasan 

ha...   

 Yenə yovĢanlığa çıxdı! 
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 Göz qulaqdan irəlidədi ay axmaq. 

 Ona sualedici baxıĢlarla tərs-tərs baxaraq, üzümü 

yana çevirdim. Acığımdan əllərim titrədi. 

 Cındır oğlu cındır! Qabağındakı oyuq deyil eyyy, 

düĢük-düĢük nə uydursan inana. Bir nəfəs qədər 

yaxınlıqda dayanıb üzümə yalan deyirsən. Kokteyllə kotleti 

dəyiĢik salan görməmiĢlər. 

 Sən dedin, elə mən də inandım! 

 Yalanı tutulanda belə vecinə olmayanlar!  

 Yalançı su əjdahası olmaqdansa, eĢĢək ol, asfaltda 

gəz əə... 

 Köhnə diĢ fırçalarını belə atmayan ahıska-lılar, daha 

heç nəylə məni təəccübləndirə bilməz. 

 Bütün bunlarla yanaĢı onu da deyim ki, nə qədər 

gəvəzələsələr də... Nəriman kiĢiylə Süley-man uĢaqlarına 

əllərindən gələn tərbiyəni verirdi. Onları oxudur, qənaətə 

öyrədir, zəhmətə alıĢdırır və məsuliyyətli olmağı 

aĢılayırdılar.  

 Odur ki, uĢaqlar da bir-biri ilə yola gedir və böyük-

kiçik yolunu gözləyirdilər.  
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 O biri arvadlardan olan uĢaqlara da, bu ev-də ögey 

münasibət bəslənilmirdi.  

 Hər xırda Ģeyin qədrini bilirdilər. 

 Ləndəhar artel atı ilə qartımıĢ sürtük Nuriy-yə, 

Manya xalanın sözü olmasın mal kimi sürüyə tez qoĢulan 

urvatsız ahıska kiĢilərinə elə də çox voj vermir, iplərini 

lazım olanda çəkirdi. 

 Ahıskalılar üçün xoĢbəxtlik həmiĢə yaxında olsa 

belə, heç vaxt ona çata bilmirdilər. Bu, pula olan acgöz 

hərislikdə bağlı idi. 

 Heyran olmağı bacarmırdılar.  

 Tündməcaz Nəriman kiĢi, hər yuxudan du-randa 

əyninə kostyum geyinir və yemək yeyəndə də qalstukda, 

kostyumda otururdu. Qalstukunun düyününü heç vaxt 

boĢaltmazdı. 

 Bürkü də olsa...  

 Azərbaycandan kim yanına qonaq gəlsəydi bütün 

günü o adama Bərdənin kolxoz iĢlərindən, kolxozun sədri 

Hüseyn Ağayevdən danıĢardı.  

 Köhnə nimdaĢ kostyumda, birrəng qalstuk-da, ətrafı 

torbalanmıĢ gözlərinə ucuz çin eynəyi taxıb, dünyasını 
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çoxdan dəyiĢmiĢ arvadının kiçik taxta çərçivəyə salınmıĢ 

fotosu önündə dabanla-rını bir-birinin üstündə oynada-

oynada ağır-ağır, səbrlə köhnə Mayak saatını söküb-

yığırdı. 

 Bu da belə əylənir, belə ömür sürürdü... 

 Gündə bir olayla qarĢılaĢırdım. 

 Bir gün də, artel atı ilə qartımıĢ Nuriyyənin qurduğu 

plan ilə... Bacıları qızının hərbidə həkim iĢləyən əri, 

hövlnak gəldi ki, su qiymətinə qədimi bir mülk satırlar. Üzü 

dənizə baxır... Alıb, yüngül təmirdən sonra satsaq, 

milyonla pul qazana bilə-rik. Gədə tələsik, yaman da 

səksəkəli danıĢırdı.  

 Otaq baĢıma fırlandı... 

 Bu tələləri də baĢ tutmadı.  

 Bakıda bizdə qonaq qalan qaraçı Ələddinin guya, 

qızının əri idi bu yaraĢıqlı fırıldaqçı...  

 Süleyman çox xəsis olub.  

 O əvvələr belə deyildi.  

 Ona yetmiĢ lirəyə qırmızı rəng köynək alıb, pay 

verəndə, gülümsünüb zarafatyana dedim:  
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 “Bakıya gələndə əyninə geyinib, milli parkı-mızdakı 

malakan furqonunda gəzərsən...”  

 Sağ ol əvəzinə, qısa və aydın cavab verdi:  

 “Gələn dəfə də Ģalvarını alıb verərsən...” 

 Vasvası, mütrüf!  

 Özünüz yaman alansınız eyy.  

 Bir də gəlsəm... 

 Qulağımın damcıların damızdırıb, antibiotik 

tabletkanı atmıĢam. Hiss olunacaq dərəcədə irə-liləyiĢ var. 

Demək olar, sağalma gedir.  

 Ağrı və çirk azalıb. 

 Kefim yamanca kökəlmiĢdi. 

 Əzrayılın caynağından qurtulmuĢdum. 

 Birdən necə oldusa... ustad ġəhriyarın yaz-dığı o 

məĢhur HEYDƏR BABAYA SALAM poemasın-dan bir kupleti 

zümzümə eləməyə baĢladım:  

                      ****** 

 Bayram idi, gecəquĢu oxurdu, 
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 Adaxlı qız bəy corabı toxurdu, 

 Hər kəs Ģalın bir bacadan soxurdu. 

 Ayy, nə gözəl qaydadı Ģal sallamaq. 

 Bəy Ģalına bayramlığın bağlamaq. 

                    ******  

 Tezliklə vətənə dönəcəyimdən pərvazlanıb uçmaq 

istəyirdim. 

 Həm də, hamam olmadığından günü-günə sataraq, 

artıq iki həftə idi çimə bilmirdim.  

 Bədənim kirli olduğundan qaĢınırdı. 

 Bircə Ġstanbulu tərk eləsəydim... 

 Ötən il, qüsursuz və mənəviyyatla yaĢayan kiçik 

oğlum RəĢad, Ġstanbuldakı Amerikan xəstə-xanasında 

ÇEKAP deyilən yoxlamadan keçib, cə-misi iki yüz əlli dollar 

ödəmiĢdi. 

 QartımıĢ Nuriyyə isə məni öz iĢlədiyi dövlət klinikası 

olan SENTRMED-ə aparmıĢdı. 

 ġəhərin bürkülü küçələri ilə fırladıb apardı-ğı bu 

köhnə klinikada, yeni istehsal olunmuĢ mo-dern tibb 
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avadanlıqları yox idi. Belə avadanlıqlar çox baha baĢa 

gəldiyindən, dövlət köhnə klinika-lara elə də çox maliyyə 

ayırmır.  

 Ġstanbulda yerləĢən Amerikan, Alman... və  hərbi 

Gülhanə xəstəxanaları çox məĢhur idi. 

 Dövlət klinikası sayılan SENTRMED-də mən-dən nə 

az, nə çox, düz altı min dollar istədilər.  

 Özü də... kassada oturub ləntaran danıĢan qız, 

“sanitar” əvəzinə, usanmaq bilmədən xüsusi vurğuladı ki 

bu, “tibb bacısı” Nuriyyə ablanın əziz xatirinə belədir. 

Yoxsa, daha artıq ödəmək lazım gələrdi. Elə bil, uĢaq əlinə 

lələgilə verirdi... 

 Tələ qurulduğunu dərhal anladım. 

 Və bu kələk məni içdən silkələdi. 

 Dərhal, imperativ formada çəmkirdim:  

 “Yoxx, burda istəmirəm, yaxınlıqdakı Ame-rikan 

xəstəxanasında yoxlanacam!” 

 Onlar heyrətlə üzümə baxdı.  
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 Duruxub nəsə demək istədilər... amma, ca-vabları 

bir qədər ləngidi və xırıldayıb bir-birlərinin üzünə təəccüblə 

baxdılar. 

 Bənizim külə dönmüĢ bir vəziyyətdə... otur-duğum 

köhnə, meĢin üzlü qara kreslodan, bir az da dikəlib, öfkəli-

övkəli: 

 Amerikan xəstəxanasında ÇEKAP yoxlama-sını iki 

yüz əlli dollara eləyirlər... Sizin, bu köhnə avadanlıqlarla 

dolu... sanitarların, tibb bacılarının da həkimlik elədiyi 

yerdə, altı min dollara? Siz nə danıĢırsınız? Ayıb deyil? Bu 

nalayiq davranıĢdır. Əntiqə adamlarsınız eyy...   

 Və mənim övkəli inadımdan sonra, 350-yə kimi 

endilər. QartımıĢın varlanmaq ehtirası təəs-sürü ilə 

qurduğu bu hiylə, mənə qarĢı təərrüz idi. 

 Qara qarğalar!  

 NaĢatır spirti iyi verən mehrsiz Nuriyyə qar-tıdıqca 

da zombiləĢirdi. Gəyiriyi azmıĢ, evlərində sırıqlı gödəkcədə 

gəzən əməlbaz. 

 Yumurtadan yun qırxan ahıskalılar. 

 Həyasızlığın dərəcəsinə bir bax!     
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 Bu ahıska türkləri olan Zahidovlar ailəsinin total 

rüsvayçılığı idi. Zahir-batinləri üzə çıxmıĢdı! 

 Ahıska ailələrində ağsaqqal olsa da əsilza-dəlik 

olmur. Nəciblik çatmır. Kübar həyatı, onlara tamamən 

yaddır. Bu milli bəla idi.  

 Bu tarixi bəlanı onlara Stalin bəxĢ eləmiĢdi. 

 Yazıqlar, Orta Asiyada sürgün həyatı yaĢa-yanda 

lap qoyun kimi itaətli ömür sürüblər.   

 Sürgün həyatının acı illəri, onları ruhən sın-

dırdığından indinin özündə də, yaĢadıqları Ġstan-bulda 

pəncərələrini taybatay aça bilmirdilər.  

 Otaqlarında, zər-zibadan əsər-əlamət belə 

görünmürdü. Pəncərə pərdəsindən süzülən iĢıq-dan 

baĢqa... burada ürəkaçan bir Ģey gözə çarp-mırdı. Onların 

timsalında, bütün ahıska tüklərinə olan xəyal fantaziyamın 

güzgüsü artıq sınmıĢdı.  

 Laqqırtıdan savayı... əlindən bir Ģey gəlmə-yən, daĢ-

qaĢsız bu artel atı da deyəsən qəsddən belə edirdi. Mənlik 

hissi olmayan ac-giciklər! 

 Ġndinin özündə belə, ahıska qadınları əlinə keçən 

pulu corablarının boğazında gizlədirdi. 
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 Gəldiyim ilk həftədə ona birrəng parçadan saya 

tikiliĢli don hədiyyə almıĢdım.  

 Bəyənmədi. 

 PiĢiyimiz oğlan doğub! 

 Qudurasan qurbağa... 

 Çırtığa oynayanın ədasına bir bax!   

 Mən də acığa düĢüb sonralar, saymazyana 

davranıĢlarla ona məhəl qoymadım. 

 Və heç nə də almadım.  

 Komsomola isə, düz qırx dəst pal-paltar və on iki 

ədəd də yaz, yay, payız və qıĢ ayaqqabıla-rı aldım. Onun 

hələ də alnıı qırıĢ tanımırdı. Billur kimi aydın gözləri indi 

yolda qalıb yəqin...            

 Skype olan otağı da bağlamıĢdılar. Bakıyla da 

danıĢa bilmirdim. 

 Nankorlar!  

 Onların evini tərk edib, mehmanxanada da qala 

bilərdim. Həm yaxĢıca çimər, həm də resto-ranında 

istədiyim vaxt və istədiyimi yeyərdim.     
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 Ancaq əziyyətimi də çox çəkmiĢdilər.  

 Gethagetdə... bu əziyyətlərini yerə vurmaq 

istəmirdim. QonĢuluq, eyni sinifdə oxumaq, illər-lə 

məktublaĢmaq və get-gəl eləmək, çox həssas 

məsələlərdir. UĢağa doğma ana, torpağa toxum, kiĢiyə 

qadın lazım olan kimi, dostluqda da, səbr, sədaqət, etibar, 

inam, dözüm lazımdır.  

 Bunlar əsas Ģərtdir... 

 Bütün bunlarla yanaĢı, günəĢ qıĢda, qadın 

hamamda, gəlin gərdəndə olan kimi, dost evi də, qürbətdə 

daha ləzzətli, daha isti, daha yaxĢı idi. 

 Xatirələrimizə tüpürüb getmək istəmirdim...  

 Kiçik oğlum RəĢad, gəlinim və nəvələrimlə 

Türkiyənin Bələk bölgəsində istirahət edirdilər.  

 Mobil nömrəmə zəng elədi ki, Ġstanbula gə-lib, ən 

bahalı restoranların birində, sənin dostun-gilin ailəsinə 

loxpurnu bir qonaqlıq verəcəm.  

 MöhtəĢəm olacaq! 

 Bunu eĢidəndə dərhal, Süleyman, Nəriman kiĢi və 

artel atının çiçəyi çırtladı, tələsik: 
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 “Ünvanı dəqiq ver! Mobil nömrəni ver...”  

 Hərçənd, Süleymanın latayır daniĢan kiçik, sapsarı 

limon rəngdə olan bacısı, sizi qonaq ça-ğıracam desə də, 

fəqət çağırmamıĢdı...  

 Ġstanbul, 26.07.2013, saat 07:11 

 Düz, 15-ci gündür buradayam.  

 Xiffət eləyirəm. 

 Kirin içərisində itib-batmıĢam. Süleymanın artel atı, 

dünən də gedəndə Nəriman kiĢiyə, mən aldığım soyutma 

yumurta, gavalı və armud qoy-muĢdu. Özü də, hərəsindən 

bircə ədəd. 

 Yəni doğrudanmı... ağzını nırçıldada-nırçıl-dada 

nıtıq danıĢan o Nəriman kiĢiylə Süleyman, qartımıĢ, 

ömürboyu taleyindən Ģikayət eləyən fa-hiĢələrə bənzər 

Nuriyyə ilə, əndazəsini aĢmıĢ bu artel atının əlində 

ləmyesir qalmıĢdı?  

 Yüksək dərəcədə rəsmiyyətçi, quru, cavan-lığında 

qanundan it kimi qorxan Nəriman kiĢi bə-yəm gəlininə, 

qızına demirdi ki biz ikiyik?  
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 Nədən lökküldəyən qızı ilə ləndəhar gəlinin sıxma-

boğmaya salmır, bu yelbeyinləri öz yerlə-rində 

oturtmurdu?   

 Məgər doğrudanmı evdə baĢ verən belə gi-rinc 

iĢlərdən Süleymanın xəbəri olmurdu?  

 Artıq onlara güvənə, arxalana bilmirdim. 

 Süleymanın ən böyük məziyyəti səbrli, ita-ətli, sakit 

və iĢgüzar olması idi. 

 Bir olay yadıma düĢdü.  

 O vaxt biz orta məktəbdə oxuyurduq. Ədə-biyyat 

dərsində Ġsa müəllim buratino Tariyeli qal-dırıb soruĢdu:  

 “Natəvan kimdi?”  

 Süleyman, onun cavab verə bilmədiyini gö-rəndə, 

əlini qaldırıb ayağa qalxdı və dedi:  

 “Nizami Gəncəvinin arvadı!”  

 Ġsa müəllim gülümsəyib, ondan soruĢdu:  

 “Bəndərabbasda nə var, nə yox əə?” 

 Süleyman gözlərini çıppıldatdı... 
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 Və məzlum-məzlum dedi: 

 “Biz Buxarada olmuĢuq...” 

 O taxtasavad, amma Ģirin oğlan idi... 

 Evdə baĢına dimdikli əsgər furajkası qoyan 

Süleyman... naz sata-sata fırlanan arvad-uĢağını götürüb, 

qonaqlıq adıyla harasa gedəndə, evdə, Nəriman kiĢiylə tək 

qalırdım. 

 Bu gün də getmiĢdilər.  

 Mən, KARAMAZOV QARDAġLARI-nı oxuyur, o isə, 

kostyum-qalstukda adəti üzrə qara sferblatlı köhnə MAYAK 

saatını sübhdən söküb axĢama ki-mi yenidən yığırdı.   

 Günorta yediyimin üstündəydim. 

 Nəriman kiĢi mətbəxə keçib, xəstə miĢovul kimi ləms 

halda sakitcə yeyib qayıtmıĢdı. Hərdən də ağzını 

marçıldadırdı. 

 Gecə 22:15-dir.  

 ġəkərim qalxıb, hələ də gəlməyiblər... Heç olmasa... 

öz aldığım meyvələrdən də qoymamıĢ-dılar. Mən də 

qəsddən Nəriman kiĢidən pomidor, çörək istədim. KiĢi 

bapbalaca bir pomidor gətirdi. Maddım-maddım üzünə 
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baxıb, bir söz demədim. Halbu ki, dünən beĢ kilo pomidor 

almıĢdım.  

 Məgər bu yetərli deyildi?  

 Bu kiĢi, qocaldıqca lap sarsaxlayır ki! 

 Mənə papıĢ tikilirdi...  

 Nə o stolbaz, dərdəsərli q.Baharoğlu Vaqif atasını 

ayaqları altına saldığı kimi, bunu da... gu-rultu ilə 

döĢəməyə çırpıb, ayaqqabısının dabanı, burnu ilə, o ki var, 

qol-qabırğasını sındıraydı.  

 Bu artıq gədəliyin, simicliyin atçibinliyi idi! 

 Aldığım ərzaqların əksəriyyəti dura-dura ac 

qalmıĢdım. Necə deyərlər, artıq bu evdə əlimdən tutan 

yox, dalımdan itələyənsə çox idi...  

 Bir də gəlsəm, mənə qurban olasınız. 

 Sizi adam bilib gəlmiĢdim, ahıska türkləri! 

 Zahir-batinləriniz üzə çıxdı. Mat qalmıĢdım. Mən 

mehrimi bunlara necə sala bilmiĢdim? Rast gəldiyim 

hörmətsizliyə bax! 

 Stalin sizə elə yerində eləyib! 
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 Yollarımız əbədi ayrılacaq artıq... 

 Axırıncı gecəni yata bilmirdim... 

 Ġstanbul, Atatürk hava limanı, 26.07.2013   

 BeĢ kilo artıq yük üçün 35 yevro ödədim. 

 Türk vaxtı ilə, saat 15:00  

 Boinq təyyarəsində oturmuĢam... 

 Süleyman məni yola saldı. Son məqamda, əlimi 

əlində saxlayıb, acizanə Ģəkildə: “Babayev səhvimiz 

oldusa, bizi bağıĢla...” 

 Nalayiq davranıĢı necə bağıĢlayım? 

 Ehhh... 

 Həkim Bora BaĢaran, bir həftə sonra yenə gəl, 

yoxlamalıyam demiĢdi. Onu xatırladım.  

 Mobil nömrəsini almıĢdım. 

 Canıyananlıqla, məni dinləyib aramla dedi: 

 “Yol ölçməyəcəksən ki? Dözmüsən də, bir həftə də 

döz...”   

 Bora BaĢaran çox yaxĢı adam idi.  
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 O günü nə qədər elədim, pul da götürmədi. Heç 

olmasa, üç yüz-beĢ yüz dollar götür, könüllü verirəm deyib, 

az qala yalvarsam da, götürmədi.  

 Nejdət həkimin tələbəsi olmuĢam dedi...   

 Silsiləcünban q.Baharoğlu Vaqif ilə... məlu-matfüruĢ 

Ġlham Babayev, gecə Süleymana zəng vurub məni 

soruĢmuĢdular. 

 Onlarla birlikdə sürdüyüm illərdə, yaĢanmıĢ 

xatirələrin, sanki qurumuĢ qaysağı qopdu o an. 

 Sanki, hər Ģey dünən olub... 

 Dünən, Zakir Həsənov da zəng vurub, sağ-lıq 

diləmiĢdi. Arzusu çin oldu!  

 Sabah, RəĢad Bələkdən Ġstanbula uçacaq. Hərçənd, 

biz görüĢə bilməyəcəkdik. 

 O Amerikan xəstəxanasında, bir dəfə əmə-liyyat 

olunmuĢ ağ ciyərini təkrar yoxlatmalı idi. 

 Nədənsə, QORĠO ATA-nı xatırladım... 

 Saat 15:15-də, Boinq tərpəndi. 

 Bunlar dördüncü yuxuda gördüklərim idi...   
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         Hesabı ödəyib çölə çıxanda, hamama get-mək 

fikrindən vaz keçdim.  

         Restorandan çıxan kimi də, arxamca iki sa-rıĢın qız 

düĢdü. Qol-qola girmiĢdilər... Gözü çıx-mıĢ qızlar, arxadan 

söz atıb hey gülüĢürdülər.  

         Hər arxaya çevrilib baxanda bic-bic dillərini də 

çıxarır, baxıĢ da atırdılar...  

         Heyif deyildi, bizim çiyni səhəngli, sənubər boylu 

açıq qəhvəyi rəngdə olan dağ qızları?! 

         Özümdən asılı olmadan... çaxırın, gəncliyin və sarı 

rəngli СЕРЖАНТ rütbəsinin verdiyi qazdan kiĢilənib, qızlara 

əl elədim, üstəlik gülümsədiklə-rini görüb, sağ əlimin 

barmaqlarını dodaqlarımın üstünə qoyub, onlara hava 

öpüĢü də yolladım.  

         Dərhal onlar da, əl eləyib... iĢarəylə, mənə yaxın 

gəlməyi bildirdilər.  

         Arxaya qalıb onları gözlədim.  

         YaxınlaĢdılar.  

         TanıĢ olduq.  
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         Zina adlı balacaboy, siçandiĢli qız xoĢuma gəldi. 

Gözünə diqqətlə baxanda gördüm ki, göz-ləri, qaranlıqda 

parlayan ceyran gözləri kimi, tə-laĢla oyanyır.               

         Amma, siçandiĢ, çox sakit halda, sanki yüz illərdi bir-

birimizi tanıyırdıq kimi, arxayınlıqla: 

         -Evə gedirəm. Nahar eləyib, Saat 12:30-da gələrəm, 

elə ГОТЕЛЬ-in qarĢısında görüĢərik.  

         Vaxtım çox olduğundan etiraz etməyib ra-zılaĢdım. 

Yanındakı qız ayı potasına oxĢayırdı. 

         Qızlar gedən kimi, yoldan ötən yaĢlı bir ki-Ģidən 

mərkəzi hamamın yerini soruĢdum. ġarla-tan əlini havada 

vecsiz yelləyib: 

         -Əsgər nədi, hamam nədi? Mərkəzi hardan ağlına 

gəldi? ЗНАМЕНКА stansiyasında, elə bircə hamam var ki, 

bir tərəfindən kiĢilər, digər tərəfin-dənsə qadınlar girib 

çimirlər... 

         Gözləri alacalanmıĢ, heyrətlə soruĢdum: 

         -Bir yerdə çimirlər? 

         KiĢi mənə əhəmiyyət vermədən keçib get-di. 

Görünür dediyimi heç anlamadı. Bu stansiya, Ģəhərin 

mərkəzindən aralı olduğundan... qəsəbə kimi sayılırdı... 
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 Uzatmayaq. 

         MarĢrut avtobusuyla hamama getdim. 

 DüĢündüm ki, Ģarıl-Ģarıl axan suyun altın-da ləzzətlə 

yuyunub rahat olacağam. 

 Sonra da, siçandiĢliylə görüĢərəm.  

         Kassada heç kəs olmadı.  

 Bilet almaq istədiyimi yanını qaĢıyan bir ki-Ģidən 

soruĢanda bildirdi ki, su nasosu dünəndən  xarab olub, 

hamam bu gün iĢləməyəcək.  

 Mat qaldım...  

 Demək Ģarıl-Ģarıl axan su arzum puç oldu.  

 Hətta, Ģarıl-Ģarıl axan suyun altında, siçan-diĢliylə 

necə analüt çiməcəyimi də xəyal etdim.    

         Hətta bildirdilər ki, qəsəbədə ikinci hamam yoxdur. 

Deyinə-deyinə qalmıĢdım.  

         Ucu-bucağı görünməyən, СССР-i adlı ölkə-mizin, 

deyəsən hamam barədə bəxti gətirməyib. Düzü elə bizim 

Bərdənin də, bircə hamamı vardı.  

         Kor-peĢiman geri qayıdası oldum. 
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         Stansiyanın, mərkəzi küçələrindən baĢqa, yerdə 

qalan küçələri bərbad halda idi.  

 Sarı gil kimi palçıqla gedib-gəlirdilər. 

         Eynən, Bərdə kəndlərindəki kimi. 

         Görünür, Kremldə oturan Mərkəzi Komitə-nin yüksək 

çinli məmurları, 15 respublika arasın-da fərq qoymurdular. 

Bu yaxĢı hal idi.   

         Zina, dediyi vaxtda gəlib çıxmadı.  

         Heç mən də çox gözləmədim.  

         Məyus olmuĢdum. Bir tərəfdən də, palçıqla 

hərlənməyin özü adamın zəhləsini tökürdü. Qar yağsa da, 

havada sazaq olmadığından palçıq iĢ-lək yerlərdə 

donmurdu. 

 Əsgər sapoqlarımı qarla təmizlədim.   

 Bir-iki mağazaya baĢ vursam belə hədiyyə almağa 

münasib heç nə tapa bilmədim.  

 Olan pulumun müqabilində hədiyyə yoxuy-du. Bir-iki 

hədiyyəlik Ģey tapdım ki ona da pulum çatmadı. 

Gəzməkdən könüllü vaz keçdim.   

         Və vağzala qayıtdım.  
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         SərniĢinlərin gözləmə zalında oturub, bilet almaq 

vaxtı çatana kimi gündəlik yazdım. Hətta, ЗНАМЕНКА-dan 

Tbilisiyə, ОДЕССА-ya, OMCK-a və СВЕРДЛОВСК-a 

məktublar da yazıb göndərdim.  

         Vaxtımın çoxluğundan, məhsuldar istifadə edərək 

ПРАВДА və ИЗВЕСТИЯ qəzetlərini də alıb, özüaçılan 

qapıdan keçərək gözləmə zalındakı iri taxta oturacaqda 

yerləĢib, maraqla oxudum. 

 Gəncliyimi belə xərcləyirdim.  

         Kassa açılan kimi növbədə birinci dayandı-ğımdan... 

elə qara xəbəri ilk eĢidən də, özüm ol-dum. Kassir, ağır 

həyata alıĢmıĢ bir qadın idi. 

         Bəd xəbəri yalançı təəssüflə elan elədi. 

 Ümumiyyətlə КИЕВ-АДЛЕР qatarında bir də-nə də 

olsun, heç ОБЩИЙ ВАГОН yox imiĢ. Və heç bir vaqonda da 

boĢ yer onun kimi. 

         Müxtəsəri: Nə CB, nə МЯГKИЙ, nə КУПЕ, nə də ki 

ПЛАЦКАРТА yer oldu.  

         Hirsimdən qəfil qıĢqırdım:  
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         -Vələzzalin söyləmə! Gözə kül üfürmə sən! Bəs nəyə 

görə açmısan kassanı, ay vərdiĢli ağıl-dan seyrək? Mən, 

iki il sizi qorumuĢam. Əsgərə qarĢı bu nə münasibətdir? 

         Dolu sifət, qırmızı saç, gözü bulanıq, mələ-külmövt, 

yaĢlı kassir arvad üzümə baxıb, ironiya ilə ağızucu nəsə 

mızıldandı, sonra da nə düĢün-düsə, canına vəlvələ 

düĢmək əvəzinə hırıldadı.  

         Yanıb yaxıldım, övkəli-övkəli:  

         -ЗНАМЕНКА-da neçə gün keçirməliyəm?  

         Ucuz ənlik-kirĢan içində batan, əntərəbən-zər 

sürtülmüĢ kassir arvad heç nə olmamıĢ kimi:  

         -Gözləməli olacaqsan, -dedi. 

 Məndən baĢqa, dillənən də olmadı.  

         “Sən öləsən! Ġblisi allaha Ģərik tutan yəzidi, atanızı 

yandıraram!” -ürəyimdə dedim.  

         Kassadan azca aralanan kimi... öz-özümə qeyzlənib 

qəfil geri qayıtdım.  

 Və hündürdən qıĢqırdım:  

         -Yox! Gözləyə bilmərəm! Hər necə, nə yol-la olsa da 

getməliyəm! 
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 Bu dəfə kassir susdu. 

 Bəlkə bu da rüĢvət təliydi? 

 Amma, rüĢvət vermək fikrim yox idi. 

 ġərəfi olan, əsgərdən rüĢvət ummaz...  

         Və iĢim naavand düĢsə də, kassada xilas-kar tapa 

bilməyəcəyimi təxmin edən kimi son ta-pıntı qərarımı 

ürəyimdə verdim. 

         Biletsiz olsam belə, vaqona minməliyəm.  

 Vəssalam!  

         Yolda, qatar bələdçisiylə dil taparam. 

 Sovet ittifaqında bu iĢlər, məhz belə idi.  

         Özüm də əsgərəm. Məni pəncərədən yerə 

atmayacaqdılar ki? Ya da qatarı saxlatdırıb məni düĢürəsi 

deyillər ki? Mən bu ölkənin Ģərəf libası-nı geyinmiĢəm! 

Vətənin əsgər vicdanıyam! 

 Gözləmə zalına qayıtdım.  

         Özümə yer eləyən kimi, Bakıya, qardaĢım Rafiqə və 

Kirovabada, qardaĢım Vaqifə də mək-tublar yazdım.  
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         Fürsətdən dərhal yararlanırdım. 

         Bütün günüm də ЗНАМЕНКА stansiyasında keçdi. 

Heyf, itirdiyim bu qədər vaxta. Belə getsə, deyəsən bazar 

günü evimizdə ola bilməyəcəm.  

         Bir tərəfdən də elə belə yaxĢıydı. GəliĢimin hay-küyü 

çıxmamıĢ, Komsomol məktəbə gedən-də, qarĢısına 

çıxaram. 

         Bu möcüzə olardı!  

         Ġlahi, görəsən o məni görəndə neyləyəcək-di? 

Vağzalda, gözlərimi yumub, Ģirin-Ģirin düĢü-nür, 

görəcəklərimi gözlərim qarĢısına gətirdikcə, ləzzətdən 

vəcdə gəlirdim.  

         Bircə qatarımız Bərdəni ətəkləsəydi... 

 Okeanların da dibi oynayacaq!  

         Axır ki, КИЕВ-АДЛЕР qatarı platformaya da-xil 

olduğunu elan etdilər. КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-dan 

çamadanları götürüb, cəld özümü ümid qatarına yetirdim. 

Ağır çamadanlar kələyimi kəsdi.        

         Qatar bələdçilərinin çoxu qadın, əksəriyyə-ti də 

gürcüydü. Boyunlarında yun Ģərf də vardı.  
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         Ordları batmıĢ biriylə dil tapa bildim.  

         Plaskart vaqon idi.   

         Məni içəri buraxıb:  

         -18-ci yer sənindir, -dedi.  

         Dediyi yer, ikinci yarusda imiĢ.  

         Alt yerin oturacağını qaldırıb, çətinliklə ağır 

çamadanlarımı yük yerində səhmanladım.  

         Plaskart vaqon olduğundan... hər yerin də, öz döĢəyi 

vardı.  

         Deməli bu gecə yerim rahat olacaq.  

         Ġlk dəfə, yorğunluq da hiss elədim.  

 Yenicə oturub rahatlaĢmıĢdım ki yol bələd-çisi olan 

bığlı gürcü barmağıyla iĢarə verib məni öz kupesinə dəvət 

elədi və hökmfərma ilə:  

         -12 manat verəcəksən, -dedi.  

         MəĢədi Ġbadın hambalına oxĢayan, gürcü 

köpəyoğlunu 5 manata güclə razı sala bildim.  
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         BaĢqa əsgərlər də vardı. Öyrəndim ki, hələ bunları 

xamlayıb hərəsindən 10 manat alıb.  

         Ġt oğlu!  

         ġabalıdı Ģineldə olan əsgərdən də, rüĢvət alarlar? 

Bunlar vicdanlarını itirib ki! 

 Belə eləyirlər ki, kassalarda bilet olmur də. 

         Hamısı əlbir iĢləyir. 

         Kupemə girəndə, iki yaĢlı qadın da yanları-nı basa-

basa gəlib çıxdı. Əllərində biletləri vardı. 17 və 19 nömrəli 

alt yerlər.  

         Göy-yaĢıl parçadan don geyinmiĢ qadınlar yaĢlı 

olsalar da çox təravətli görünürdülər. Görü-nür 

canıyanmıĢlar cavanlıqda göyçək olub.  

 Hər ikisi də sağlam idi.  

         Qadınlar АДЛЕР-ə kurorta gedirdilər.  

         Biri yaman bic idi, əlliyə yaxın yaĢı olsa da, yalandan 

öz-özünə: “Heç qırx yaĢım tamam ol-mayıb hələ...” -

zarafatyana deyib, gülümsəyirdi.  
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         Kupemizin qarĢısındakı ensiz dəhlizdə altı əsgər 

dayanıb söhbət eləyir, pəncərəni azca en-dirib, ucuz 

ПРИМА siqareti çəkirdilər.  

         Onlar ТАМБУР-da СОБРАЗИМ eləyib qatarın 

restoranından hisə verilmiĢ kolbasa, adama bir- iki ĢüĢə də 

ЖИГУЛЕВСКАЯ ПИВО-su aldılar.  

 ġirin-Ģirin söhbət eləyir... zarafatlaĢır və iki illik hərbi 

xidmət təəssüratlarından danıĢıb, bəx-tiyarlıqla 

gülüĢürdülər.  

         Ġri döĢlü, çatma qaĢlı, əlliyə yaxın yaĢı olan arıq, göz 

alması iri olan bir qadın dəhlizə çıxıb, o əsgərlərin hər 

biriylə də ayrıca söhbət elədi. Kim hardan gəlib, hara 

gedir, yaĢı, təhsili, milləti...  

         Elə bil anket doldururdu.  

         Düz gecə saat 23:07-yə qədər iri döĢlü bu qadın 

əsgərlərə qoĢulub, bir-bir hamısının tərcü-meyi-halını 

öyrəndi. Qadının uzun, seyrək noxu-du saçları ensiz 

kürəyinə tökülmüĢdü.  

         Rəfiqəsiylə də mən tanıĢ oldum.  

         Gürcü qadın idi. Paltarını dəyiĢib, qara ge-yinmiĢdi. 

Corabları da, çəkələkləri də, baĢındakı örpəyi də paltarı 

kimi qapqaraydı:  
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         -Suxumidənəm, -dedi.  

         Onun da yaĢı 40-ı keçmiĢ olardı.  

         Rəngi dümağ idi.  

         Adını soruĢanda, yavaĢca baĢını tərpədib: 

         -Nona, -dedi. 

 Və dərhal da, çəkinməz:  

         XahiĢ elədi ki, ona bir БУТЫЛКА qazlı su ta-pım. 

Durub vaqonların içindən keçə-keçə, qata-rın restoran 

olan vaqonuna getdim.  

         Demək olar ki, bütün vaqonlarda əsgərlərə rast 

gəlirdim. Hamısı da, səliqəli, ПАРАД forması geyinmiĢ 

ДЕМБЛЬ-ə gedən əsgərlər idi.  

         ġərəf və qürurla bəzənmiĢdilər.  

         Restoranda qazlı suyu alandan sonra özü-mə də, 

kolbasa çörəklə bir ĢüĢə pivə götürdüm. Və... boĢ yer 

tapana kimi, ayaq üstə dayanıb, tə-həmmüllə gözlədim.  

         Rus ДЕМБЛЬ-lərinin çoxu, içib keflənmiĢdi. YığıĢıb 

kitara çalır və xorla, ЧЕРВОНУ РУДУ mah-nısını oxuyur, 

yerdə qalanları isə rəqs eləyirdi.  
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         Damağındakı filtrli siqareti ədabazlıqla tüs-tülədə-

tüstülədə rəqs edən bir erməni əsgəri də, onlara qoĢulub 

min-bir oyundan çıxırdı.  

         Restoranda xeyli zabit də vardı.  

 Amma, zabitlərə məhəl qoyan yoxuydu.  

 Artıq, bizə СОЛДАТ demək olmazdı.  

         O məsələ tarixə qovuĢub arxivdə qaldı.  

         Mən geri qayıdanda gecənin yarısıydı.  

         Nonanın qazlı suyunu gətirmiĢdim.  

 Pal-tarlarını soyunub, ağ çit xalatda yerinə yenicə 

uzanmıĢdı. O biri tayı, bic arvad isə hələ də ТАМБУР-da 

СОЛДАТ-larla deyib-gülürdü.  

         Yorgun idim və pivə məni tamam süstləĢ-dirmiĢdi. 

Nona qazlı suyu qurtuldadanda:  

         Əynimi dəyiĢib yuxarı yarusa qalxdım.  

         Vaqonun iĢıqlarının çoxu yanmırdı. Demək olar ki, 

əksər sərniĢinlər yatmıĢdı.  

 Yatmaq istəyirdim.  
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Sübhdən Rostovda düĢməliydim. 

    Bərdədə residivistlər Ģəhəri adıyla tanınırdı bu 

Ģəhər. Mən isə, ġoloxovun Sakit don əsərin-dən və 

məğlubedilməz kazakların məsgəni kimi tanıyırdım. Hətta, 

oxumuĢdum ki V.Ġ.Leninin tap-Ģırığına əsasən, 

bolĢeviklərə kömək məqsədi ilə Ġ.V.Stalin yoldaĢ, bu atlı 

atamanların Ģücaəti ilə, Çar hökumətinin mərkəzi bankını 

talamıĢdı. 

 Bu da, N.S.XruĢĢovun bəyənmədiyi Ģəxs! 

 Özü ac olsa da, o pulun bir manatına belə  

toxunmadan Moskvaya yollamıĢdı.    

         Göz qapaqlarım ağırlığından yumulurdu.  

 Heç olmasa, gözümün acısını çıxartmalıy-dım. 

DüĢünürdüm ki, bircə Rostovdan da Bakıya bilet tapıb, 

sonuncu qatara minə bilsəydim. 

         Nə vaxtsa, yuxuya getmiĢəm... 

         Dan yeri ağarmamıĢ qulaq seyvanına kimi 

kremlənmiĢ Nona məni silkələyib oyatdı: 

 -Dur geyin...  

 Dünya ağarmamıĢdı: 07-00 idi. 
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         Göy idman formasında yatmıĢdım.      

         Kazarmadan çıxandan, əməlli baĢlı yuyun-

mamıĢdım. Vaqon plaskart olsa belə, yaman ra-hat, təmiz, 

təptəzə oturacaqlı və yumĢaq idi.  

         Azərbaycan qatarlarında, yalnız МЯГКЫ və CB 

vaqonları belə tərtəmiz, səliqəli və rahat olar-dı. Ötən iki 

ildə, bizdə də çox Ģey dəyiĢmiĢ olar.  

         Yəqin bizdə də vaqonları təzələyiblər.  

         Görəsən Bakıda, ya Bərdədə nə kimi yeni-liklər var? 

FikirləĢirdim ki... Bakıdan Yevlağa yol maĢınıyla gedər, 

orada atamla görüĢüb, onunla birlikdə evimizə gedərəm.  

         Beləcə düĢünə-düĢünə, vaqonun əl-üz yu-yulan 

yerinə getdim. Növbəm çatanda, əl-üzümü sabunlayıb 

yudum və diĢlərimi təmizləyib özümü rahatladım. Əməlli-

baĢlı gümrahlaĢdım.  

         Qatarda əl-üz yumaqdan, xüsusən də, diĢ  

fırçalamaqdan zəndeyi-zəhləm gedərdi.  

 Qatarların, təyyarələrin tüaletindən həmiĢə 

iyrənərdim. Nəsə, bu bir ilk oldu.      
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         Çamadanlarım, göz bəbəyi də paltarı kimi qapqara 

olan Nona yatdığı yerin altındaydı.  

 Onun yumĢaq qolundan ehmalca qaldırıb, ağır 

çamadanları birtəhər götürəndə yadıma bir-dən düĢdü ki, 

gecə yenə yuxu görmüĢəm. 

 Bu artıq beĢinci yuxu idi.  

         Nonayla xudahafizləĢib, çıxıĢa tələsdim.  

         Nonaya Bakı ünvanımı verib, onun da, Su-xumu 

ünvanını almıĢdım...  
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Moskva-Bakı qatarı,  
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      14-cö plaskart vaqon, 

                      28-ci yer... 

Beşinci yuxu: 40 il sonra 

                         Folklor institutuyla                                                            
məhkəmə çəkişməsi,              

Teymur Mustafayevlə          

Mamışevin cəbhə məsələsi 

                   
РОСТОВ НА ДОНУ, 26 noyabr 1972-ci il.  

                                                            Bazar günü. 
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         Rostovun...  

 ГЛАВНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ-ına 

çatdıq. YazılmıĢdı: РОСТОВ НА ДОНУ 

         Qatarımız, sonuncu fitini verib, takkatukuy-la üçüncü 

perrona girirdi. Bir neçə dəfə də uzun-uzadı və fıs-fıs 

fısıldayıb ləngərlə dayandı.  

         Hələ səhər açılmamıĢdı.  

         Vağzalın hər yanı iĢıqlı idi.  

         Bəzəkli dirəklərindən asılan fənərlərin iĢığı günəĢ 

Ģuaları rəngində dörd tərəfə səpələnirdi.  

         Yenə tünlük... Basdırıq... Hamı tələsir...  

 КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-nın yerini soruĢa-soru-Ģa gəlib 

birtəhər tapdım və ağir çamadanları ora qoyub dərindən, 

ürək dolusu nəfəs aldım.  

         Öyrəndim ki ən tezi, saat 11:00-da, Bakıya bu qatar 

gedəcək: МОСКВА-БАКУ!  

 СКОРО ПОЕЗД idi... 

         Elə bu qatarla da getməyi qərara aldım.  

 Vaxtım çox idi.  
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 Yenə beynimdən hamama getmək keçirdi.  

 Amma, hələ səhər açılmamıĢdı.  

         Tez də fikrimi dəyiĢdim: Bakıda çimərəm...  

 Bir qədər ora-bura vurnuxub, ona-buna ta-maĢa 

elədim. Burda heç kim, heç kimə göz qoy-mur, heç kəsə 

əhəmiyyət vermirdi. 

         Vağzalda nisbətən seyrəklik olsa da, artıq canlanma 

baĢlamıĢ, vağzal həyatı növbəti günü-nü yaĢamağa 

baĢlamıĢdı.  

         Öyrəndim ki, МОСКВА-ВАКУ sərniĢin qatarı, düz bir 

sutka yol gedəcək.  

 Hələ bu СКОРО ПОЕЗД-dir.  

 Bu gün, düz saat 11:00-da çıxıb sabah sa-at 11:00-

da da Bakıda olacaq.  

 Ġyirmi dörd saat.  

         ВАКЫ-АĞДАМ qatarı isə... sabah axĢam ge-dəcək. 

Deməli xeyli vaxtım qalacaqdı. Onda, elə Bakıda da rahat 

hamamlana bilərəm.  

         Gürcüstana bilet alıb Tbilisiyə getsəm, on-da da 

ПРОЕЗДНОЙ-um tamam batacaqdı. 
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         Cibimdəki pulları çıxarıb, təkrar-təkrar say-dım. Düz 

43 manat 52 qəpik pulum qalmıĢdı.     

         Hələ, hədiyyələr də almaq lazım idi.  

         Vağzalın içərisindəki kafe iĢləyir, üç cavan, əməzək 

qız, yuxusuz, yorgun sərniĢinlərə qulluq göstərirdi. Ġsti 

kakao ilə iki dilim tort aldım.  

 Tort çox Ģirin idi. Bal kimi...  

 XoĢuma gəldi.  

 Sonra, qaynar kofe ilə keks də aldım.  

 Beləcə, iki dəfə yedim.  

         Yuxum qaçdı. Ġkinci mərtəbəyə qalxıb gün-dəlik 

yazmağa baĢladım. Səhər tamam açılana, vağzalın iri sal 

ĢüĢələrinə isti günəĢ Ģəfəqləri dü-Ģənə kimi dayanmadan 

yazdım.  

         Hava tamam açıldı.  

 Ġstədim Ģəhərə çıxam.  

 Lakin, yenə gündəliyi yazmaqda davam et-məyi 

üstün tutdum.  
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         Bu kəlmələri Rostovun dəmiryol vağzalının 

БИЛЕТЛƏР ZALI-nda, kresloda oturub yazıram: 

 РОСТОВ НА ДОНУ 

         Dəmiryol vağzalı. ikinci mərtəbə... saat 

         26 noyabr 1972-ci il, bazar günü, 07:50  

         Ġndi, Bakıda saatlar yəqin 08:50-dir.  

         Kresloların qabağında qoyulmuĢ alçaq jur-nal 

masalarının üstündən, СОСИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ jurnalı tapdım.  

 Bu ilin 9-cu nömrəsi idi.  

         Yamanca sevindim!  

         Bir xeyli jurnalı vərəqləyib oxuyandan son-ra, 

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-ya gündəliyi qoyanda, ça-madandan 

fotoaparatımı çıxartdım.  

 ЧАЙКА-3-lə vağzalda xeyli Ģəkil çəkdim. Öz Ģəklimi 

də bir rus oğlana çəkdirdim.  

         Axır ki... МОСКВА-ВАКУ qatarına bilet satıla-caq 

kassanın qapısı açıldı.  

 Hamıdan əvvəl özümü çatdırdım.    
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         Kassir qadın içəridən kiçik dəmir nəfəsliyi açan kimi, 

bir qədər susub, qəfil çölləməsinə: 

         -Bilet yoxdur, -deyib, çiyinlərini çəkdi. 

         Bizim gündəlik üzləĢdiyimiz həyata bir bax! Yenə 

eyni həngamə. Hara getsən belədir.  

 Eynilə, o donetskli qızla ömür səlnaməmə düĢmüĢ 

tarixi ЗНАМЕНКА stansiyasındakı kimi. 

 Bu dəfə də, əl çəkmədim.  

         Kassir qadın, əsgər oldugumu görüb, xətri-mə 

dəymək istəmirdi. Hərçənd, mən qıĢqır-bağır salmıĢ, sanki 

bəng otu çəkmiĢdim, qəflətən:  

         -Necə yoxdu? Niyə bu qatarlar belə azdır?  

         Elə bu vaxt, səsgücləndirici ilə xəbər verdi-lər ki, 

МОСКВА-ВАКУ qatarına iki ədəd bilet qayta-rılıb. 

SərniĢinlərin nəzərinə... 

         Sevincimdən bilmədim nə edəm. Növbədə də birinci 

özüm idim.  

         Qadın baĢını bulayıb, birini mənə yazdı.  

         ПРОЕЗДНОЙ biletimə, dörd РУБЛЬ da əlavə ödəyib, 

plaskart vaqona nömrəli yer götürdüm.  
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         14-cü vaqon, 28-ci yer.  

         Məhz bu qatar, məni Bakıya aparacaqdı!  

         14-cü vaqon.  

         Ġki il əvvəl... Biləcəri stansiyasından əsgər gedəndə 

isə, 13-cü vaqon-eĢalona düĢmüĢdüm.  

         Bir qədər də ötmüĢ qatar perrona girdi.  

 Cəld, dağdan ağır iki çamadanımı götürüb, 

basabasda 14-cü vaqonu axtarmağa baĢladım.   

         Artıq, son mərhələ idi.  

 Deyinən, söyən, itələĢən əliyüklü adamlar, dirsəkləri 

ilə özlərinə kəsə yol aça-aça... dürtmə-ləĢə-dürtmələĢə bir-

birindən irəliyə keçməyə can atırdı. Belə yerlərdə, ədəb-

nəzakət gözləmirlər. 

 Hələ yaxĢı ki... qatarın tərpənməsinə xeyli vaxt 

vardı. Bərdəyə salamat çatmaq üçün Allaha dua etmək 

istəyəndə, uzaq səmada üç təyyarə-nin arxasıyca uzun ağ 

duman zolağı buraxaraq ənginliyə doğru süzdüklərini 

gördüm...  

 Gözlərmi qıyıb onlara xeyli tamaĢa elədim. 

 Bu da 14-cü vaqon. Qalırdı 28-ci yer. 
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         Qətiyyətlə özümə yol açıb, yerimi tapdım. 

 Çamadanları sahmanlayandan sonra, quĢ azadlğı 

ilə vaqondan bayıra çıxdım.  

         Hələ vaxta vardı.  

 Vağzalın poçt Ģöbəsinə girib ОМСК-a, pes-simist 

Allaya... və Kirovabada, azacıq aĢın duzu olmayan tələbə 

qardaĢım Vaqifin ünvanına zərli bir açıqca yazıb 

göndərdim.  

 Söz yoxdu ki, Vaqif bu açıqcanı alana kimi mən 

özüm evimizdə olacaqdım. 

 Gözləmə zalına qayıdıb, daĢ kimi yatan bir yorğun 

sərniĢinin ayaq tərəfində özümə yer elə-yəndən sonra, 

oturub bu gecə gördüyüm beĢinci yuxunu xatırlamağa 

baĢladım... 

 GörmüĢdüm ki... Folklor institutunu məhkə-məyə 

vermiĢəm və Səbayil rayon məhkəməsin-də Ģikayətimə 

baxırlar. Ġnstitutun bir neçə əmək-daĢı gəlmiĢdi. Dörd aya 

kimi sürən məhkəmə çə-kiĢməsində hakim onların xeyrinə 

qərar çıxardı. 

 Səbayil rayon məhkəməsinin hakimi, Elnur 

Məmmədsaat oğlu Həsənov, vəkilim isə Bakı Ģə-həri 14 

saylı Hüquq məsləhətxanasının vəkili Yu-nus Vəliyev idi. 
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 Yəni ki, belə əxlaqsız yazıları folklorda ver-mək olar. 

Hakimdən bircə söz soruĢdum: “Onda, sən istəyərsən öz 

qızın elə yazıları oxusun?” 

 Həyasızcasına üzümə baxıb iriĢdi...  

 Sonra apellyasiya Ģikayəti verdim.  

 Bu dəfə isə iĢə baxan Cəmilə adlı bir qadın hakim 

Səbayil məhkəməsinin qərarını ləğv elədi. 

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi MK-nın19 iyul 2012-ci 

il tarixli qərardadında yazılmıĢdı: 

 Səbail Rayon məkəməsinin çıxardığı 2\009\ -

1293\2012 saylı, 04 iyun 2012-ci il tarixli, qərar-dadı ləğv 

edilsin. 

 Sədrlik edən hakim: Cəmilə Ġ.Səfiyeva.  

 Bir ay sonra, onların verdiyi apellyasiya Ģi-kayəti 

əsasında üçüncü məhkəmə baĢladı. 

 Və məhkəmə prosesləri çox uzun çəkdi. 

 Bakı, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Ġs-mayıl 

Vəliyev tərəfindən verilmiĢ, 2\103\-363\ 20 14 saylı, 

30.04.2014-cü il tarixli qərar çıxdı:  

 300 manat cərimə! 
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 Yarı pulu Folklor institutu, yarısını da, mən 

ödəməliydim. Bu millətimizin faciəsi deyildimi?  

 Dürüst adlandırsaq, bu məhz belə idi. 

 Süründürməçilik illərlə uzansa belə, mənim geri 

çəkilmədiyimi görəndə... o əxlaqsız hekayəti toplayıb 

kitaba salan müəllifi gizlətsələr də, məc-bur qalıb yeni nəĢr 

edilmiĢ folklor külliyyatı kitab-larının hamısını 

mağazalardan yığıĢdırdılar. 

 Folklor institutuna tarixi dərs oldu... 

 Birdən necə oldusa apaydın yadıma düĢdü ki, əsgər 

dostum, kirovabadlı MamıĢevi və onun həmyerlisi, 

tanınmıĢ müğənni Nəzakət Məmmə-dovanı, bir də, bu 

xanımla AY QIZ mahnısını duet oxuyan cəlilabadlı müğənni 

Teymur Mustafayevi də bu gecə yuxuda görmüĢəm. 

 Bu məĢhur duetin oxuduğu mahnı qızıl va-la 

köçürülmüĢdü. Azərbaycanın hansı bölgəsinə getsəydin, 

parklarda, çayxanalarda, maĢın maq-netafonlarında bu 

mahnını səsləndirirdilər. 

 Bu ifa xalqı məbhud etmiĢdi. 

 Milli musiqimizdə AY QIZ mahnısı çox idi.  
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 Sözləri Adil Babayevə, Hüseyin Arifə, Zey-nal 

Cəbbarzadəyə bir də Tofiq Bayrama məxsus olan bu 

mahnıların hamısı yaxĢı alınsa da...  

 Bəhram Nəsibovun bəstələdiyi AY QIZ mah-nısı 

onların ifasında möhtəĢəm alınmıĢdı. Xüsusi ilə təsnif 

hissəsi, sonuncu kupletin sözləri, bir də ki, nəqarəti çox 

gözəl səslənirdi:                

                      ***** 

 Mənim ki, varlığım sənə bağlıdır, 

 Ġntizar çəkməkdən sinəm dağlıdır. 

 Gəl xatırlayaq biz əhdi-peymanı, 

 Verdiyin vədələr söylə, bəs hanı?  

                      *****                       

*****  

 Ay qız, ay qız, ay qız, gəlləm dalınca, 

 Səndən əl çəkmərəm, mənim olunca.  

                      ***** 

 Cavan, sadə... gözəgəlimli və Ģöhrətə yeni-cə 

çatmıĢ müğənni Nəzakət Məmmədova bu du-etlə sanki 
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gözə gəldi. Günlərin bir günü qara xə-bər ildırım çaxması 

kimi, ölkə boyu yayıldı:  

 “Müğənni Nəzakət Məmmədovanın, buxar içində 

güclə sezilən, lüt-üryan, apağ meyiti evin-dəki hamamın 

vannasından tapılıb...”  

 Çoxlu dedi-qodu yayıldı:  

 “Qəsdən öldürüblər... Prokuror oğlunun ar-vadı 

öldürtdürüb... Boğaz dərisində, xərçəng ĢiĢi varmıĢ... 

BoĢandığı əri qurub-qoĢub...” 

 Sonuncu versiya həqiqətə daha yaxın oldu: 

 “Valehedici gözəlliyə malik o məlahətli səsli müğənni 

həyat yoldaĢı tərəfindən, demək olar ki, hər gün döyülüb-

söyülürmüĢ, sonda, növbəti qal-maqal yaĢanandan sonra, 

anası ilə bacısı Müka-fat gəlib... baĢ-gözü partladılmıĢ 

müğənnini, oğlu Ceyhunla birlikdə götürür və ər evindən 

biryolluq ata evinə aparırlar.  

 BoĢanmadan sonra, çoxlu elçi düĢsə də, o 

boğazındakı zobu bəhanə edərək tələsmir.  

 Hətta danıĢırdılar ki kəlbəcərli Ģair Sücayət ona 

çoxlu məktublar yazır, Ģeirlər həsr edirmiĢ. 
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 1982-ci ildə... Kəlbəcərin ĠSTĠSU sanatoriya-sında 

dincələndə tanıĢ olubmuĢlar.  

 Müğənninin Soçiyə gediĢindən sonra Ģairin yazdığı 

Ģeirlərdən biri el arasında yayılmıĢdı: 

                        ******   

 Yaman çətin imiĢ sənsiz yaĢamaq 

 Könlüm gecə-gündüz ağlar, qayıt gəl. 

 Sevəni bir gündə yüz yol öldürər, 

 Yarsız ötüb keçən çağlar, qayıt gəl. 

                                ******   

 Demə keçən-keçib, olan-olubdu. 

 Vaxt olub boĢalan bir də dolubdu. 

 Sən gedəndən saralıbdı, solubdu, 

 Gül açmır baxçalar, bağlar, qayıt gəl. 

                        ****** 

 Həsrətin ömrümün sarayın sökür, 

 Qəlbim haray çəkir, gözüm qan tökür. 
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 Sücayət vətəndə qəriblik çəkir, 

 Qürbətə dönübdü dağlar, qayıt gəl. 

                        ****** 

 Boğazındakı zoba bənzər ĢiĢkinlik, onu hər zaman 

narahat edirmiĢ. Bir pərəstiĢkarı da, bunu onun gözəlliyinə 

xələl gətirdiyini bildirir. 

 Soçidə bu əməliyyatı həyata keçirə biləcək bir həkim 

tapır, bu həkim müğənnini inandıra bilir və əməliyyat 

zamanı naĢı həkim yuxu damarına toxunur, damarı 

zədələyir və beləcə də müğənni heç nədən dünyasını 

dəyiĢir. 

 Ġstintaq dövründə məlum olur ki, bu həkim, 

ümumiyyətlə, plastik əməliyyat edən cərrah yox, gözəllik 

salonunda iĢləyən adi manikür imiĢ.  

 Ölənin müsəlman, öldürənin rus olduğu or-tada idi. 

Kim oxuyacaqdı müsəlman ərizəsini? ” 

 Heyf ondan... 

 ġair müğənninin məzarı üstünə gəlib ah-fə-ğan 

eləyir, hönkürə-hönkürə:  

 “Dur əzizim, barıĢmağa gəlmiĢəm, 
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 Dözəmmirəm, dözüm sənsiz qalıbdı. 

 KövrəlmiĢəm, elsiz dağa dönmüĢəm. 

 Bir kimsəsiz kür uĢağa dönmüĢəm, 

 ġeirim sənsiz, sözüm sənsiz qalıbdı...” 

 Bu da, Ģair Sücaətin müğənniyə vəfa borcu olur. 

Nəzakət ömrü də belə yazılıbmıĢ... 

 Bundan sonra Teymur Mustafayevin də elə bir 

yaddaĢlarda iliĢib qalan mahnısı olmadı.  

 Sözüm onda deyil.  

 Teymurun göylə gedən vaxtları idi.  

 RAYPO-nun o vaxtkı sədri Pəri ġadlinskaya onu, 

oğlu Elbrus müəllimin toyuna gətizdirmiĢdi.  

 Bərdəyə, bizim ġərq küçəsinə... 

 Pəri xalanın bizə qohumluğu çatırdı. 

 Elbrus müəllim, mənimlə bir sinifdə oxuyan 

Zemfiranı alırdı. Zemfira, xorultuyla yatan Vəzirin doğmaca 

bacısı idi. Onların ataları dükançı Misir bizim məktəbdə rus 

dilindən dərs deyən ĠbiĢ mü-əllimin halalca arvadını 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

682 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

qaçırmıĢdı. QızıxmıĢ mü-əllimə altı doğmaca balasını 

ərinin üstünə ataraq yad kiĢiyə qoĢulub qaçmıĢdı. 

 Bərdə tarixində bu ən rüsvayçı hadisə idi.   

 Həm də Elbrus müəllim, ögey dayım, qara Sabirin 

ən yaxın dostuydu.  

 Toya məxsusi hazırlaĢmıĢdıq. Atam mənə son dəb, 

finlandiya istehsalı olan boz rəngli, ba-halı kostyum 

almıĢdı.  

 O gün, yaxĢıca geyinib-kecinmiĢdim. 

 Toyda, Teymur Mustafayevin hərisliklə zil-lənən 

gözləri, təzəliyindən alıĢıb-yanan boz kos-tyumumda 

qalmıĢdı.  

 Onun öz libası köhnə idi.  

 Hərçənd, qara tufliləri köhnə olsa da sürtül-məkdən 

kostyumum kimi par-par parıldayırdı. 

 Tanımadığım ortaboy bir kiĢi klarnetin deĢi-yinə üç 

manat pul basıb, ĠRAN TƏRANƏLƏRĠ oyun havası sifariĢ 

elədi. Elə bu vaxt... 
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 Gözlənilmədən, müğənni qavalını yerə qo-yub 

üstümə sarı gəldi və məmnun baxıĢlarla qo-luma girib, 

bayıra çıxmağımızı xahiĢ elədi.  

 Təəccüblənsəm də, onunla çölə çıxdım.  

 Barmaqlarını, gülə-gülə boz kostyumumun üstündə 

gəzdirib heyranlıqla tərifləməyə baĢladı. 

 Üstüörtülü fikirlərinin olduğu, oynaĢan göz-lərindən 

açıq-aydınca sezilirdi.  

 Ev-eĢiyi də yaxĢı tanıyırmıĢ. 

 Məni Elbrus müəllimin yataq otağına saldı. Və 

gözünü kostyumumdan çəkmədən, Ģirin dillə xahiĢ elədi ki, 

kostyumumu geyinib əynində bax-maq istəyir. Mən də, 

tərəddüt etmədən pencəyi-mi soyunub ona uzatdım.  

 O, Ģax pencəyimi əyninə geyinib, güzgüdə özünə 

xeyli tamaĢa elədi... Kostyum əclafın əyni-nə yamanca da 

kip oturdu. 

 Sonra abırlı tərzdə Ģalvarı da çıxartmağımı rica 

elədi. Və öz Ģalvarını da açmağa baĢladı.  

 ġalvarları da çıxarası olduq.  
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 O dəst geyinib tamam əyninin ölçüsü oldu-ğuna 

əmin olandan sonra, yalvardı ki, bu kostyu-mu ona 

ərmağan eləyim. Və nə vaxtsa bu yaxĢı-lığın əvəzini çıxar. 

Ölüncə də dostluq edərik. 

 Bu gədalıq idi.  

 Yoldan keçənə yumaq sarıtdıranmıĢ ki bu! 

 AY QIZ mahnısını televizorda oxuyanda, bu 

bəstəboy müğənni necə əlçatmaz görünürdü.  

 Ağlar günə qalmıĢ adamlar kimi, necə yal-varırdısa, 

seçim yeri qalmadı.  

 Biz, Pəri xalagillə bir küçədə yaĢasaq belə, 

Xuramangillə onların hasarları bitiĢik idi. Bu fak-tın özü, 

səxavətə aparan yolun əsas açarıydı. Hərçənd, əli 

xəmirliyə çörək borc verməzdilər. 

 Amma, məni sıyıltdı.  

 Nədənsə, verməmək arıma gəldi. 

 Qısası, tələm-tələsik evimizə tərpənib əyni-mə 

baĢĢqa kostyum geyinərək onun nimdaĢ pal-tarını da 

götürüb geri qayıtdım. 
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 Bəbək kimi qoruyacam bu kostyumu. Bər-dədən, 

ġərq küçəsindən əmanət olacaq... 

 UĢaq kimi əlimə billə verirdi.    

 Beləcə ilkini əynimə yenicə geyindiyim təp-təzə fin 

kostyumumu cəlilabadlı xanəndə Tey-mur Mustafayevə 

bağıĢladım...   

 BağıĢladım yox, al dilə tutub əlimdən aldı...  

 Fin kostyumunun aqibəti belə qısa oldu. 

 Çox çörəyi dizinin üstündə adammıĢ.  

 Ona hər qəbahətini bağıĢlayardım. 

 Amma... 

 Onun, yeni ailə qurmuĢ ağköynək bircə oğ-lunu öz 

Ģəxsi minik maĢınında diri-diri yandırıb, qisasçılıqla 

öldürdülər.  

 Əclaf, oğlunun qırxı çıxmamıĢ, suyu sovul-muĢ 

dəyirmana dönmək, ağlayıb-sıtqamaq, gü-nünü qan 

ağlamaqla keçirmək əvəzinə, ara say-xaĢmamıĢ canlı efirə 

çıxıb, inilti səslərin əvəzinə yersiz gülüĢlərlə Ģən mahnı və 

ardınca da, təsnif oxudu. Və bu alçaqlıq qarĢısında 

yalandan köks ötürüb sirr bölüĢürmüĢ kimi dodaqaltı: 
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 “DanıĢacağam vaxtı gələndə...”-deyib, özü-nüdartan 

canını sudan quru çıxartdı. 

 Amma mızıldananda səsində yüngül bir tə-laĢ da 

hiss edilmirmiĢ.  

 Bu onun məsləkində yeni təzahür idi. 

 SözgəliĢi: 

 Qocalanda da toy toğlusu kimi ekranlardan çıxmırdı. 

Səsi də batmıĢdı. Əmicanı deyə-deyə... cavan qızlara 

qoĢulub Ģou proqramlarda min-bir hoqqadan çıxır, 

ağnağaz üyüdürdü.  

 Üzünü mürdəĢir yusun! 

 Bu da bizim, arsız Teymur əmicanımız... 

 Sonra da, genkürək MamıĢevi xatırladım.  

 O, Kirovabadda Kənd Təsərrüfatı institutu-nu bitirib 

mənimlə Pervomayskidə düz bir il hərbi xidmətdə 

olmuĢdu. Çox qeyrətli vətənsevən, tor-pağa bağlı bir oğul, 

əsl vətəndaĢ idi.  

 Ermənilərə sonsuz nifrəti vardı. 

 Sovetlərin çöküĢündən istifadə edib, ermə-nilər 

Dağlıq Qarabağ sövdasına düĢəndə, Ermə-nistandan 
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azərbaycanlılar qovulanda və Sumqa-yıt hadisələrini, 

təxribatçı rus-erməni əks kəĢfiy-yatı törədəndə... 

Kirovabad adını dəyiĢib keçmiĢ tarixi Gəncə adını özünə 

qaytaran oğullardan biri də məhz o, Natiq MamıĢev 

olmuĢdu.  

 O vaxtlar, 18 nömrəli Bərdə Çörək zavodu-nun gənc 

direktoru idim. 

 Bir gün evə zəng vurdular ki zavoda Gəncə 

QOSSTANDART-dan yoxlama gəlib. 

 Zavoda gəldim. 

 Yoxlamaya gələnləri qəbul eləyəndə iĢçilə-rim xəbər 

elədi ki, çörəkləri qərəzli Ģəkildə çəkib, nəsə, artıq-əskik 

gələnlərdən sənədləĢdiriblər. 

 TanıĢlıqdan sonra öyrəndim ki, gələnlərin ikisi Bakı 

vətəndaĢı olsa da, biri də gəncəlidir.  

 Yoxlamalar ipə-sapa yatmırdı, qan-qan de-yirdilər. 

Əllərində də tutarlı faktları vardı...  

 Sən demə, bu iĢi də təĢkil edən bizim gen-tuman 

babı arvadın sür-sümük və sürtüĢkən oğ-lu, ĠSPOLKOM 

Sabir Quliyev imiĢ... 

 Lazımi yerlərə məktubla müraciət edibmiĢ. 
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 Gəncəlilər söyüĢcül və dikbaĢ olsalar belə, necə 

oldusa... sövdələĢmək üçün özümə simsar hesab edərək, 

sürməyi kostyumlu bu gəncəli oğ-lana yanaĢıb tanıĢlıq 

verdim:  

 “Bəlkə tanıyasan... Gəncədə bir yaxın dos-tum var, 

sözübütöv, qorxmaz, qeyrətli, lalərux bir oğlandı, 

Səfərəliyev qəsəbəsi, Natiq MamıĢev...” 

 Oğlan tutuldu.  

 Meyit kimi ağardı...   

 Və təntimiĢ bir halda qəflətən ayağa qalxıb, dumanlı 

baxıĢlarla az qala üstümə bozardı:  

 “Sən məni nəyə sövq eləmək istəyirsən lə-lə? Onu 

hardan tanıyırsan?”  

 Heyrət dolu həssaslıqla üzünə baxıb: 

 “Sizi heç nəyə təhrik eləmirəm... Biz Ukray-nanın 

Pervomaysk Ģəhərində müddətli hərbi xid-mət keçmiĢik. O 

institut bitirib əsgər gəldiyindən bir il qulluq elədi. 

Gəncədəki bina evində də çox olmuĢam. O da bizdə 

qonaq olub...”   

 Ərəb nağıllarıtək, gözlənilmədən: 
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 Ġri cüssəli kiĢi soldu-saraldı, südəmər körpə kimi 

səndirləyib tirtap yıxıldı!  

 Eyni vaxtda, hamı küt bir nərilti ilə qıĢqırıb, söykək 

durmaq üçün ona sarı cumdu.  

 Həyəcanla çığırıb katibədən su istədim.  

 Bəstəboy Elmira əlindəki litirlik boĢ butulka ilə soyuq 

su dalınca götürüldü. 

 Bir-neçə saniyə ərzində onu həyata qaytar-maq 

lazım idi. Vaxt itirmək olmazdı. 

 Birtəhər əlimi salıb onun kilidlənmiĢ köpük-lü 

ağzından dilini zorla dartıb çıxartdım. 

 Bir neçə dəfə dərindən gərilib dartındı.  

 Sanki, tükənmiĢ qüvvəsini bərpa edirdi. 

 Solğun sumağı rəng köynəyinin düymələri-ni açıb 

soyuq suyu sinəsinə calayanda, gözlərini qırpa-qırpa açdı. 

Bizi görüb dərhal huyuxdu. Bə-rəlmiĢ gözləri oynaĢdı... Və 

qəfil sıçrayıb ayağa qalxdı. Sanki, heç nə baĢ verməmiĢdi. 

 Sapsağlam idi. 

 Təcili yardım gələnə kimi pəhləvan cüssəli kiĢini 

dirildib stulda oturtduq.  
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 Üzündə yorğunluq qırıĢları vardı. 

 Yekə baĢı, qırıĢlı iri alnı olan 40 yaĢlarında bir 

hündür, genkürək, dərisi ağ kiĢi idi. 

 Hamımız mat qalmıĢdıq.   

 Onun vücudunu belə sarsıdan görəsən nə oldu? 

Qorxdumu? Bəlkə güvənmədi? 

 Qəfil necə hönkürdü! 

 Mərhəmətoyadıcı ümidsizliklə pıçıldadı: 

 “O mənim kiçik qardaĢım idi! 

 Həyatını qurban verdi...” 

 Tüklərim qabardı. 

 Hadisələrdə, ERMƏNĠÇAST adlanan yerdən 

həyasızlaĢmıĢ erməniləri qovub çıxaranda, əlin-dəki rus 

QRANAT-ı partla-yıbmıĢ!  

 Ümidsizliyə qapanıb, pıçıltıyla: 

 “Heyf elə bir oğuldan. Kirovabad deyiləndə onu 

mətin, parlaq bir ulduz kimi xatırlayacağıq... Əsgər 

dostlarımızın xəyallarında əbədiyyətə kimi dolaĢacaq. 
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Səfərəliyev qəsəbəsində, doğulduğu, böyüdüyü küçəyə 

kaĢ onun adını verəydilər...”  

 KiĢi vüqarla susurdu. 

 Ümidsiz baxıĢları ilə yenidən məni baĢdan-ayağa 

süzdü. Sanki, həyat-məmat məsələsi ara-sında iliĢib, 

qeyri-Ģüuri sayıqlayırdı.  

 Donquldana-donquldana qəfil ayağa qalxıb 

yoxlamaya gələnlərin əlindən materialları aldı və cəsarətlə 

dörd yerə bölüb var gücü ilə cırıqladı.  

 Yoxlamaya gələn o biri iĢçilər... ha vurnux-salar da, 

çaĢıb qalmıĢdılar. 

 Onun bu hərəkəti hamını tutdu. 

 Dəli aydan qorxan kimi hamı içini çəksə də susdu. 

Söz güləĢdirmək yeri deyildi. 

 Bu an ona yaxınlaĢmaq vəhĢi heyvanın qə-fəsinə 

girmək kimi bir Ģey olardı. 

 Səssiz-səmirsiz yeni bir akt tərtib edib, hər Ģeyin 

qaydada olduğuna dair imza atdılar.  

 Sözsüzcə...  

 Onsuz da söz-sov yeri deyildi. 
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 Amma, hamısı bir ağızdan dedi:  

 Söz aramızda! 

 Yeməyə də oturmadılar...  

 Bakılılar, suyu süzələnə-süzələnə getdi. 

 Yuxuda gördüklərim məni duyğulandırdı...       

         Saat 11:00-da, qatarımız Rostovdan, uzun bir fit 

verərək fısıldayıb ləngərlə çıxdı. 

 Tarazılığını itirən baĢı qarıĢıq bir neçə sər-niĢin 

büdrəyib ordan-burdan yapıĢaraq yıxılmaq-dan özlərini 

güclə saxlaya bildilər. 

 Bərk qarmaqarıĢıqlıq idi.      

 Yerini səhv salan, bir yerə satılan iki biletin acısını 

yaĢayan, kimisə dilə tutub vaqonunu, ya yerini dəyiĢmək 

istəyən, biletin pis yazıldığından vaqonunu səhv salan, son 

anda, biletli, ya bilet-siz özünü vaqona birtəhər təpən 

sərniĢinlərin gi-ley-güzarı,vaqon bələdçisinin 

hökmfərması...  

 Vaqonda siqaret tüstüsü, tər, sidik iyi, nim-daĢ 

mələfələrin kəsif qoxusu bir-birinə qarıĢdı.  

 Hava çox ağır idi.  
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 Bir qədər keçmiĢ bu havaya alıĢdıq.  

         Düz, bir gecə-gündüz keçəndən sonra, bu qatar, elə-

beləcə, səs-küylə, fit-fısıltıyla Bakı də-miryol vağzalına 

girəcəkdi.  

         Bu da, hərbi xidmətin sonu olacaqdı.  

 Azadxahlıq!  

         Elə yenicə qatar ləngərləmiĢdi ki, bizim va-qona 

gənc bir qadın girdi. Əlində bir ədəd çanta, bir əliylə də, 

qucağında bərk-bərk tutduğu körpə.  

         O körpəsini sinəsinə sıxmıĢdı.  

         Biletinə çantasını tutduğu əlində baxıb düz mənim 

üstümə sarı gəldi. 29-cu yer... 

         Optik eynəkli qadını yaxından görəndə qu-ruyub 

qaldım. Bu o idi! 

         ВОЕНТОРГ-da satıcı iĢləyən qız.  

         Sarıkirpiklinin ərinə qoĢulub gedən.  

         Ağ sağanağı olan optik eynəkli!  

         Becid qalxıb ona kömək elədim.  
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 Əlindəki çantasını alıb yük yerinə qoydum.  

         Alt oturacaqda öz yerini sahmanlayandan, uĢağı 

bürüdüyü ağ bələkdə yerbəyer eləyəndən sonra mənimlə 

üzbəüz oturdu.  

         Və ona çox ehtiram, sayğı, hörmət qarıĢıq diqqətlə 

baxdığımı görəndə soruĢdu: 

         -Sən, nəsə mənə tanıĢ gəlirsən serjant... 

         Ehtiramla gülümsəyib:  

         -Pervomayskidə ВОЕНТОРГ-da iĢləyən satı-cı qız 

deyilsiniz?  

         O dərhal məni tanıdı, qızardı, təbəssümlə:      

         -Hə... Deyirəm axı... Suyun Ģirin gəldi... 

         -Bəs siz Rostovda neyləyirdiniz ki? -maraq dolu 

təəccüblə soruĢdum. 

         -Ərimin xidməti iĢin bura dəyiĢmiĢdilər, indi də onu 

sizin Bakıya göndəriblər. Sizdə salyanski kazarma var? -

həvəslə soruĢdu.  

         -Hə... hə... var, -sevincək dedim.  
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         -Baax, yoldaĢım indi orada, müddətli hərbi xidmət 

çəkir, üç aydan artıqdır.  

 Zəng vurub ki, çıx gəl...  

 O gedəndə, uĢaq körpə idi, xəstələnmiĢdi. Odur ki, 

mən ləngidim. Ġndi də, qatara bilet tapa bilmirdim. Hələ 

uĢaqlı-ana olduğuma görə mənə hörmət elədilər. Sağ 

olsunlar.  

         -Hə... hə... Düz deyirsən, cəmi iki ВОЗВРАТ bilet 

vardı... Birini də mənə verdilər. Əsgər oldu-ğumu nəzərə 

aldılar...  

         Qatar takkaturukla, Bakı istiqamətində Ģü-tüyürdü. 

Artıq bu bir həqiqət idi ki, Ukrayna əra-zisini tərk edib, 

Rusiya çölləriylə Ģığıyırdıq... 

         Ġdman formasında oturub bir xeyli gündəlik yazdım. 

Yerim əla idi. Ağ sağanaqlı optik eynək, bu gənc, 

maralgözlü qadına çox yaraĢırdı.  

 Qatarla iki saatdan artıq yol getmiĢdik. 

 Bu müddətdə:  

         O bir dənə də olsun siqaret çəkmədi.  
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 Qırmızı manikürlü uzun ağ incə barmaqları o vaxt 

gördüyüm kimi olsa da, qollarında və zərif biləklli əllərinin 

üstündəki çay yatağınabənzər ki-çik göy damarları bir az 

aydın gözə dəyirdi.  

         Körpəsi mıĢıl-mıĢıl yatırdı.  

         Ondan, sarıkirpiklini və polkovnik atası ali-gah 

Bezlepkini soruĢdum. 

         -Ooo... Bezlepkin, general rütbəsi alıb, indi 

Tuapsedə qulluq edir. Alicənab insandır. -dedi.  

         Və sonra da qımıĢıb, bic-bic soruĢdu:  

         -Sarıkirpikli Natanı sən hardan tanıyırsan?  

         Bildirdim ki, bir yerdə iĢləyirdik. 

         O bir qədər susub, nəsə çox fikirləĢdi:  

         -Onun ərini tanıyırdın? -kədərlə soruĢdu.  

         -Yox, görməmiĢdim, -sakitcə dedim . 

         -Onun uĢağı olmurdu, ona görə də ayrıldı-lar. Sonra 

da... əri məni yoldan çıxartdı... 

 Heyrətlə soruĢdum: 
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         -Necə yəni? Sən onu sevmirdin?  

         -Yoox! -Nə danıĢırsan? Əsəbimdən siqaret də 

çəkdim... Özün ki görmüĢdün... 

         O, maral gözlərini bir nöqtəyə dikərək xey-li 

susandan sonra, təəssüflə pıçıldadı:    

         -QardaĢım zorla verdi... 

         Axır ki, onun adını öyrəndim.  

         Larisa!  

         -Mənə, orta məktəbdə rəfiqələrim maralba-xıĢlı 

Lesya ukrainka deyərdilər. 

 O danıĢdıqca, koppuĢ qırmızi dodaqlarını, açıq ağ 

sinəsini, ehtirasla marıtlayırdım.  

         Beləcə gecə yarıyadək Lesyayla çoxdanın mehriban 

yaxın tanıĢları kimi dərdləĢdik.      

         Gözləri zəif olsa da, çox ağıllı, təmkinli idi. Məni çox 

sorğu-suala tutdu. Bakıda yaĢadığımı, institutda tələbə 

olduğumu öyrəndi.  

         Və... Nə fikirləĢdisə qəflətən:  

       -Bakıda tez-tez görüĢərik... -ümidlə dedi. 
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         Mən məhcubluqla kağız-qələm çıxarıb Ba-kı 

ünvanımı ona verdim.  

         Bildirdi ki, yoldaĢım БОЛЬШОЙ САЛЯНСКИЙ 

kazarmanın hərbi Ģəhərciyində yaĢayır.  

         Ünvanı dəqiq bilmirdi.  

         -Özüm səni axtararam... -dedi. 

 Onun səsində... məğzini tam ayırd edə bil-mədiyim, 

nəsə sirrli bir titrəyiĢ hiss etdim.  

         Ġçim əsim-əsim əsdi...  

         Mən Pervomayskidə, hərbi xidmətin ilk ilin-də, 

Ģaxtalı-ayazlı-çovğunlu, qar-boranlı günlərin-də nə qədər 

ona baxıb həsəd aparmıĢdım! 

 O gəncliyinin, gözəlliyinin zirvəsində idi.  

         ВОЕНТОРГ mağazasının qarĢısındakı taxta 

oturacaqda o lal-dinməz, heç kəsə yovuĢmadan, tənha 

oturub siqaret çəkəndə... gözlərimə, necə mələk kimi 

görünər, yuxularıma girərdi. Ġndi özü bildirdi ki, səni 

axtaracağam... Ərimi sevmirəm... QardaĢım zorla verib... 

         Lesya məni tərlətmiĢdi.  

         O olduqca cazibadar idi.   
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 Ağıllı baxıĢları daxilimə nüfuz edir və bütün 

vücudum titrəyirdi.   

         Amma, nədənsə ondan hələ də utanırdım.  

         O, körpənin ağzından sürüĢüb çıxmıĢ əm-ziyi təkrar 

uĢağın ağzına qoyanda, körpə əmziyi tələsik və tez-tez 

sümürüb əmir, yuxulu gözlərini qırpır, yenə uyuyub dərin 

yuxuya gedirdi... 

         Lesya, nədənsə yatmaq istəmir və elə hey mənimlə 

sorğu-sual edirdi.  

         -Bədii kitab oxuyursanmı? -soruĢdu.  

         -Əlbəttə ki, Hüqonu... Drayzeri... ġoloxovu, Lev 

Tolstoyu... Dostoyevskini... Balzakı... Çingiz Aytmatovu... 

Edqar Ponu... Ernest Hemenqueyi,   Çexovu... 

Turgenevi... Markesi oxumuĢam.   

 Elə ay olmaz ki, iki-üç roman, ya bir povest 

oxumayam. Bədii jurnalları da oxuyuram.  

         O razılıqla məndən soruĢdu: 

         -Stefan Sveyqdən, Kamyudan, ya Selincer-dən nəsə 

oxumamısan? 
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         -Yad qadının məktubu... Hə, hə... Bir də... Bir 

qadının həyatından 24 saat... hə... Sveyqdən bunları, bir 

də Amoku oxumuĢam. G.Selincerdən isə Çovdarlıqda 

uçurumdan qoruyan romanını... Kamyudan da ÇöküĢ 

romanını və bir də ki, onun Nobel nitqini oxumuĢam... 

         -Dyumanı çox sevirəm, -dedi. 

         -Dyumadan, bircə Üç müĢketyoru oxumu-Ģam. 

Azərbaycan dilində baĢqa romanı yoxdur... 

         Gecə saat ikini ötmüĢdü.  

         O, məndən körpəyə baxmağı xahiĢ eləyib, harasa 

paltarını dəyiĢmək adıyla getdi. 

         Yaxası axıra kimi düyməli xalatda qayıtdı... Xalatı 

əyninə kip oturduğundan dona oxĢayırdı... Onun zərif, 

gözəl bədən quruluĢu, vaqonun zəif  iĢığında aydın 

sezilirdi. 

 Yenicə oturmuĢdu, birdən:  

         Sinəsinin iki yuxarı düyməsi açdı... 

         SərniĢinlər yatırdı.  

         Qatar dayanacaqlarda dayanan vaxt xorul-dayan 

sərniĢinlərin səsi aydınca eĢidilirdi. Qata-rın səs-küyü, 
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yırğalanması, hərəkəti isə, xorultu və fısıltıları eĢitməz 

edirdi. 

         Bizdən bir xeyli aralıdakı kupedə, dörd əs-gər kart 

oynayırdı. Özü də, qəpik pulla oynayır-dılar. Çünki, hərdən 

bir-birilərinə pul verəndə qə-piklərin cingilti səsi eĢidilirdi. 

         Yaman acmıĢdım. 

 Tez-tez də əsnəyirdim.  

 Elə növbəti əsnəmə ərəfəsində də:  

         -Qatarın restoranı görəsən indi açıq olar? - sınayıcı 

yorğunluqla soruĢdum. 

         -Hə, qatarlardakı restoranlar fasiləsiz iĢlə-yir, gecə-

gündüz... iyirmi dörd saat. 

         -Yaman acmıĢam, istəyirəm, nəsə yeyəm. Bəlkə 

restorana birlikdə gedək, Lesya? -Bəbəni də özümüzlə 

apararıq... 

         -Yoox... mən istəmirəm, həm xalatdayam, həm də ki, 

körpə yatır. Sən get. Gələndə, mənə su alarsan, bir dənə 

də bulka. 

         -BaĢ üstə, -deyib, arxayınlıqla qalxdım. 

         Və qırğı kimi götürüldüm.  
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         Restoranda iĢləyənlərin demək olar hamısı 

azərbaycanlı imiĢ! Məni görən kimi, ikisi-üçü bir-dən 

baĢımın üstünü aldı. Görəndə ki, mən özüm də 

azərbaycanlıyam, sevinmək əvəzində baĢımı aldatdılar. 

Belə ki:  

         Pivə ilə ikicə dilim pendir, üç dilim də qara çörək 

yemiĢdim. 1 manat 70 qəpiyimi aldılar.  

Hələ bu azmıĢ kimi 2 РУБЛЬ verəndə ki, xırda 30  qəpiyi 

qaytarsın, qaytarmadı.  

         Üzümə hırıldayıb çıxıb getdi.  

         Pivə məni tutanda, geri qayıdıb birini də iç-mək 

istədim. ЖИГУЛЕВСКАЯ ПИВО-nun, bir butul-kası hər 

yanda 30 qəpik idi.  

         Bəs niyə bunlar məndən 1 manat 70 qəpik istədilər? 

Hələ bir utanmadan 30 qəpik xırda qə-pikləri də 

qaytarmadılar. 

 Heç haqsızlığa dözümüm yox idi.  

 Restorana girib bir qədər axtarsam da, pul alan 

oğlanı tapa bilmədim. 

         BaĢqa oğlandan bir butulka pivə, bir butul-ka da 

süfrə suyu istədim. Bu oğlan da, iki manat pul istədi. 
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Bunlarda, heç yerlibazlıq, əsgərə hör-mət-filan qoymaq 

deyəsən yoxuydu.  

         Qısası, həmyerlilərim məni beləcə aldatdı. 

 Əsgərə hörmət qoymayan, kim olur, olsun, gözümün 

düĢməni idi. 

         Vaqonumuza məyus qayıtdım.  

         Artıq saat 02:47 idi.  

         Lesya, eləcə oturduğu yerdə, körpəsini si-nəsinə 

salmıĢdı. Deyəsən təzə əmizdirirdi.    

         Oturduğu yer yarımqaranlıq olsa da o özü-nü 

məndən gizlətmək istədi.  

         Cəld su butulkasını, kiçik stol əvəzi, kupe-də 

quraĢdırılmıĢ masaya qoyub, aralanmaq istə-dim. Ancaq o 

təkidlə çağırıb məni geri qaytardı. 

         -Otur, -dedi. 

 Əvvəl, üzümü əllərimin içinə alıb nəfəs be-lə 

çəkmədən, nə edəcəyimi düĢündüm. 

 Hərdən inanılmaz dərəcədə həyalı oluram. 
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 Sonra qəfil pivə butulkasını da götürüb ye-nidən 

restorana sarı qayıtdım. 

 Lesya arxamca çıxmadı... 

 Restoranda seyrəklik idi.   

 Yeni bir oğlan ofisiant gəldi. Yenə, iki dilim pendir, 

üç dilim də qara çörək sifariĢ elədim.  

 Pivə butulkasının da qapağını açdırıb, tək-cə yeyib-

içməyə baĢladım.  

         Onu da qeyd eləyim ki, bu gecə ilk dəfəydi ki, 

restoranda azərbaycanlı ofisiant görürdüm.  

 Qürbət eldə. O, məndən rəsmi, yad kimi: 

         -Nə sifariĢ edəcəksən? -soruĢdu.  

 Düzü karıxdım. Öz ana dilimizdə necə Ģirin 

danıĢırdı. Bu mənə çox qəribə gəldi. 

         -Hazır nəyiniz var?-soruĢdum. 

         -ПЕРВИ: borĢ, sup, balıq, toyuq bulyonu...  

         Azərbaycan dilində danıĢanda, ona gülmə-yim gəldi. 

Doğma dil adamın ruhunu oxĢayırdı... 
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         KiĢi-kiĢi ikinci pivəni də boĢaldıb, iki РУБЛЬ da stolun 

üstünə əlavə pul atdım. 

         Qoy bizimkilər yaxĢı dolansın deyə... 

         Gecə saat üçü bəlkə də keçərdi.  

 Qayıdıb yerimə gələndə, dar keçiddə təpə-dən-

dırnağa kimi çırk içində... üzütüklü, bir piyan rus, əlini 

açıb... iyirmi qəpik dilədi. Əsgərdən pul istəməzlər desəm 

də, əlimi cibimə salıb, ona bir-neçə qəpik pul verdim. 

         Lesya yuxuya getmiĢdi...  

         Yaxınlıqdakı stansiyadan ötəndə onun sol-ğun, 

qayğılı çöhrəsi iĢıqlanırdı. Və... bənizindəki kiçik 

qırıĢlardan hiss olunurdu ki, əziyyət çəkir... 

         Qalxıb yerimə çıxdım.  

         Pivə içəndən sonra:  

 Qatarda yatmaq yamanca asan olur.  

 Yatandan sonra da, elə ki qatarın çıxardığı əyləc 

səsindən ayılırsan, sonra da, qatar fit verib təkrar hərəkətə 

keçib səni silkələyəndə, yerində ki, qurcalanıb yenidən, 

yuxuya keçirsən ha, bah, bah... Necə ləzzətli olur! 

 Qatar gedəndə, köhnə nağılları xatırladır. 
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         Səhər oyananda Lesya körpəsini əmizdirib 

yatırtmıĢdı... Sağ dirsəyimə sökənib, dikəldim və sol 

qolumdakı saata baxdım:  

         Artıq, saat 07:15 idi. 

 Çox səmimi salamlaĢdıq.  

         Hardasa, üç-dörd saatlıq yolumuz qalmıĢ-dı. 

Yuyunub, səliqəylə geyinib oturdum.   

         ЧЕХОСЛОВАКИЯ jurnalını açıb həvəslə oxu-mağa 

baĢladım. Jurnal rəngli idi. Dərindən köks ötürüb səhifələri 

çevirdikcə duyğulanırdım. БРНО Ģəhərinin, bir neçə 

mənzərəli yerlərinin fotoĢəkil-lərini vermiĢdilər.  

         Necə gözəl Ģəhər idi!  

         Jitka Zahalkovanın vətəniydi oralar... 

         Bu jurnal, СССР üçün buraxılır, onun bütün 

nömrələrini izləyib oxumalıyam. Bakıda hökmən olacaq. 

Lesya da jurnalı alıb maraqla vərəqlədi.   

         Ġstədim gündəliyi yazam.  

 Hərçənd, vaqon bərk gedir və hərdən necə 

silkələnirdisə, yazmaq olmurdu. Əlimdə, qələmin ucu 

titrəyir, yaxĢı yaza bilmirdim.  
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         Jurnaldan bir az oxuyub yerimə uzandım.  

         Lesya mənim bütün hərəkətlərimi diqqətlə izləyirdi. 

Birdən necə oldusa, Katyanın bətnində-ki körpəsini 

xatırladım. Sonra da, dünən yuxuda gördüyüm AğakiĢini 

xatırlamağa baĢladım.  

         Qəflətən... qatarın radiosunda Azərbaycan musiqisi 

səsləndi. Ġlahi: 

 Canımın, saçımın tükləri necə biz-biz oldu! Az 

qaldım ki ağlayam. Doğma dil, doğma musiqi necə kövrəlti 

məni. Halbuki, hər Ģey arxada qal-mıĢdı. Bir neçə saatdan 

sonra qatarımız Bakının Dəmiryol vağzalına çatacaqdı...         

         Azadlıqdayam, uniformalılara vida. 

 Biləklərimin zənciri qırılıb!  

         Hələ, Lesya da Bakıda yaĢayacaq, tez-tez 

görüĢəcəyik. Tələbə həyatım baĢlayacaq.  

 Xəzərdə gəmilər də qudok səsi verəcək. 

 Kəsik-kəsik...  

 GünəĢ ġərq döngəmizdən Ģəfəqlənəcək. 

 Gecələr ay Bərdədə doğacaq...     
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         Zeynəb Xanlarovadan sonra Ġslam Rzayev oxudu. 

Ġslamın səsi ruhumu oxĢayırdı.       

         DuyğulanmıĢdım yaman.  

         Lesya, eynəyinin ĢüĢələrini silirdi.   

         Bizim musiqi onu heç maraqlandırmırdı...  

         Əlibaba Məmmədov da oxudu:  

 AGRIMA ÜRƏYĠM...  

         Hə möhtəĢəm idi!   

 Artıq, Bakının isti havası duyulurdu. 

 Məndə hisslər, ehtirasdan da güclüdür...  

         Yumurta vurulmuĢ xəmirdən, yağda biĢiri-lən 

köppəcə çörək könlümə düĢdü. 

         Dağıstanı keçmiĢdik...  

         Yerimdə o yan-bu yana çabalayır ruhumla, qanımla 

bəxtiyarlığın qüdrətini dərk edirdim...  

 Dogma ocaqdan uzaq yaĢamaq, qürbətdə  

güzaran keçirmək nə deməkdir?   
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         Düzü, lap ağılsızlıqdır. SSRĠ, bizim ümumi vətənimiz 

olsa da, doğma vətənimiz deyildi. 

 Ümumi də vətən olar?  

         Bəs belədirsə, PRAHA-da necə yaĢaya bilə-rəm? Dil 

ayrı, musiqi ayrı, əlifbası yad...  

         Və... elə bu an da, çılpaqlığıyla anladım ki, doğma 

vətənsiz yaĢamaq nə deməkdir. Bu, mə-nim artıq son və 

qəti qərarım oldu.  

         Yitkayla, PRAHA- da yaĢaya bilməzdim!  

         Ġstədim, bu andakı duyğularımı, gündəliyə köçürüb 

rahatlaĢım. Hərçənd, qatar necə sürətlə Ģütüyür, necə 

silkələnirdisə, ürək sözlərim eləcə ürəyimdə də qalırdı. 

Musiqi qəlbimi oynadır, mə-ni çılğınlıq dərəcəsinə gətirirdi.  

         Məsum Adiləni, hisslərini korĢaltmağı yax-Ģı bacaran 

Xuramanı, yeniyetməliyi hələ təzəcə çiçəkləyən 

Komsomolu, qeyri-adi sədaqəti olan, bəzən də hər Ģeyə 

laqeyd yanaĢan Ģıltaq slav-yan qızı Yitkanı xatırlayırdım. 

Ailə qurmaq üçün:   

         Məhəbbət okeanımda olanlar bunlar idi... 

         Seçim eləmək vaxtı da daralırdı.   
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         Hansıyla ailə qurmaq?  

 Artıq qərarımı vermiĢəm, heç kim də məni, halal 

yolumdan sapdıra bilməz.  

 Bu Komsomol olacaq! 

         Boğanaq günortaların birində...  

         Ağ mirvari sırğalı, pörtdək qırmızı yanaqlı, illətli 

Məhbubə xalanın özü də, gözlərimin qarĢı-sında canlandı. 

Onun xumar-xumar baxıĢı, illah da iri əndamı...    

         VəhĢi intim ehtirası!  

         Sonra da, bənövĢəgözlünü xatırladım. Da-raĢa 

qalmıĢ qarnında, mənim körpəm uyuyurdu. Katya onu 

atasız böyüdəcəkdi. Amma bu kədərli olsa da... bətnindəki 

körpənin gələcəyi üzüntülü, ya faciəvi, ya da lap tamam 

əksinə olsa belə... o bu yolu özü bilərəkdən seçmiĢdi.  

         Anası da bilirdi, öz xeyir-duasını vermiĢdi.  

         Katerina pəfiqəsinə köpək kimi yaltaqlanan ərindən 

intiqam alırdı. 

         Həm də, yazıq ana olmaq istəyirdi.      

         Neyləsin axı?  
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         Nəsə, olacaq olmuĢdu. 

         Əbəs yerə vaxt itirməyək. 

         Musiqi, doğma Azərbaycan dilində oxunan AĞRIMA 

ÜRƏYĠM-i Əlibabanın nisgilli, kədərlə dolu həzin səsi, məni 

orbitimdən çıxarırdı...  

         Lesya da, bunları hiss edir, gözlərini mən-dən 

çəkmirdi. Ġçimdəki təbəddüllatı maraqla izlə-yir... keçirdiyim 

halın doğma musiqidən qaynaq-landığını sözsüz anlayırdı.  

         Görünür onun üçün bu çox maraqlıydı.  

 Onun əri hərbçi olduğundan, bəlkə də quru və rəsmi 

idi. Qız ərininn ağlını duymuĢ, içini hiss eləmiĢ və artıq 

ondan doymuĢ, onu bezdirmiĢdi.  

         Onun körpəsi qırxı yenicə çıxmıĢ qız uĢağı idi. 

Ukraynalı, belarus və ya, rus qadınlarının ək-səriyyəti 

körpələrini: elə qırx gün qazançada süd verər, sonra da ən 

yaxĢı halda çəpiĢ südü və ya, müxtəlif qarıĢıqlardan 

hazırlanmıĢ, ana südünə-bənzər toz halında süni 

yeməklərlə qidalandırar-dılar. Bu uĢaqlarda nə vətəndaĢlıq 

olacaqdı ki?  

         Lesyanın körpəsi qırx günü keçsə də, hələ süddən 

balasını kəsməmiĢdi. Eləcə bu halın özü təqdirəlayiq idi. 
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Körpə uyusa da, əmzik ağzında, bir-neçə dəfə gəyirdi. 

Sonra da, ağzının kənarla-rından çürümüĢ süd axdı. 

         Qatar sürət və səs-küylə, uzun fitlərlə qar-Ģıdakı 

kəndləri bir-bir arxada qoyurdu. 

         Qürbətdə doğma musiqi adamı dəli eləyər! Bu 

nəğməyə qulaq asmaqla, iki illik hərbi xidmət çəkmək ağır 

iĢdir. Müddətli xidmət olsa belə... 

         YaxĢı ki, ordu sıralarına əsgər yığımı baĢ-layanda, 

yeniyetmələri doğma ocaqdan elə uzaq diyarlara 

aparırdılar ki... nə öz dilini eĢidib dilxor olsun, nə də ki, 

musiqisini eĢidib havalansın... 

         Lesyaya baxan kimi, dərhal sakitləĢirdim.  

 Nədənsə... birdən mənə elə gəldi ki, onsuz daha 

keçinə bilmərəm... 

         Qatar gedir, gedir... ritmik səsi, takkatuku, fiti də ki, 

öz yerində...  

         Bizi elə gözəl yırğalayırdı!  

         QarĢıda, doğma el-oba, isti yurd-yuva, na-ğıllı ġərq 

döngəmiz və möhtəĢəm azadlıq!  

         XoĢbəxtlik necə olur?  
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         Komsomolla görüĢəcəyik. Bu yuxu nağılım da 

gerçəkləĢəcək. Bəs kiminlə ailə qurmaq?  

 Gəlinlik libasın məhz ona geyindirəcəkdim! 

         Düzü, onu olduğu kimi düĢünə bilmirdim.  

 Artıq, o qədər qəlbimdə əzizləyib, ruh kimi 

xəyalımda canlandırıb, təxəyyümdə nağıla gön-dərmiĢdim 

ki... onun real varlığını, həyatda necə olduğunu bəlkə də 

unutmuĢdum.  

         Axı onu heç bir doyunca görə bildim ki! 

 Ġndi, ən böyük arzuma qovuĢmaq ərəfəsini 

yaĢayıram. Sadə və doğma Sərq küçəmizə, yo-lumu... iki il 

həsrətlə gözləyən Komsomola gözü dolusu baxmaq.  

 Qatar irəlilədikcə düĢünürdüm: O vaxt mən kupeyə 

girəndə Xuraman yarıoturaq vəziyyətdə kitab oxuyurdu. 

Gərək salam verəydim.  

 KarıxmıĢ halda olsam da, bu ən önəmlisiy-di. Sonra 

da, qabaq-qabağa oturub, hisslərimizi incələyər, bəlkə də, 

o anın təntənəsi yaĢanardı.  

 Bu mənim... müqəddəs Ģagirdlik, qonĢuluq və aĢiqlik 

borcum idi. Elə onun da...  
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 Ancaq, mən verməliydim salamı. 

 Onun rəftarında bu yanlıĢ hərəkətim də bir rol 

oynamıĢdı. Ancaq, iĢin mayası, məhz bu de-yildi. O özü də 

salam verib məni utandıra bilərdi.  

 Ġntiqam almağa bütün vücuduyla susama-malıydı. O 

bir manatı görəndə... nəfəsim qaraldı,  həyatımda mənə 

verilən ən böyük iĢgəncə oldu.  

 Ürəyim necə qan ağladı o gecə...  

 O, vaqon bələdçisinin verdiyi ağların üstü-nə 

qoyduğu bir manatla halal sevgi haqqımı tap-damıĢ... öz 

yerini düzəldəndə, mənimkini düzəlt-məməyi ilə gəlinlik 

libasına vida eləmiĢdi. 

 Onun təkəbbürü, mənim qürurum...  

 Ġndi təəssüf edirəm ki, ona heç olmasa son dəfə 

oğrun-oğrun da baxmadım... 

 O...  

 Hələ bu gün də keçmiĢ hiddəti ilə yaĢayır. 

         Lesya kart çıxartdı: 

         -Köpük pulla duraki ya bura, oynayaqmı? -ovsunlu 

baxıĢlarla məni süzə-süzə soruĢdu. 
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 Gözlərim kəlləmə çıxdı... o, təptəzə kartları necə 

məharətlə Ģıqqıldadıb qatırdı. 

         Onun ağappaq zərif əllərinə, zoğalı lak qo-yullmuĢ 

uzun dırnaqlarına həsədlə, ağ sağanaq-lı eynəyinə 

diqqətlə baxır və fikirləĢirdim ki, kaĢ, Komsomol da orta 

məktəbi tez bitirə, barmaqla-rına bu cür, bu rəng lak 

qoya... 

         Restorana qayıtdım. Lesyaya kolbasa, çö-rək lazım 

idi. Qumar müĢkülü davam edəcəkdi... 

         Üz-gözündən his yağan, qarabığ azərbay-canlı xörək 

paylayan o sırtımıĢ oğlan yenə ərəb-zəngi kimi baĢımın 

üstünü aldı. Əvvəl bir butulka limonad gətirməsini xahiĢ 

elədim. 

         Bu dəfə, məni acığa aldatmaq istədi: Ağzı açılıb 

baĢından azca içilmiĢ butulkanın... ağzının qapağını 

yalandan ağızaçanla qaldırıb, qazsız li-monadı stəkana 

süzmək istəyəndə... əlini göydə tutub saxladım:  

         -Ġçi lax yumurta özünsən! Gicbəsər sərsəri, sən məni 

nə hesab edirsən idbar xasiyyətli? 

         Heç bir vaxt buğlu hamam görməyən gədə yamanca 

pərt oldu, kəkildəyib: 
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         -Yox açılmayıb qardaĢ, amma, ürəyinə gə-libsə, 

baĢqasını gətirərəm, -deyib, cavab gözlə-mədən kuxnaya 

götürüldü. 

         Yeni butulkanı yanımda, gözlərimin önünə tutub 

qapağını açanda, qazlı limonad daĢıb, kö-püklənə-

köpüklənə əllərindən axdı. 

         -Bu baĢqa məsələ! -qəribə əminlik hissi ilə, ucadan, 

həm də ki, təkrar-təkrar tərifləyib dedim.  

         Kolbasa-çörək də alandan sonra... beĢqat pul ödəyib 

geri qayıtdım... 

         Moskva vaxtıyla saat 10:50-dir.  

         SərniĢinlərə xəbər verdilər:  

         HazırlaĢın, qırx dəqiqədən sonra Bakı Də-miryol 

vağzalına çatırıq... 

         Ey ulu tanrı! 

         Artıq Sumqayıtı keçmiĢdik. 

         Bakıya, САБУНЧУ vağzalına çatırdıq! 

         Azərbaycanı ətəkləmiĢdik!  

         Düz iki il sərasər həsrətini, iztirabını çəkdi-yim gün 

indi yetiĢmiĢdi.  
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 Bir çoxları kimi sink tabutda deyildim. 

 Varəstə idim! 

         Pəncərədən içəri günəĢ Ģəfəqləri düĢürdü.    

         Bu səadətdir!  

         Sanki, vətən də öz əsgərini qarĢılayırdı.   

         GünəĢ xoĢbəxtlikdir!   

         Pervomayskidən mən çıxanda isə... Ģəhəri artıq qar 

basmıĢdı. Bəlkə oralarda qar bərk yağ-mağında hələ də 

davam edirdi.  

         Gündəliyin son səhifəsini yazıram...  

         Artıq geyinmək vaxtıydı.  

 САБУНЧУ Dəmir yol vağzalına çatırdıq. 

         10-15 dəqiqə qalmıĢdı... 
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                Bakı!    

                 Saat 11:20  

Altıncı yuxu: 40 il sonra   

Qatma-qarışıq yuxular... 

 
 

                         Bakı, 27 noyabr 1972-ci il, I gön 
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       Bakı vaxtı ilə saat 11:20-də qatarımız Ba-kı 

Dəmiryol vağzalında, 4-cü perrona girdi.  

         Hava mülayim idi.  

         Gün çıxmıĢdı.  

         Lesya körpəsini rahatlayıb qucağına aldı. 

 Onun saçına yapıĢmıĢ ağ kiçik balıĢ sapını ehmalca 

üfürüb saldım.  

         Qatar, bir uzun fit, bir uzun da təkan vurub dayanan 

kimi sərniĢinlər tökülüĢməyə baĢladı.  

         Ġki daĢın arasında, ensiz dəhlizdə bizi ötüb irəli 

keçmək istəyənlərin qarĢısını, əlimdə tutdu-ğum iki ağır 

əsgər çamadanları ilə kəsir, Lesya-ya rahatlıq yaradırdım.  

         Ġçərinin havası boğuq idi.  

 Ac və yorğun sərniĢinlərin ağzından çıxan insan 

nəfəsi içərinin havasını ağırlaĢdırırdı. 
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         МОСКВА-БАКУ sərniĢin qatarından fəxarətlə və ağır-

ağır aĢağı enəndə, perronda dörd təkər-li, yansız dəmir 

arabalar sürən, ütük yükdaĢıyan fəhlələr baĢımızın üstünü 

fövrən aldı.  

         Lesyanın kiçik çantası vardı.  

         Arabaya, əvvəl ağır çamadanlarımı yenicə 

qoymuĢdum ki, Lesyanın əri göründü. 

 Üçbucaq bığlı, arıq və sağlam zabit idi.  

         Onlar çox soyuq görüĢdülər.  

         Çantanı əri əlinə götürdü. UĢağın bələyinin üz tərəfini 

açıb öpmək istəyəndə Lesya qıĢqırdı:     

         -Siqareti at, neyləyirsən? 

         Sonra da, məni qavaralı əriylə tanıĢ elədi:  

         -Dimitri, sadəcə Dima!  

         O, Pervomayskidən gəldiyimi öyrənən kimi çöhrəsinə 

təbəssüm qondu. Və salammaleykum deyib, bir neçə söz 

də azərbaycan dilində iĢlətdi:  

         -Saq ol... Bakı kaĢanq...  
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         YükdaĢıyan firon fəhlə bizi tələsdirdiyindən tez də 

görüĢüb ayrılası olduq.  

 Əclaf mənə məhəl qoymadan çamadanları 

dördtəkərli arabasında sürüb aparırdı.  

         Lesya ayrılanda, ümid dolu inamla: 

         -GörüĢərik, -dedi. 

 Özümü hövlnak yetirməsəm qarmaqarıĢıq-lıqda 

yükdaĢıyanı itirəcəkdim. Onlar həddən çox idi, hamısı da 

bir-birinə bənzəyirdi. 

         Fərq, bircə boy-buxunlarında, bir də dəmiri 

sürtüldüyündən, ağarıb, iĢım-iĢım iĢıldayan ara-baların 

təkərlərində idi. Fərasətlilərin arabası üç-təkər 

olduğundan, manevr qabiliyyətinə görə, ar-tıq prestij 

sayılırdı. 

 Qatardan, çoxlu əsgər və mülki sərniĢinlər 

tökülüĢmüĢdü. FöhĢ verməklə danıĢan qilü qalçı bic taksi 

sürücüləri də, bir tərəfdən onları əhatə-yə alıb min-bir 

oyundan çıxırdı. 

         Yaman sevinirdim.  

         Ürəyim çırpınırdı.  
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         Hamı doğma dildə danıĢırdı.  

         Sanki Bərdə bazarı idi.  

 Elə götürəndə vağzal özü də bazar kimi bir Ģeydi. 

SöyüĢ söyən, yava-yava danıĢan, öskürə-öskürə, 

burunlarını asfalta silib təmizləyən, hay-xırıb bəlğəmlə 

tüpürən və hay-huy salan, haylaz danıĢan, hay-haray, hay-

Ģivən qoparan...  

         Üzlərindəki kəm-kəsiri ucuz krem-pudrayla gizlədən 

bir neçə yaĢlı rus qadını, iri hərflərlə ad yazılmıĢ vərəqi 

havaya qaldırıb, kimlərisə arayıb axtarırdılar. Hərdən 

qıĢqırıb ad da çəkirdilər.   

         TanıĢ heç kəsə rast gəlmədim.  

         Yerdən oturub tum, ətli və kartoflu peraĢki, kətə, 

qutab, toyuq, hinduĢka satanlar, kiçik yaĢlı, əl açıb dilənən 

qaraçı qızları vağzalda doluydu... Qaraçı arvadları, 

qızlarını qabağa verib özləri də arxadan əl açaraq yalvarır, 

kömək diləyirdilər... 

         БИЛЕТЛəР КАССАСЫ-na gəldim.  

         Arabaçını yola salıb, BAKI-AĞDAM qatarına, Yevlax 

stansiyasına kimi bir bilet istədim.  
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 Əsgər formama baxan bir cavan kassir qız yaxĢı ki, 

kəsə-qarabağı, bilet yoxdur demədi. 

 Onun, gözlərini ayırmadan diqqətlə üzümə baxan 

gözlərində, maraq, intizar həsrət iĢığı gör-düm. Bəlkə də... 

bu subaylığın daĢını atmaqdan irəli gələn bir arzunun 

iĢartısı idi. Adətən, subay oğlanlar əsgər olur. Üstəgəl, 

serjant rütbəsi var-sa... deməli bacarıqlıdır, gələcəyi var, 

yaxĢı ailə baĢçısı ola bilər. Belə qənaətə gəldim ki... məhz 

elə bu səbəbdən, çörəkpuluna israfçılıqla yana-Ģıb, bu 

yeniyetmə qız mənə bilet yoxdur demədi.  

         Altı manata, üçüncü ПЛАСКАРТ vaqona bir bilet 

aldım. On üçüncü yer. 

         Bir qədər rahatlaĢıb... bileti cibimdə yerbə-yer 

eləyəndən sonra, ağır çamadanları götürüb, arxaya yol 

yoxdur deyərək, vağzaldan çıxdım.  

 Kassir qızınkı bu dəfə də alınmadı...  

         Artıq azadlıqdaydım! 

 Sevincimi özünüz təsəvvür eləyin.           

         Ġki ildir, həsrətiylə yaĢadığım doğma yurd-yuvamda... 

Həm də ki, hazırına qonmamıĢdım. 

 DiĢim-dırnağım, əziyyətimlə qazanmıĢdım.  
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         Ġndi də, keĢməkeĢli xidmətin halal bəhrəsi-nin 

fövqündə xoĢbəxt günümü yaĢayırdım:  

         -Salam Azərbaycan!  

         -Sabahın xeyir Bakı! -dönə-dönə ürəyimdə sonsuz 

bir fəxarətlə pıçıldayırdım. 

         Odlar diyarı! 

         Sabahın xeyir, əsl Vətən!          

         Vətən belə olar dəə. Dili, musiqisi, söyüĢü, hambalı, 

dilənçisi belə... hamı bir dildə danıĢır.  

         Buranın havası da doğma idi. Yoxsa vətən deyib, 

yapıĢmıĢdıq ОДЕССА-nın, Pervomayskinin yad və sazaqlı 

ətəyindən. 

         Əsgər formasında СЕРЖАНТ ЛИЧКА-larında məni 

görən taksi sürücüləri Yasamala aparmağa beĢ manat 

istədilər.   

         Üç yüz kilometr məsafədə yerləĢən Yevlax Ģəhərinə 

altı manata... ikicə kilometrlik yolu olan Yasamala isə beĢ 

manat?  

         Vağzal binasının baĢında... qan rəngli bay-rağı 

dalğalanan əsl vətən bax belə olar!  
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         Məni yumor hissi bürümüĢdü.  

 Ona-buna atmaca atır, öz-özümlə məzələ-nirdim. 

Yanımda bir qara piĢik quyruq bulayırdı. Hərdən ağzını 

geniĢ açaraq əsnəyir, uzun dili ilə burun-baĢını yalayır, 

miyoldayıb əsgər formama tamaĢa eləyirdi. BaĢımı yuxarı 

qaldıranda göydə ağ bulud topaları gördüm. 

         Qırsaqqız olub, zorla çamadanımı əlimdən almaq 

istəyən aerodrom kepkalı, saçı tökülməyə baĢlamıĢ taksi 

sürücüsündən də canımı birtəhər qurtarıb Lenin bağına 

kimi piyada getdim.  

         Səki boyu düzülən hidravlik qapılı arxa Ģü-Ģəsinə 

“YAXġI YOL” “SƏNĠ GÖZLƏYƏN VAR” sözləri yazılmıĢ, 

hansısa cavan bir qızın maralgözü, qa-ra boya ilə çəkilmiĢ 

Ģəkli arxa ĢüĢəsinə taxılmıĢ avtobusların arxasında, bir-

birlərini qabaqlamaq istəyən taksi sürücülərindən, 

çöhrəsindən həlim-lik ifadəsi yağan insaflı birini taparaq, 

üç manata razılaĢdıq. Yaxınlıqdakı skamyada, qara 

eynəkli bir qoca tələsmədən təsbeh çevirirdi. 

         Əlimdən yerə qoyanda da, uzunböğaz əs-gər 

çəkmələrimə dirədiyim çamadanları, sürücü bir-bir yük 

yerinə sahmanladı.  

 MaĢına əyləĢəndə bir qədər kövrəldim. 
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         Yasamal bazarının qarĢısında, ağ taksidən düĢəndə 

ürəyim sevincdən az qalırdı atlanıb ye-rindən çölə çıxa... 

 Azadlıq bərqərar olmuĢdu! 

         Bilirdim ki, evdə heç kəs olmayacaq.  

 Ürəyimə dammıĢdı. 

         Ağır çamadanlarla bazarın arxasından eni-Ģə enib, 

11-ci Xrebtovunun dikini aĢana kimi, ta-nıĢlardan heç kəs 

qabağıma çıxmadı. 

         Üzərinə: 11-ci Xrebtovı, 7 “a” ünvanı yazıl-mıĢ mavi 

boyalı dəmir darvazamızdan, təzə qıfıl asılmıĢ, darvaza 

özü də yeni rənglənmiĢdi.  

         Gümanımda yanılmamıĢdım.  

         Evdə heç kəs yox idi.  

         QonĢu, qardaĢları hansısa Rusiya vilayət-lərinin 

birində çörək qazandığından, qadın azad-lığının bol 

bəhrəsini görmüĢ Elmiragildə də, heç kəs olmadı. Ağır 

çamadanlar mənə yük oldumu?   

 Elə bu vaxt... qarĢıdakı qonĢu evdən, dağlı ġamil 

küçəyə çıxdı. 

         Ġlahi!  
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         Ġkicə ildə, o necə böyümüĢdü. 

         Üstümə qohum kimi Ģığıyıb boynuma sarıl-dı, üz 

gözümdən Ģəfqətlə öpüb: 

         -Qurtardın alaa? Ġki il nə tez keçdi? -Bu nə botinkadı 

ala? -heyrətlə gülümsəyib soruĢdu. 

 Qırsalan, dağlı Ağadar kiĢinin oğluydu. Bu 

zəhmətkeĢ, peĢəsinə heyran kiĢi hökumət iĢində 

iĢləmədiyindən, damının qırı günəĢdən çatlamıĢ müĢtəri 

axtarar, onlarla, hər iki tərəfi qane edən sövdələĢmə 

aparardı.  

         Onun böyük oğlu, heç vaxt tələsməyən cə-

halətpərəst Akif, ilahi səbrli olsa da, çılğın bir xo-

ruzdöyüĢdürən və ağır böyrək xəstəsi idi. 

 Üzümü ġamilə tutub, bərkdən-boĢdan çıx-mıĢ köhnə 

kiĢilər kimi, usta-usta, nəsihətamiz: 

         -Bu iki il baxır kimə necə gəldi, necə getdi, ay qırçı 

oğlu dağlı ġamil... -dedim. 

         O heç nə anlamadı.  

         Yaman iriĢib gülürdü.  
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         Darvazanın böyük qapısını, keçib arxadan açmaq 

lazım gəldi, çünki kiçik giriĢ qapısının üs-tündə 

beĢgirvənkəlik nikelli təzə qıfıl asılmıĢdı.  

         Dağlı ġamil bir göz qırpımında, böyüdüyü-nü gözə 

soxmaq niyyəti ilə, keçi kimi darvazaya dırmaĢıb, bu iĢi 

tezbazar həll elədi.  

         Ağır çamadanları qaldırb həyətə girdim.  

         Biləcəri stansiyasına gedəndə... nədənsə, 

peĢimançılıq hissi keçirdiyindən fikirli-fikirli baĢı-nı bulayan 

atam... göz yaĢlarında boğulan anam Fatimə... təbiətən 

gözləri gülən, indisə əllərini di-zinə vurub, gözdən pərdə 

asmaq üçün yarımçıq gülən saçı pırtlaĢıq bibim Həvva... 

gözlərini qıyıb bic-bic, altdan-altdan Yevlax qadınlarına 

baxan, təbiətcə dalaĢqan olan, Həmid əmim və zarafat-cıl 

Ġbrahimlə son dəfə görüĢərək, bu qapıdan çı-xıb müddətli 

hərbi xidmətə getmiĢdim.  

         O vaxt, gülüĢü yorğun, gözlərinin iĢığı sol-ğun, ağıllı 

təbəssümlü, zəhmətkeĢ nənəm Xədi-cə belini əyərək 

arxamca su atmıĢdı.    

         Ġndi, isə, üstündən düz iki il ötəndən sonra sağ-

salamat bu qapıdan içəri girirdim...   

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

729 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Dağlı ġamil, qırıq ĢüĢəsi olan yerdən, əlini birtəhər 

içəri salıb, pəncərənin cəftəsini qaldırdı və taybatay açdı. 

Elə bil hər Ģeyi özü qurmuĢdu. 

         Mən özüm də pəncərədən içəriyə keçdim.  

         Otaqda hava ağır idi. Sanki otağın oksige-ni 

çatmırdı. Ġnsan yaĢamadığına baxmayaraq ki-çik qardaĢım 

Rafiq, evi yuyub-təmizləyib rayona getsə də, indi hər yanı 

yenə toz basmıĢdı. 

         Bura, mənim öz adıma olan Ģəxsi evim idi! 

 Bakı Ģəhər, Oktyabr rayon notariusu bu evi mənim 

adıma sənədləĢdirəndə demiĢdi: “35 ildir Bakıda notarius 

iĢləyirəm. Ġlk dəfədir ki, 16 yaĢlı uĢağın adına ev 

sənədləĢdirirəm...”     

         Ġlahi!  

         Nə qədər həsrətlə mən bu evin içərisini xa-

tırlamıĢdım. Qazaxlı Mahir Eminovla, Məmməd-hüseyin 

kiĢinin uĢaqları Aydın və Yunislə, Ələs-gərlə, Qasım 

Ġsmayılovlu Ceklə, Tahir Ağayevlə, q.Baharoğlu Vaqiflə nə 

qədər Ģit-Ģit, ziyansız za-rafatlar edərdik bu evdə.  

 Ġndi budur, yenə mən öz evimdəyəm.  

         Sağ-salamatam!  
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         Bircə fərq vardı, gedəndə 19... indi isə, 21 yaĢımın 

içindəydim. 

         Havadan hopmuĢ tozu nəzərə almasaq ev tərtəmiz 

və səliqəli idi.  

         Dolabdan mülki geyim tapa bilmədim.  

         Rafiq yığıb-yığıĢdırıb hamısını aparmıĢdı.  

         ġamildən öyrəndim ki, Rafiq bu iki ili ağca-bədili 

Qəzənfər və gözləri gülən qızıl diĢli Faiqlə bir yerdə 

qalırmıĢlar... 

         Hamama getmək istəyirdim.  

         Dağlı ġamil çox dirəndi ki, gedək bizim ev-dəki 

hamamda çim. Öz həyətimizdəki hamamın çənində su yox 

idi. Onların hamamında isə, çim-məyə utanardım. Cavan 

15 yaĢlı bacısı... və bö-yük qardaĢı xoruzdöyüĢdürən 

Akifin 21 yaĢlı hə-yat yoldaĢı da onlarla birgə yaĢayırdı.  

         Odur ki, uzun dalğalı saçlarını külək yellə-dəndə 

ciddi görünən ġamilə kisə, maçalka... və sabun gətizdirib 

Ģəhər hamamına getməyi qəra-ra aldım. Nəsə, hamam 

iĢim tilsimə düĢmüĢdü.  

         Yenicə hazırlaĢıb qapıdan çıxırdım ki, ġa-milin 

özündən böyük qardaĢı, dağlı Rafiq gəldi.  
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         Üstümə necə atıldı!  

         Aman Allah!  

         O da, bu iki ildə necə böyümüĢdü!  

         Alt-üst, çənəsindəki qabaq diĢlərinin görü-nənlərinə 

qızıl qapaq saldırmıĢdı.  

 Güləndə, danıĢanda diĢlərini ötəri saydım: On altı 

ədəd idi.  

         Bakıdakı bu evimizə, 1968-ci ildə mən yeni köçəndə 

o balaca bir uĢaq idi. Ġndi isə bığlı-saq-qalı, qızıldiĢ kiĢi 

olmuĢdu.  

         Atası qırsalan idi. Ġki tiyanları vardı.  

         Yasamal bazarının arxasındakı, bütün bir-mərtəbəli, 

kürsülü evlərin üstünü daim külək dö-yəclədiyindən 

sakinlər damlarına Ģifer, ya dəmir əvəzinə yalnız qır 

saldırardılar.  

         Yasamalın bu hissəsi, çılpaq olduğundan, yan-

yörəsində hündürmərtəbəli binalar inĢa edil-mədiyindən 

buraları külək çox bərk tutur Ģiferləri uçurub dağıdırdı.  
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         Tiyanların altı zəbanə çəkib yananda, qon-Ģuluqdakı, 

yeniyetmə gənclər ətrafında toplaĢıb qırın qaynamasına 

maraqla tamaĢa edərdi.  

 Girəvə düĢən kimi də, bir-biriylə, gizli söv-dələĢib 

qaranlıq düĢəndən sonra qanlı gölün kə-narındakı diĢi 

eĢĢəyin arxasınca gedərdilər.  

 EĢĢəyi gözdən iraq yerə çəkib, ətrafa, xəl-vəti göz 

gəzdirərək iki daĢın arasında iĢlərini gö-rər, hərdənbir 

növbə məsələsində itqırdı salsalar belə, itmama yetərdilər. 

Özləriylə kiçik taburetka aparmağı da unutmazdılar...  

         Dağlı Rafiq elə gözəl geyinmiĢdi!  

         Dərziyə sifariĢlə tikdirdiyi, ütülü Ģax narıncı 

kostyumu... qara sifətinə, uzun zil qara saçlarına çox 

yaraĢır və onu Ģux göstərirdı.  

         O danıĢdı ki, ötən 1971-ci ilin noyabr ayın-da, 

qardaĢım Rafiqlə birlikdə Bərədəyə gedib.  

 Bizim ev-eĢiyimizi, qohum-əqrabalarımızı, ailəmizi, 

dost-tanıĢlarımızı, görüb və əksəriyyəti ilə də tanıĢ olub. 

Bərdəlilər:  

         “Alaaa...”-yla danıĢan dağlıların danıĢığına çox 

maraq və heyranlıqla qulaq asırmıĢlar.     
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         Beləcə Rafiqlə hal-əhval, qonĢular haqqın-da 

məlumatlar toplayandan sonra, birlikdə Ģəhə-rə çıxası 

oldı\uq. O çox Ģirin danıĢırdı. 

         Hər Ģey nağıl kimiydi. 

         Yasamal bazarının qarĢısında 204 nömrəli marĢrut 

mikroavtobusuna minib baksovet metro-sunun yanına 

getdik.  

         Avtobusdakı basdırıqdan düĢüb, təmiz ha-vaya 

çıxanda rahatlaĢdım.  

         Əllərim boĢ olduğundan çox məmnun idim.  

         Baksovet metrosu dəniz kənarına yaxın ol-duğundan 

havası tərtəmiz idi  

         Gəzə-gəzə, D.Bünyadzadə adına Xalq Tə-sərrüfatı 

institutuna sarı getdik.  

         Ürəyim həyəcandan atlanır, hər hansı bər-dəli 

görmək üçün, hər yana dördgöz baxırdım.  

         Ġnstitutun qarĢısında yolun əks tərəfinə ke-çib 

yaĢayıĢ binasının podvalına girdik.  

         Sosiskaxana-Çayxanada ac, avara tələbə əlindən 

tərpənmək olmurdu.  
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 Hər yanı da tüstü basmıĢdı.  

         Qapıdan düĢən günəĢ Ģəfəqlərinin spektri siqaret 

tüstüsünün dumanını və tozu necə aydın nəzərə 

çarpdırırdı.  

         Burada oturanlar, demək olar bu toz-tüstü-dumanla 

nəfəs alırdı.  

         Yol üstdə olduğumu bildiyindən dağlı Rafiq göz açıb 

yumunca, yenicə durmaq istəyən uĢaq-ların baĢı üstünü 

aldı.  

         Və iki stula yiyələndi.  

         Aerodrom kepkasını çıxararaq dərhal məni fitlə 

səslədi. Fit çalanda qızıl diĢləri parlayırdı. 

         Tünlükdə özümü ona yetirdim.  

 Çay içmək istəyirdik. Çay dəmlənib gələn-də pulunu 

vermək istədim.  

         Düzbucaq formasında nazik uzun, Ģəvə ki-mi bığları 

qaçdı, gülümsəyib:    

         -YaxĢı alaa! Qonağımızsan! Əsgər forması nə qədər 

əynindədi biz xərcləməliyik... -dedi. 

         Arıq uzun bu oğlanın savadı yoxuydu.    
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         Demək olar, orta məktəbidə oxumamıĢdı.  

         Ancaq ürəyi tər-təmiz idi.  

         Çayın pulunu ödəyəndən sonra piĢtaxtaya 

yaxınlaĢıb, satıcı oğlanla nəsə xosunlaĢdı və az keçmiĢ 

stolumuza iki nəfərlik sosiska, bolqar xi-yar turĢusu ilə 

kərpic ağ çörək gətirdilər.  

         Qaynar sudan yenicə çıxan sosiskalar, ne-cə 

buğlanırdısa, hiss elədim ki, acından ölürəm.  

         Dünənin uĢağı olan dağlı Rafiq, necə kiĢi-ləĢmiĢdi! 

Boynunda gümüĢü tros görünürdü.   

         Saçlarının qabağı qaĢlarını da keçib gözlə-rinin 

üstünə dağılır və tez-tez də, qız kimi, əli ilə saçlarnı kənara 

atırdı.  

         Cibindən ПАYТАХТ siqareti və alıĢqan çıxa-randa 

mat qaldım, heyrətlə: 

         -Sən siqaret çəkirsən? -soruĢdum.  

         ĠriĢə-iriĢə qızıl diĢlərini göstərib, cayıl söh-bəti 

lovğalandı:  

         -Ala kiĢi döyülük bəgəm? 
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         Qızıl diĢləri, siqareti, gözlərinin üstünə dü-Ģən 

qapqara Ģəvə saçları, aerodrom kepkası və boynundakı 

qalın gümüĢü tros sepi, barmağının qaĢsız üzüyü... və 

topluluqda qızılı alıĢqanı, ona həddindən çox yaraĢırdı. 

         Toz halında olan uĢaq diĢ poroĢokuyla qı-zıl diĢlərini 

sürtdüyündən qızıl diĢləri par-par pa-rıldayır, iĢığı qalın 

dodaqlarında bərq vururdu.  

         O sosiskaları stəkandakı soyuq suya salıb çıxara-

çıxara, üzünün qabığını soyurdu.  

         Lap kiĢiləĢmiĢdi!  

         Bu gün ağzıma yemək dəyməmiĢdi.  

         Bərk ac olduğumdan, iĢtahla yeməyə giriĢ-dim. 

Bolqar xiyarları ilə, Moskva sosiskaları çox dadlıydı. Və 

bir-birini tamamlayırdı.          

 Dağlı Rafiq mənə diqqətlə baxırdı.  

         СЕРЖАНТ ЛИЧКА-lı ПАРАД  forma mənə çox yaraĢır, 

əynimə kip otururdu.      

         Qatardan düĢəndə Ģineli çıxarmıĢdım.  

         Bakıda Ģinel havası olmazdı...  

         Rafiq iki sosiska yeyib, siqaret yandırdı... 
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         Elə bu vaxt, qapıdan içəri bizim bərdəlilər: Dükançı 

Xanımın boynuyoğun yastıyapalaq oğlu Seymurla əmiri 

papaq qoyan dükançı Misirin ər-köyün oğlu Vəzir girdi. 

 Təəccübdən, yeməyi çeynəməyi belə sax-lamıĢdım. 

Bunlar gördüyüm ilk bərdəlilər idi. 

         Vəzir içəri girən kimi saçına tumar çəkdi.  

         Onların hər ikisi, Xalq təsərrüfatı institutun-da təhsil 

alırdı. Təhsil alırdı deyəndə ki adları tə-ləbə gedirdi. Heç 

vaxt kitab-dəftər gəzdirməz, bir səhifə də olsun kitab 

oxuyub-yazmazdılar.  

         Onların ardınca... kök, dolu, yumrusifət bir oğlan da 

gəlirdi. Dağlı Rafiq cəld ayağa qalxıb, o oğlanı topuqladı 

və onlar qucaqlaĢıb görüĢdü.  

         O oğlanın da qabaq diĢləri qızıl qapaq idi.  

         Birdən Seymur məni gördü. Mən də ayağa qalxdım. 

Oya, oyaa nidalarıyla qucaqlaĢdıq. Və-zirlə də qucaqlaĢıb 

öpüĢəndən sonra, dağlı Ra-fiq sevincək o oğlanla məni 

tanıĢ elədi: 

         -Ağcabədili Qəzənfər!  

 -Sən əsgər gedən gündən sizin evdə qalır. QardaĢın 

Rafiqlə sirrlərini bu evdə bölürlər. 
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         Qəzənfər də, eĢidən kimi ki, Rafiqin böyük 

qardaĢıyam, mənə sarıldı. 

 Qəzənfər baĢdan-ayağa məni gizli həsədlə süzüb, 

iĢini cabəca yerinə yetirmək ümidi ilə: 

 -Rafiq həmiĢə deyirdi:  

 “Tofiq oxuyandır... Bərdədəki evimizdə on mindən 

çox kitabları olan böyük kitabxanası var. Əlinə düĢən 

pulunu ac qalsa belə kitaba verərdi. Respublikanın elə 

rayonu olmazdı ki, oradakı ki-tab mağazalarının satıcıları 

onu tanımasın.  

 Kitabxanada hər onu mən görəndə, mənə elə gəlirdi 

ki, o arıq və ortaboy olsa da, kitabların arasında daha 

əzəmətli görünür.”   

         Səmimi görüĢdən sonra... dağlı Rafiq cəld piĢtaxtaya 

yanaĢıb onlar üçün də çay və sosiska götürdü. O bu gün 

əsl qonĢuluq imtahanı verirdi.   

         Qəzənfərlə Vəzir ordan-burdan tapıb əlavə üç stul da 

gətirdi.  

         Demək olar, podvalda iĢləyən iĢçilərin ha-mısı onları 

tanıyırdı. Bir qədər ona-buna söz atıb lağlağı eləyəndən 

sonra, Seymurla Vəzir, Bərdə və bərdəlilər haqqında xeyli 

məlumatlar verdi: 
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         “Ç.Ġldırım adına, Azərbaycan Politexnik in-stitutunda, 

Məmmədhüseyn kiĢinin oğlu Yunislə bir qurupda oxuyan 

ağdamlı Elman Qarayev az-yaĢlı bir körpə qızın... 

bakirəliyini pozduğu üçün həbs olunub. Məhkəmə, 4 il iĢ 

kəsib. Ġnstitutdan  xaric edilib. 6 aydır məhkumluq həyatı 

yaĢayır... 

         Seymurun, özündən böyük qardaĢı Ġsgən-dər Əliyev 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin hü-quq fakültəsinin 

qiyabi Ģöbəsini bitirib. Hal-hazır-da DaĢkəsəndə müstəntiq 

iĢləyir. Bərdəli, vurub-tutan oğlan kimi sayılan və yük 

maĢını sürücüsü iĢləyən Cabbarın bacısına niĢanlanıb.  

         Ağdamlı Qərvənd Xosrovun tösmərək oğlu Arzu, 

bərdəli dükançı Muradın qızına niĢanlanıb. Mamed 

Əliyevlə yeznə-qayın olublar... Arzunun özü də, elə Xalq 

Təsərrüfatı institutunda oxuyur. Üçüncü kursdadır.  

 Onların heç biri əsgər getməmiĢdi... 

         Misirxanov Tahir 6 aydır əsgər gedib. O da, Xalq 

Təsərrüfatında oxuyurdu.  

 QardaĢım Rafiqin yaxın dostu... od parçası, olan 

ağcabədili Xəqani də 8-10 gün əvvəl əsgər gedib. Çox 

səxavətli və Ģirin danıĢan oğlandır.  

         Dükançı Muradın böyük oğlu Mamed, orta 

məktəbdən bir sinifdə oxuyub, sevdiyi Gülay adlı qızla ailə 
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qurublar. Onlar məndən bir sinif yuxarı oxuyurdular. 

Toyları yeni olub... 

         Xanımoğlu Seymur yekə-yekə, yoğun boy-nunu bir 

az da ĢiĢirib, ədəbazlıqan cırıla-cırıla: 

         -Mən də dövlət imtahanlarını verirəm...               

         Bizimlə paralel oxuyan xoĢqeyrət Hətəmov Əkbər və 

Alagöz müəllimənin, qanqalyeyən oğlu Hafiz də, Xalq 

Təsərrüfatı institutunu bitirib, indi Qazaxıstanda milis 

orqanlarında iĢləyir... 

         Məmmədhüseyn kiĢinin oğlu, zəhər tuluğu Aydın da 

Politexniki qurtarıb, indi Bərdədə iĢləyir. Plastmast 

materiallardan aftafa, ləyən və bu ki-mi Ģeylər istehsal 

edirlər. NəĢəxordu... 

         Gününü əsasən bağ-bərədə keçirən Məm-

mədhüseyin kiĢinin böyük oğlu, vədə xilaf Yunis isə, artıq 

Politexnik institutunun altıncı, sonuncu kursunda oxuyur.   

 Kitab əvəzinə keyfini sübhdən nəĢə ilə açır. 

         Ġsgəndərin, Seymurun kiçik qardaĢları, yeri 

düĢmüĢkən onlar bir bacı, səkkiz-doqquz qardaĢ idilər, 

səpmə yatalaq xəstəliyi keçirmiĢ ağlı topu-ğunda olan 

Əlövsət də hərbi xidmətdədir.  
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 Ġl yarımı gedib... 

         Mən isə, III kursa yenidən baĢlamalıyam.  

         Seymur qara xəbərlə bildirdi ki... institutda az qalır 

zaçotlar qutarsın. Sizi gələn ilin sentyabr ayından bərpa 

edəcəklər!  

         BaĢımın tükləri qabardı!  

         Amma, özümü o yerə qoymadım.  

         Tərs kimi... qardaĢım Rafiq də, ayağındakı ağrı 

ucbatından ОТСРОЧКА götürüb...  

         Düzü çox xəcalət çəkdim.  

 Amma neyləyəsən?  

 Həyat belədir.  

 Hərçənd, keĢməkeĢli əsgər həyatını Ģükür ki, 

qurtarmıĢam. Azadlıqdayam... 

         Çox söz-söhbətdən sonra, qalxıb çayxana-

podvaldan çıxdıq. 

 Deyə-gülə cavanlığın dadını çıxarırdıq.  

         Çöl iĢıqlı və təmiz havalı idi.  
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 Söhbət edə-edə, içəriĢəhərin qala divarla-rına qədər 

gedib, sonra, Xalq Təsərrüfatı institu-tunun qədimi 

binasına girdik.  

         QonĢumuz qızbibi Arifi, mənimlə bir sinifdə oxuyan... 

danıĢanda, dili topuq çalan Etibar Əzi-movu, orta 

məktəbdə səf bağlayıb, bizi sakitliyə dəvət edən Aidə 

Vəliyevanı... təsadüfən görmək ümidi ilə tələbələrə 

diqqətlə baxırdım.  

         Amma, təəssüflər olsun ki, heç hansını da görə 

bilmədim. Hərçənd necə istəyirdim!   

         Özündənrazı Vəzir aralanıb getdi.  

 Seymur dərhal mənə göz vurub: 

         -QardaĢımızın “hallanmaq” vaxtıdı, -dedi.  

         Sonra ĢiĢib tuluğa dönmüĢ, çənəsinin altın-da buxaq 

əmələ gəlmiĢ Seymurun özü də, qolla-rını çırmalayaraq 

xudahafizləĢib: 

         -Ġmtahanım var, -dedi və qəribə mehriban-lıqla 

gülümsəyib üzrxahlıq edərək getdi.  

         Beləcə, Qəzənfər və dağlı Rafiqlə qaldım.   
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         Hamama getmək istədiyimi bildirəndə, ağ-cabədili 

Qəzənfər sevincək dedi: 

         -Məndə СЛУЖЕБНИ var. Gəl gedək, növbə-siz səni 

keçirərəm.   

           ФАНТАЗИЯ hamamına getdik.  

         Qəzənfər, iri əlini gen Ģalvarının yan cibinə saldı, 

tünd göy rəngli bumajnikini çıxarıb açdı və СЛУЖЕБНИ-sini 

kiĢi-kiĢi göstərib, məni, növbəsiz içəri saldıra bildi.  

         СЛУЖЕБНИ-sin kassirə göstərib geri alanda bilet 

pulunu da özü ödədi.  

         Dağlı Rafiqlə ağ dəri oturacaqlarda oturub, 

məmnunluqla məni gözlədilər.  

         Hamam buğlu idi.  

         Hündür künbəzĢəkilli damından iri, buz ki-mi soyuq 

damcılar sallanıb düĢürdü.  

         YaxĢıca kisələnərək, maçalkalanıb çimdim. Əməlli 

baĢlı kirimi töküb yüngülləĢdim. 

         Pervomayskinin, çirkli əsgər hamamından yaxĢıca 

canım qurtarmıĢdı. 
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         Buğlu ФАНТАЗИЯ hamamından çıxıb... güz-güdə 

özümə baxanda gördüm ki… gözlərimin içi qıpqırmızıdır. 

HəmiĢə buğlu hamamda çiməndə, gözlərim belə qan 

olurdu.  

         Qara çimərlik kupalnikim, əynimə dar oldu-ğundan 

çox kip durmuĢ, məni lap sıxırdı. Odur ki, hamamın 

içərisində satılan, ağ rəng komplekt alt tuman-köynəyi… 

və hərəsindən bir ədəd də, kiĢi odekalonuyla ətir aldım.   

         Qayıdıb, nömrəmin soyunub-geyinmə ota-ğında, 

çimərlik kupalnikimi əynimdən çıxarıb, alt paltarımı 

dəyiĢdim. YaxĢıca da, ətirlənib özümü formaya saldım. 

         Qayıdanda gördüm Qəzənfər yoxdur. 

         Dağlı Rafiq bildirdi ki… Qəzənfər institutda bir 

qurupda oxuduqları qızı arvadlar hamamının yanında 

gördü. Ona qoĢulub getdi.  

 Amma, axĢam sizə gələcək.  

         BaĢqa iĢim qalmamıĢdı.  

         Ağdam qatarı isə gecə gedəcəkdi.  

         Xeyli vaxtım vardı. Odur ki, dağlı Rafiqi də götürüb… 

məni müddətli hərbi xidmətə yollayan Oktyabr Rayon 

Hərbi Komissarlığına getdim.  
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         Qürur hissi keçirirdim.  

         Daha həmiĢə olduğu kimi Hərbi Komissar-lıq iĢçisi 

görəndə çaĢıb gizlənməyəcəkdim.  

         Ġndi baĢım ucaydı. 

 Ali təhsilimi, iki il yarımçıq saxlayıb, Vətəni 

qorumağa getmiĢdim. 

 Düzdü, qardaĢ sosialist ölkələrindən Ģəhid kimi də 

taxta tabutda urvatsız gəlməmiĢdim. 

 Bainhəmə: 

 СЕРЖАНТ rütbəsiylə salamat qayıtmıĢdım.  

 Xarizmam vardı! 

         Voyenkomun, meĢinli qalın qapısını Ģəstlə açıb, 

içəriyə girdim. Hərbi formama və СЕРЖАНТ rütbəmi 

bildirən sarı ЛИЧКА-larıma baxıb:  

         -Get! BaĢqa nə vaxt istəsən, gələ bilərsən. Ġndi 

baĢım bərk qarıĢıqdır. 

         Doğurdan da tərli əliylə, nəsə, qarĢısındaki 

vərəqlərlə iĢləyirdi. Görünür qızdırması vardı. 

         -Hərbi xidməti bitirmiĢəm! -qürurla dedim. 
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 Yekə ətli baĢını dik qaldırıb, nəzərlərini so-yuq-

soyuq üzümdə gəzdirərək, qəfil ikrahla dedi:  

          -Min boynuma!  

         Yaman tutuldum...  

         -Necə? -narazı bir nida qopdu ağzımdan. 

         -Bildim oğlum, bu gün məni rahat burax... 

         Daha bir söz deməyib çölə çıxdım.  

         Tumunuz kəsilsin! 

         Cücəgözlü dağlı Rafiqlə birlikdə yaxınlıqda yerləĢən 

ЦУМ-a getdik. Cibimdə 30 manat pulum qalmıĢdı. Əsgər 

üçün heç az pul da deyildi.  

         Ehtiyyata bir də saydım.  

         Düz gəldi.  

         Hədiyyə almaq qərarına gəlmiĢdim.  

 Bakının ən böyük univermağı sayılan ЦУМ-un, 

hədiyyələr bölməsinə getdik. Ġkinci mərtəbə-də yerləĢirdi. 

Bərdəyə aparmaq üçün burdan al-tı ədəd hədiyyə almalı 

idim...  
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 Maraqlı idi.  

 Bu mərkəzi univermaq, ana dilimizdə BUM adlansa 

da, hamı bura rus dilində ЦУМ deyirdi. 

 Füzulluq eləməyək. 

         Komsomoluma da, hədiyyə alıb və açıqca yazdırmaq 

fikrində idim. Xeyli, seçim eləyəndən sonra bir neçə 

hədiyyə “qaraladım.” Qiymətlərini də hesablayıb götür-qoy 

eləməyə baĢladım. 

         Üzərində, dağüstü parkdan Bakının Xəzər dənizinə 

baxan hissəsinin panoraması görünən, bir açıqcanı çox 

bəyəndim. Üzərində БАКЫ sözü də yazılmıĢdı.  

 Katerina üçün gözəl hədiyyə ola bilərdi. 

 Birdən ağlıma gəldi, xudaya: 

         Bərdə… Bakı və Azərbaycan sözləri üçün necə 

qəribsəmiĢəm! 

         Sonra, ikinci bir açıqca da seçdim. Açıqca-nı üzərinə 

napnazik misdən, medala, döĢ niĢanı-na oxĢar formada, 

ССРИ-nin 50 illiyinə həsr edil-miĢ: “CСCP-50” sözləri həkk 

edilmiĢdi. Açıqcanın  alt tərəfindən isə yazılmıĢdı:   

         Azərbaycandan salam!  
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         Açıqcaların pulunu ödəyib, alandan sonra, baĢqa 

hədiyyələr də seçməyə baĢladım.  

 Butulka ağzı açan vardı. Üzərinə düz dörd dildə, 

БАКЫ sözləri yazılmıĢdı. Onu da, bəyənib aldım. Qiyməti 

də ucuz idi.  

         Sonra… qız uĢaqları üçün əl çantası seçib aldım. 

Qırmızı rəngli bu çantaların da, üzərində, qızılı suyla, çox 

nəfis Ģəkildə, dörd dildə… БАКЫ sözləri yazılmıĢdı. Çox 

yaxĢı oldu. Həm ucuz idi, həm də ki, orginal hədiyyələrdi.  

         Komsomolum da bu hədiyyələrdən hansını bəyənsə, 

ona ilk əsgər hədiyyəm olacaqdı.          

         ССРИ-nin, 50 illiyinə həsr edilmiĢ açıqcanı, PRAHA-

ya göndərəcəyəm.  

 Yutka Zahalkova üçün!  

 Artıq hərbi xidməti bitirib azad mülki adam olmuĢam. 

Hansı yolla olur-olsun, hökmən Yutka ilə görüĢəcəyəm. 

Dəqiq vaxtın, müddətini bilmə-səm də, ürəyim tam arxayın 

idi ki, biz görüĢəcə-yik. Dünya dağılsa belə biz 

görüĢəcəyik...  

         Mən buna tam əmin idim. Onunla ailə qura bilməsəm 

də... ömür uzunu yaxın münasibətimiz davam edəcək. 

Məktub, teleqram və telefon da-nıĢığına icazə verilir.  
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 Turist kimi də, PRAHA-ya gedə biləcəyəm.  

         Eh... Nəyisə…  

 Bir onu bilirəm ki, söz ola bilməz.  

 Biz görüĢəcəyik.  

 Fikrimdən daĢınan deyiləm… 

         Ġltifatlı baxıĢlarla bir qədər axtarandan son-ra, tək 

bacım Yeganə üçün də, hədiyyə seçdim:  

 On bir manata!  

 Boğazı ağ varatnikli, qolunun üstü də mavi  krujevalı 

bir məktəbli forması idi. Evdə geyinmə-yinə də ikinci bir 

don seçib aldım. Xarici idi. 

 Yuqoslaviya buraxmıĢdı.  

         Hər ikisi əlaydı. Və birlikdə on bir manatım da 

bunlara getdi. Düzü dəyərdi.  

         YaxĢı oldu.  

 Hardansa… ağlıma qəribə və səfeh bir fikir girdi: 

“Görəsən Komsomol, ya bacım Yeganə lif-çik geyir?” Və… 

əlüstü də, nədənsə pərt oldum. Qızların namus məsələsi 

çox incə məsələdir... 
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         Özümə seçib, yaxĢı bir qara kəmər aldım. YumĢaq 

dəridən kəmər idi. PolĢa məhsuluydu.  

 Pis olmadı.  

         Ġstədim Komsomolun qardaĢ-bacılarına da hədiyyə 

alam, amma pul çatmadı. 

         Beləcə, hamam və hədiyyə məsələsini tam uğurla 

həll edib, dağlı Rafiqlə АРАЗ kino-teatrının yanından 

taksiyə əyləĢib Yasamal bazarının qa-bağına sürdürdük... 

         Qəzənfər yox idi. Bəlkə də gəlib qayıdıb. 

         Çamadanları töküb, yan-yön eləmək lazım idi. Həm 

aldığım hədiyyələri, həm də, daha ehti-yac olmayan Ģineli 

çamadana yerləĢdirməliydim.  

         Hərbi xidmət dövrünün, son anlarına kimi, əsgər 

gündəliyinin axır səhifələrini yazmalıydım.  

         AxĢam düĢmüĢdü.  

         Çamadanları qavqarıb gündəliyi yazıb qur-tarandan 

sonra, daha elə bir iĢim qalmadı.  

         Artıq Bakının САБУНЧУ Dəmiryol vağzalına 

getməliydim. Son dəfə, ora-buranı yoxlayıb iĢıq-ları 

söndürəndən, qazı bağlayandan sonra, ağır 
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çamadanlarımı qaldırıb, mətin addımlarla evdən çıxdım. 

Ya rəbb! Necə bəxtəvərdim! 

         Vağzala tələsirdim. 

         Vağzala. 

           САБУНЧУ Dəmiryol vağzalına! 

         Bakı-Ağdam qatarına. 

         Bərdəyə  gedirəm.  

         Ġki il həsrətini, xiffətini çəkdiyim nisgilini ya-Ģadığım 

yurd-yuvama.  

         ġərq küçəsinə!  

         Qəlbim bu dəqiqələrin həsədi, həsrəti, qü-barı ilə düz 

iki il Ģirin arzularıyla, xəyallarıyla ya-ĢamıĢdı. Sanki ġərq 

küçəsi nağıllarda olmuĢdu. Bu əyri, tozlu, qaca və qoca 

ġərq, mənim üçün, dünyanın döyünən ürəyiydi.  

         Ürəyim bu anlar üçün nə qədər sızlamıĢdı. Ələ keçən 

quĢ kimi necə çırpınmıĢdı.  

 Ġndisə arzularım, xəyallarım gerçəkləĢərək həqiqət 

olmuĢdu. Yalanı yoxdur:  

         Bərdəyə gedirəm!  
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         Pervomayskidə Ģose yoluna çıxıb ötüb-ke-çən 

maĢınlara, əsgər papağımı yelləyər: Bərdə! Bərdə! -çığırıb, 

maĢınların arxasıyca necə niskil-lə baxar, bu iki ilin nə 

vaxtsa qurtaracağına inan-maz, dürüst desəm, 

pessimizmə qapılmıĢdım. 

         Ġndi əllərimdə iki ağır çamadan vağzala tə-ləsirəm. 

Gecəni qatarda keçirəcək, sübh tezdən doğma eldə 

gerçəkliyin mücəssəməsi olacam.  

         Sabah Bərdədə Komsomolu görəcəyəm.     

         Ġlahi, bəxtiyarlıq məni basıb! 

 Belə də olmalıdı, çünki dürüst ifadə etsəm: 

 Halallıq uğur düsturumdur...  

         Ağcabədili Nazını xatırladım. Odessada da yəqin 

quĢbaĢı qar yağır.  

         Pervomayskidə zığ-batdağa bata-bata indi rotamızın 

əsgərləri ВОДОЗАБОР-dan qayıdır.  

         Tərneftli çənə Telnman...  

 Üzündən zəhər yağan, kəlbəcərli vaynösə Sahib 

Əkbərov... üz verəndə astar da istəyən la-çınlı, təpərsiz 

tüklü MürĢüd... üzünə, bir batman darı töksən, biri də yerə 
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düĢməyən, çopur sifətli Vahid zəyəmli... üzünə baxanda 

kəffarə verməli olan tovuzlu taytax Nadir... həbsdə olan 

salyanlı Adil... qayıĢbaldır, laçınlı Türabxan... uĢaq olan-

da, tif xəstəliyi keçirmiĢ mayıf Mamed... üzə qa-barmağı 

xoĢlayan laçınlı göydodaq Ədalət... nıx üzə durmaqdan 

çox xoĢlanan demaqo kəlbəcərli qoyun-quzu oğrusu, 

riĢxəndli Məzahir... 

 Kino filmi kimi gözlərimin önündən keçdi. 

         Hərbi hissəmizin komandiri... tələbindən əl 

çəkməyən polkovnik leytenant Dyakivi, ürəyində olanı hiss 

etdirməyən ikinci rotamızın komandiri Bryusovu... 

tapĢırılan iĢi namusla yerinə yetirən siyasi iĢlər üzrə 

müavin Boykonu xatırladım.  

         Əlvida Pervomayski! 

         Əlvida ikinci rota! 

         Alik Ohanesyan görəsən ġamxora getdi ya akkord 

götürüb iĢləməyə?  

         Kirovabadlı, ermənilərə qarĢı amansız sərt və 

sarsılmaz MamıĢevi xatırladım. Gərək onunla da görüĢüb 

əlaqə saxlayam.  

 O qeyrətli oğlan idi...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

754 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

         Beləcə düĢünə-düĢünə Yasamal bazarının qarĢısına 

gəlib çıxdım. Çamadanlarım ağır oldu-ğundan məni 

yamanca yormuĢdu.  

         Taksi saxladıb oturdum.  

         Taksi sürücüsü əynimdəki əsgər formasını görən 

kimi “pul oxumaq” fikrinə düĢdü. Onu ba-Ģa saldım ki, 

pulum çox az qalıb, özüm də, hələ Bərdəyə gedəsiyəm.  

         Dağlı Rafiqdən ayrılanda o cibimə beĢ ma-nat da pul 

qoymuĢdu... 

         Valideyinlərimdən pul qopara bilməyəcəyi-nə əmin 

olandan sonra, əclaf sırtıqcasına: 

         -Qaraja tələsirəm... növbəni təhvil verməli-yəm, 

yoxsa aparardım, -dedi.      

           Taksidən düĢməkdən savayı, bir çarə qal-madı... 

Pozğun, abırsız, sırtıq sürücülər çoxalıb, neyləyəsən 

daha? 

         Növbəti taksilərlə bazarlıq eləyəndən son-ra, bir 

insaflısıyla vağzala gedəsi olduq.  

         Sürücüdən xahiĢ elədim ki Politexnik instit-utunun 

qarĢısından sürsün.  
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 Tələbə dostlarımdan, qrup yoldaĢlarımdan kimisə 

görüb, vəziyyəti öyrənmək istəyindəydim.  

         Amma 5 dəqiqəyə kimi sürücü gözləsə də, tanıĢ 

adam, ələlxüsus da, xorhaxorla yatan daĢ-salahlı Mahir 

Eminovu... varlı ailədən olan, qara-məryəmli, kürən 

Elmdarı... Qasım Ġsmayılovdan olan uzunboy, arıq, batıq 

üzündən heç vaxt qay-ğı ifadəsi əskik olmayan Çəfəri... 

gürcüstanlı, ac, Ģulum Faiq Güləri... naxçıvanlı, instituta, 

həmiĢə əyninə böyük olan, nimdaĢ, yuyulmaqdan rəngi 

bozarmıĢ kostyumda gələn Asifi görmək ümidin-dəydim. 

Ətrafa, dörd gözlə baxırdım.  

         Ha baxsam da, heç birini görə bilmədim... 

         Sabunçu dəmiryol vağzalında taksidən dü-Ģəndən 

sonra, Ağdam qatarının yola düĢməsinə hələ xeyli vaxt 

qalmıĢdı odur ki, çamadanları ye-nə КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-

ya təhvil verdim. Və: 

 YüngülləĢib, САБУНЧУ Dəmiryol vağzalının bahaçıl 

restoranına getdim. 

 Kefiköklükdən havada ürək Ģəkli cızırdım   

         Yamanca da istilənmiĢdim.  
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 ПАРАД formamın pencəyini və əsgər papa-ğımı 

çıxarıb, restoranın giriĢindəki kiçik qardero-ba qürurla 

təhvil verdim.  

 Yeyib-içib restorandan çıxanda, təsadüfən bərdəli 

tanıĢlarımla qarĢılaĢdım. 

 Dükançı arvadbaz Misirin madar oğlu hoq-qabaz 

Vəzir... qarğaĢalıq sevən savadsız Abbas və riyaziyyat 

bilicisi kimi məktəbimizdə ad çıxar-mıĢ Ģuluqçu Xanlar. 

         Abbas ЗИЛ sürücüsü idi. QardaĢım Rafiqlə bir sinifdə 

oxumuĢdu. Bu gün əsgər gedirdi. Və-zirlə Xanlar də onu 

yola salmağa gəlibmiĢ.  

 Xanlar, Vəzirlə bir sinifdə oxumuĢdu.  

 O... kənddə onillik orta məktəb olmadığın-dan, 

səkkizilliyi bitirəndən sonra, bizim məktəbə gəlmiĢdi. 

Riyaziyyatı dərindən bilirdi.  

          Xanları əvvəl tanımadım. Əməlli-baĢlı bö-yüyüb 

tuluq kimi də ĢiĢmiĢdi.  

         ÖpüĢüb-görüĢəndən, hal-əhval tutub, hər-bi xidməti 

salamat bitirməyimin xeyir-duasından sonra, Xanlar 

kəndir-qayıĢ Abbası platformadan yola salmağa getdi.  
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         Mən dükançı Misirin əziz-xələf oğlu Vəzirlə vağzalın 

qarĢısındakı geniĢ meydançadaydım. 

 BoĢ yerə rəsmiyyətə vaxt itirmədən... Vəzir 

danıĢmağa baĢladı ki: 

         -Seymurgilin yanında, bayax özüm demə-dim, mən 

də iki ildir hərbi xidmətdəydim. 30 okt-yabrda, 

Azvoyenkomun teleqramıyla gəlmiĢəm. Ġnstitutda təhsilimi 

gələn ilin sentyabrından baĢ-layacağam. Bu il səni də 

bərpa etməyəcəklər.  

 Gecikmisən... 

         Deməli, Vəzir məndən 23 gün qabaq gəlib çıxsa da, 

onu instituta bərpa eləməyiblər ki, sən artıq gecikmisən, 

zaçotlar baĢlayıb. 

         Xülasə... plaskart biletimi qaytarıb üstündə də üç 

manat ödəyəndən sonra, Vəzirlə bir yerdə yumĢaq КУПЕ-

də gedəsi olduq.  

         Bəxtimizdən sona kimi də gələn olmadı.  

 Vaqonlarda... semestr imtahanlarının vaxtı 

qurtarmadığından sərniĢin az idi... 

 Gözlərimdə əsrarəngiz qürub axĢamıydı. 
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         КАМЕРА ХРАНЕНИЯ-dan qara ağır əsgər ça-

madanlarımı götürdüm. 

         Vəzir çaxır, Ģoraba, çörək və iki ədəd də li-monad 

aldı. Əlimi cibimə salmağa qoymadı: 

 -Sənin hərbi forman hələ əynyndədir,-dedi.  

         Vəzir, dediyim kimi, dükançı Misirin oğluy- du. Bacısı 

Zemfira, mənimlə bir sinifdə oxumuĢ-du. Atası... yanağı 

solmuĢ analarını boĢayıb, altı uĢaq anası olan baĢqa bir 

qadınla, qızartdaq si-fətli Rəfiqə müəlliməylə evlənmiĢdi.  

 Rəfiqə müəllimənin də əri, rus dili müəllimi olan 

bədbəxt ĠbiĢ... xəcalətindən, altı uĢağını da götürüb 

Bərdədən çıxmıĢdı. 

         DanıĢırdılar ki, Bakıya köçüblər.  

         Bərdədəki evlərini də iĢtahası böyük olan, hamıya 

iĢtibahla baxan Tahir Əliyevin bikar atası gözlərinin iĢığı 

getmiĢ, rəng-rufu solmuĢ, boyun-buxağı nazilmiĢ, məlul-

müĢkül qızıldiĢ qara Nov-ruza su qiymətinə satmıĢdı... 

         Gecə saat ikiyə kimi, Vəzirlə Ģoraba-çörək yeyib, 

çaxırdan içə-içə söhbət elədik.  

 Göydə ulduzlar sayrıĢırdı. 
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 Məlum oldu ki, o özü də, Komsomolun bö-yük 

bacısını sevirmiĢ və nəsə qız bəyənmədiyin-dən, bu sövda 

alınmayıb... 

         Vəzir, qapqara enli çatmaqaĢlarını düyün-ləyib xırıltılı 

səsiylə dedi: 

         -Sonra deyəsən qonĢu Səyyaf onu sevirdi.  

         Amma, qız onu da bəyənməyib, tənəylə:  

 “Hanı ağlın? Haranı, oxuyub qurtarmısan? 

Küçələrdə veyil-veyil gəzməyin nə faydası? Səni ona-buna 

atdığın kəllələr yox eyy, oxuduğun ki-tablar həyatda xilas 

edəcək,” -deyib. 

 Mənim bu iĢlərdən necə xəbərim olmayıb! 

Bütün bu məsələləri Bərdədə ayırd eləmə-liyəm. 

Axı, o Komsomolumun ailəsindən olduğu üçün birbaĢa 

mənə dəxli vardı.  

Heysiyyatımla heç kim oynaya bilməzdi. 

         Odeyal, döĢək və yastıq üzü ağlarını salıb, soyunub 

yerimizə uzanmıĢdıq.  
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 Amma çaxır içsəm də gecə yarını ötsə be- lə, 

gözlərmə yuxu gəlmir, yerimdə hey qurcuxur, Vəzirsə, 

danıĢa-danıĢa mürgü vururdu. 

         Bakı uzaqlaĢdıqca, havadan sanki Bərdə-nin təbii 

aran qoxusu gəlirdi. 

         Ürəyimdə arzularım aĢıb-daĢırdı.  

         Artıq, Bakı-Ağdam qatarı yorğun-yorğun fit verib 

Bərdəyə doğru irəliləyir, saldığı səs-küydən sanki 

yorğunluq və taqətsizlik yağırdı...  

 Elə bil hansısa yuxunun içindəydim. 

         Nə vaxtsa gözlərimə yuxu keçib... 

         Oyananda, saat 04:17 idi.  

         Qatar silkələdiyindən üstümdəki odeyal sü-rüĢüb 

düĢmüĢ, əməlli baĢlıca üĢümüĢdüm.  

         Odeyala bərk-bərk bürünub nə qədər o üz-bu üzə 

çevrildim, çabaladım daha yata bilmədim. 

 Birdən... yadıma gecə gördüyüm yuxu düĢ-dü. Bu 

çox qarmaqarıĢıq və sayca altıncı yuxum oldu. Dizlərimi 

qarnıma yığıb büküldüm və gözlə-rimi bərk-bərk yumaraq, 
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gecə gördüyüm yuxunu dumanlı Ģəkildə xatırlamağa 

baĢladım.  

 Bakıda, Göz institutunun qarĢısındakı Zəri-fə 

Əliyeva adına parkı görmüĢdüm.  

 Dostlarım: AğakiĢi... qərabət ömrü yaĢayan Seymur 

Verdizadə... qohumlarım Zakir Həsənov, Əli Mustafayev... 

övkəli-övkəli, latayır danıĢan si-mic qudam Nəbi Muxtarov 

və uzun müddət onun birinci müavini iĢləmiĢ ġakir 

müəllim... hərdən də ki, əlaməti fariqə yekta yazıçılardan 

sayılan, hər-çənd hərzə danıĢan, bunlarla bərabər 

əqidəsinə görə cəzalandırıldığından sözünün siqləti ağır 

ol-sa da, qəpiyə güllə atan Seyran Səxavət... 

 Zakir müəllim, insult keçirmiĢdi. 

 Qupquru qurumuĢ, nəfəsi zorla alır, tez-tez taxta 

oturacaqlarda oturub dincini alır, təngnəfəs olurdu. O, 

məndən üç yaĢ böyük idi. Rus bölmə-sində oxumuĢdu. 

UĢaqlığından intriqabaz idi.  

 Pislik edənə tikan batırmasa əl çəkməzdi. 

 Ağır əməliyyatdan sağ çıxdı. 

 Mütəmadi götürdüyü müalicələrdən... istifa-də etdiyi 

pantoponlardan sonra da əməlli-baĢlıca düzəlib, həyat 

qasırğasından canını qurtula bildi. 
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 Əsasən Seymurla gəzərdik.  

 Cəbrayıllı Seymur Verdizadə mənim böyük oğlum 

Kənanla həmyaĢıd olsa da... XoĢqədəmin veriliĢlərində, 

jurnalist-ekspert kimi iĢtirak elədiyi  və fərqli mövqe 

sərgilədiyindən çox populyar idi. Yanımızdan ötüb 

keçənlərin çoxu, onu görəndə, diqqətlə baxıb tanıyır, 

barmaq uzadıb, bir-birləri-nin qulağına XOġQƏDƏM sözü 

pıçıldayırdılar.  

 Seymur cüssəli idi.  

 Televizorda qıĢqıra-qıĢqıra danıĢsa da, ic-timai 

yerlərdə astadan və olduqca az danıĢardı.   

 Koroğlu boyda olsa da, hərdən, uĢaqlıq da eləyərdi. 

Bir də görürdün ki, iri qatanqaz cüssəsi ilə, yan-yörədən 

ötüb baxanlara, əhəmiyyət belə vermədən, ayı kimi aĢa-

aĢa ağzını göyə tutub bir butulka suyu qurtuldada-

qurtuldada gəlir.  

 Bazburudu olsa da, məktəbli kimi utancaq, qız-qadın 

kimi həyalı idi. 

 Kim tutub saxlatsa, saatlarla susub ona qu-laq asar, 

kiminsə yaralı barmağına isə o söz... 

 Qırmızı, kəmturĢ YEDDĠ GÖZƏL çaxırı içərdi. 
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 Peymanə dəlisiydi. 

 Çox qarınqulu idi. Yeməkdən doymazdı. 

 40 yaĢında 100 kq. çəki yığmıĢ, sanki bor-daqda 

bəslənib saxlanmıĢdı.  

 Qənəpəyə sığmazdı... 

 Cəbrayılda doğulmuĢ, iĢğaldan sonra Bakı-da 

məskunlaĢmıĢdılar. Dediyinə görə, Ankarada Dövlət 

universitetini bitirmiĢdi.  

 Cəbrayılda yaĢayanda, orta məktəb illərin-dən 

sevdiyi bir qızla ailə qurmuĢdu.  

 ġahin adında, bir uzunboy, arıq oğlu ilə hər gün, 

vaxtbevaxt telefonda danıĢardı. 

 Ancaq oğlunun noxtasını buraxmıĢdı.    

 Sirli bir adam idi.  

 Ankarada tarix üzrə təhsil alsa da, bir dəfə 

barmağını Qara dənizin üstünə qoyaraq məndən sınayıcı 

nəzərlərlə soruĢmuĢdu:  

 “Bura hansı ölkədir?”  

 Təlatümə gəlmiĢdim:  
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 “Bu necə tarixçidir?”  

 Zərifə parkında, rolik sürən nəvəm Heydə-rin 

TIRKASI-na gedər, 10 yaĢlı uĢağa qoĢulub ko-la içər, pop-

korn, peĢmək yeyər, tum çırtlayar və üstündən xoruz 

ĢirniquĢu, ya da ESKĠMO dondur-masını sonsuz ləzzətlə 

yalayardı.  

 Bir gün ona, bədahətən bir neçə kuplet Ģeir həsr 

edib mesajla özünə göndərdim. 

 ġeiri yenicə qurtarmıĢdım, necə oldusa Xo-su 

yadıma düĢdü... və ona da bir neçə kuplet ya-zası oldum...   

 

 

         DOSTUM SEYMUR 

              VERDĠZADƏYƏ 

 

                BAKI, 11.11.2014 

             ******* 

 Özü türkmən olmasa da, 

 Boy-buxunda Koroğludur. 
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 XoĢqədəmin xoĢ uğuru...  

 Cəbrayılın mərd oğludur. 

 Qatanqazdır, mühərrirdi, 

 Qərabətin söz canbazı, 

 Ġqtidarın mis sərpuĢu, 

 Bizim Seymur Verdizadə... 

             ******* 

 ġahinin göz muncuğudur, 

 YEDDĠ GÖZƏL,  

 KəmturĢ çaxır vurğunudur. 

 Qələm-davat quzğunudur.   

 Qatanqazdır, mühərrirdi, 

 Qərabətin söz canbazı,  

 Ġqtidarın mis sərpuĢu, 

 Bizim Seymur Verdizadə... 

             *******  
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 Oynadığı NAZBARI-dır, 

 Qafqaz.info dızanıdır.  

 Xəbərlərin qır qazanı, 

 Əflatunun yazanıdır. 

 Qatanqazdır, mühərrirdi, 

 Qərabətin söz canbazı, 

 Ġqtidarın mis sərpuĢu, 

 Bizim Seymur Verdizadə... 

             ******* 

 Kənd Ramanı yorğunudur, 

 Daqqa qarnı bir toğludur. 

 Qaçqınlarla eloğludur,  

 AmaĢovla “ƏMOĞLUDUR.”   

 Qatanqazdır, mühərrirdi, 

 Qərabətin söz canbazı,  

 Ġqtidarın mis sərpuĢu, 
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 Bizim Seymur Verdizadə...  

                     ******* 

 DĠRĠ dağın ətəyində, 

 Bulaq baĢı yarpızıdır.  

 Milli ġura mitinqində, 

 Hökumətin gizli pazı, 

 Əbucəhl qarpızıdır.    

 Qatanqazdır, mühərrirdi, 

 Qərabətin söz canbazı, 

 Bizim giqant Verdizadə... 

                     ******* 

 Çəmənlikdə torağaydı, 

 Qanacaxda solaxaydı, 

 Xasiyyətcə yazdı, yaydı. 

 Xeyir-Ģərdə sifariĢlə,  

 Məmurları bir-bir saydı. 
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 Ġqtidarın mis sərpuĢu,  

 Bizim piĢto, 

 PARABELLUM Verdizadə... 

             *******  

 Gödən iĢi birincidir, 

 Sevgilisi bir incidir, 

 Di gəl, Zümrüd girincidir.  

 O əmcəkli qırsaqqızın,  

 Ləmyesiri, süngərdaĢı.        

 Bizim piĢto:  

 NAQAN, TT,  

 PARABELLUM Verdizadə...   

             ******* 

 Nə vaxt baxsan Ģəkilləri, 

 Qafqaz.info saytındadır. 

 Yanında yel əsnəməmiĢ, 
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 Öhö-öhö... bu Koroğlu,  

 Bel bankası altındadır.  

 Bizim piĢto:  

 NAQAN, TT,  

 PARABELLUM Verdizadə... 

             ******* 

 Tamahından təəllüqdə, 

 ĠĢraqilik fəlsəfəsi məfkurədə.   

 S.Səxavətin HƏġTƏRXANI,  

 T.Xəzərin öləziyən iĢıldağı.  

 Zərifə parkında,  

 Heydərin itkin düĢən ĢirniquĢu.    

 Bizim piĢto: NAQAN, TT... 

 ĠĢıldaquĢ Verdizadə... 

             ******* 
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P.S.  YaĢı qırxı aĢırsa da, 

 Nəvəmin bir DUTKA-sına, 

 Ləngər vuran yeriĢiylə,  

 Parka gedər, 

 MOKKO içmək, ayran çilo əvəzinə, 

 Atüstü... 

 Heydər kimi lələgilə: 

 Kola içər, popkorn yeyər, 

 Tum çırtlayar, 

 ESKĠMO yalayardı.    

 Bizim əkə Verdizadə...     

                     ******* 
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         UġAQLIQ DOSTUM  

                                XOSROVA 
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            Bakı, 11.11.2014  

           ******* 

 Sərvət arzulama 

 Ġt ilində... 

 UĢaq ikən  

 AĢıqqoz oynayanda  

 Uduzmusan 

        QurğuĢunlu alçi duran aĢıqları 

 Çilingləri, qarğı atı  

 Çiling vuran ağacları 

 Fırfıratək fırıldayan 

 Taxta cozu 

 Ay iĢtük Xosu 

 Taa yazıya yoxdu pozu.  

                   *******  

 Ağnağaz üyütmə 
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 Füqərayi-kasibəsən. 

 Alın yazın, xudadan payındı bu... 

 ġükr et, 

 O dəyyus q.Baharoğlutək 

 Ġt diriliyində də deyilsən. 

 Kiməsə, 

 Buratino Tariyel kimi  

 QANCIĞA BAĞI da ola bilmirsən. 

 Yalana əlhəzər et, ay iĢtüx Xosu 

 Uduzmusan taxta cozu 

 Yazdı fələk, taa yoxdu pozu. 

                   ******* 

 Təfsilatın gerçək ziddi,  

 Yalmanıb-yaltaqlanmaq 

 Ta keçmirdi.  

 Yalansıtmaq eləmirəm 
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 Yamaqlı finkada, əldə tros 

 Meydanda yalnızbaĢına 

 Qırdı-çatdı  

 Tartan-partan danıĢan  

 Arazı... Əskəri...  

 Savalan... Ələsgəri...   

 Uduzsa da taxta cozu 

 Ayama aldı: TROS Xosu. 

             ******* 

 Mehriban düĢmən,  

 Yalı artıq düĢmüĢ  

 Sərxanoğlu Vaqif kimi 

 Xayalar hind qozu.  

 KorĢanmıĢ cucuq 

 Çeçələ barmağım boyda. 

 Öküzə do demə,  
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 Palçıq yaxma ona-buna   

 Basıb sizi yalanğuĢ tozu.  

 Qüsl edin, qüsl edin  

 AĢıqboy, danqaz Xosu 

 Fələk yazana, taa yoxdu pozu. 

                     *******    

  

 ġeir Seymurun çox xoĢuna gəlmiĢdi.  

 Bir-birimizi görəndə, salamlaĢmaq əvəzinə bu Ģeirin 

birinci bəndini əzbərdən söyləyərdik... 

 Siyasi durumu Ģübhəli idi.  

 Baxyanı üzə vursaq, Müsavat partiyasında müstəqil 

jurnalist kimi fəaliyyət göstərsə belə hö-kumət tərəfindən 

müftə ev almıĢdı.  

 Siyasi durumunda isə...  

 Cəfəng cəbhə məfkurəsində yel gəzib yen-gələr 

oynayan, birinci arvadın iğfalından sonra... Ailə qurduğu 

ikinci, sonsuz dul arvadın ev məsə-ləsinə görə, ona, boynu 
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tazı xıltalı əsir olmuĢ, bi-qal Əli Mustafayevdən uğurlu 

nəticə qazanmıĢdı. 

 Əli Mustafayevin özü xas-xalis nəcabətdən olsa da, 

qurduğu ailənin yerində yellər əsmiĢdi  

 Seymur Verdizadə milli Ģuranın mitinqlərin-də fəal 

iĢtirak eləsə də, xəlvətdə müxalifətə qarĢı qancıqlıq edirdi. 

Əvəzində, rayonlarda icra haki-miyyətlərinin köməkliyi ilə 

mühazirələr oxuyub iq-tidarın siyasətini mədh eləyər və 

ara-sıra maraqlı yazıları ilə Qafqaz.info xəbər portalında 

məqalə-ləri çap olunardı.  

 Aldığı qrantlarla dolansa da, çox sıxıntı çə-kir, 

maĢını olmadığından metro və marĢrut avto-buslarından 

oturacaqlarda yuxulaya-yuxulaya is-tifadə eləyib, bu günə 

də Ģükür eləyərdi.  

 Preferans, Ģahmat, nərd, boks, güləĢ, stol-üstü 

tennis oynamaq, qaçmaq, tullanmaq və ya, üzmək 

bacarmazdı. 

 Hər görəndə, iriliyinə görə onu Seyran Sə-xavətin 

həĢtərxan xoruzuna bənzədirdim.  

 ĠgidölmüĢ bütün günü yesə, doymazdı. 

 Pis adam deyildi.  
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 Abırlı idi. Di gəl ki, yemək hərisi, parçaboz-baĢ, 

piskəndə dəlisi, gödən acgözü, qarınqulu və kərə yağında 

qızardılmıĢ ət ölüsü idi.  

 Əməli ayağına cidar olacaq. 

 Parasızlığın üzü qara olsun.  

 Zərifə parkında tum çırtlayanda, tumun qa-bıqlarını 

həya elədiyindən Seymur cibinə yığardı. 69 yaĢında olan 

babayi-əmir qudam Nəbi Muxta-rov və... uzun illər boyu 

onun birinci müavini iĢlə-miĢ, indi isə, Füzuli Ģəhərinin meri 

iĢləyən, qalın-tük ġakir müəllim isə, tumu çırtlayıb yerə, 

sürtül-məkdən iĢıldayan boz qranitin üstünə tökərdilər.  

 Mən isə... 65 yaĢım olsa belə, ictimai yerdə 

utandığımdan siqaret çəkə bilməz, tum çırtlamaz və 

ağzıma nəsə atıb çeynəməzdim. 

 Yazdığım 15 romanın hamısını oxumuĢdu. Az qala 

əzbərdən bilirdi. Sanki bərdəliydi və iki il mənimlə birlikdə 

Pervomayskidə günə-gün hərbi xidmət çəkmiĢdi...  

 Əli Mustafayev isə, qarnının qurdundan bir kitabımı 

belə oxumamıĢdı, ümumi dostlarımız bir neçə dəfə bunu 

ona irad tutsa da, demiĢdi ki, tə-qaüdə çıxandan sonra 

oxuyacam...  
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 Zira, birinci cildim çapdan çıxanda, ona hə-diyyə 

etdiyim kitabın iç vərəqinə, həvəslə avtoq-raf yazmıĢ, 

nəvaziĢli sözlərlə arzulamıĢdım ki:  

 “UĢaqların olsun...”    

 Bu söz onun Ģəstinə toxunmuĢdu.  

 Əslən naxçıvanlı olan ilk xanımını qəbahət iĢi 

üstündə boĢayıb, dul qadın almıĢdı.  

 Birinci qadından olan iki oğlu onu qəbul et-mirdi. 

Dəfələrlə, ərkyana onu baĢa salmıĢdım ki, belə olmaz, nə 

qədər yaĢlanmamısan, özünə bir  gün ağla, sağlam ailə 

qur, uĢaqların olsun... 

 Bax, qəbahətim buydu. 

 Özü bilər, mən borcumdan çıxmıĢdım...  

 Keçək AğakiĢiyə. 

 Onunla təsadüfən parkda qarĢlaĢmıĢdıq. 

 Və altı aydan artıq idi ki, o da, iĢdən sonra gəlib bizə 

qoĢulurdu.  

 Hərdən park gəzintisindən sonra bizə gəlib evdə 

nərd oynayar, peĢəkarlar kimi də, zəri kiçik piyalələrdə 

atar, ehtirasla oynayardıq.   
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 Naftalanın polis Ģöbəsinin rəisi iĢləyəndə... 

qardaĢım, qallac Vaqifin sərvboylu, ərköyün oğlu ġamxalı 

yanına gətirib cinayət axtarıĢ bölməsinə rəis qoymuĢdu.  

 Tərbiyəli, əməlisaleh, abırlı ailə baĢçısı idi. 

 Təhlə idilər. 

 Dəvə bircə onlarda qalmıĢdı.   

 Böyük oğlu yüksək balla qəbul olunub Bakı Dövlət 

universitetində oxuyurdu.  

 AğakiĢinin Müzəffər adında böyük qardaĢı vardı. 

Təhlə Müzəffər rayonda tanınmıĢ, hörmətli bir ağsaqqal 

kiĢi idi. Atamla görüĢəndə bir-birinə əmoğlu deyib müraciət 

edər, qucaqlaĢardılar. 

 AğakiĢinin toyu kəndlərində olmuĢdu.  

 O vaxt yaxın dostlarımızla yığıĢıb toya ge-dəndə, 

hörmət əlaməti olaraq, bizə ümumi çadır mağarda yox, 

baxçada, iri meyvə ağaclarının al-tında açdıqları məxsusi 

stolda yer vermiĢdilər.  

 AğakiĢi hündürboylu, Ģabalıdı gözlü, kürən bığlı, 

qıvırcıq saçlı, sarıĢın, sütül bir oğlan idi. 
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 Cavanlığın qazından, sapsağlam diĢlərinin bir 

neçəsinə qızıl qapaq da qoydurmuĢdu. 

 Təbəssümlə danıĢardı.  

 Əmlik quzu kimi bəslənmiĢdi.    

 Onun qıĢqırdığını eĢidən olmamıĢdı. 

 Azərbaycan Dövlət universitetinin hüquq fa -kültəsini 

bitirib Bərdə rayon Milis Ģöbəsində iĢlə-yirdi. Vəzifədə pillə-

pillə qalxıb, artıq Ģöbədə rəis müavini olmuĢdu.  

 Əlindən gələn yaxĢılığını eləməmiĢ bir bər-dəlini də 

buraxmazdı. Çox abır-ərkanlı oğlan idi. Milisdə iĢləmək 

heç ona yaraĢmırdı. 

 Əlqərəz, bir dəfə... 

 Gecə yarını ötmüĢ zavoddan zəng vurdular ki, yesir 

Zöhrab bir maĢın əlli kiloqramlıq əla növ meĢox ununu 

satdığı yerdə tutub aparıblar. Qırx tay un maĢınla birlikdə 

indi milis Ģöbəsindədir.  

 Və məlumat var ki, Ġcra baĢçısı Azay Abdı-yevin bu 

barədə xüsusi göstəriĢi də olub.  

 Taleyimə külək əsirdi.  
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 Deməli dərbədər eləmək istəmiĢ, düĢünüb- daĢınıb 

yaxĢıca tələ qurmuĢdular. 

 Sən demə... baĢçı Azay Xum oğlu Abdıyev zavodun 

baĢ mühəndisi iĢləyən, qüsl suyu dəyə-rində hörməti olan 

Namiq Əliyevə bu iĢi qurmağı sifariĢ edib və əvəzində onu 

yerimə təyin edəcə-yinə vəd veribmiĢ...  

 Qüsl suyu, Bərdədə alabaydaq olan g.Rüs-təm 

həkimin madar oğlu idi. 

 Namiq də, nəfəs alanda qəfəsəsi tərpənən,  

təngnəfəs, yesir Zöhrabın əliylə mənə tor qurub-muĢ. Onu 

ümidləndirib ki, sənə də nə desən edi-ləcək. Lap istəsən, 

qazanc pullarını təqsim edə-rik. O da barmağı diĢində, 

tamahı ucbatından bu alçaq hərəkətə qol qoyubmuĢ.   

 QarĢıma çıxanda hər ikisi təzim edərdi. 

 Cəld geyinib, qəzazədə kimi milis Ģöbəsinə 

tərpəndim. Yolboyu bəlkə yüz dəfə dedim:  

 “Allah evinizi yıxsın qəlyanboğaz gədalar!” 

 Dedilər ki, cinayət iĢi AğakiĢi müəllimdədir. 

 AğakiĢiylə görüĢdüm. 

 Kabinetinə çay dəmlətdirib gətirtdi. 
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 Hal-qəziyyəni mənə olduğu kimi danıĢdı və bildirdi 

ki, Azay müəllimin Ģəxsi tapĢırığıdır... 

 Müxtəlif variantlar aradıq. MeĢoxların sayı-na kimi 

özü bilir, -dedi. 

 Səhərəyaxın ağlıma yeni bir ideya gəldi. 

 Və bunu AğakiĢiyə baĢa saldım. 

 O məni diqqətlə dinləyib... bir xeyli fikrə da-landan 

sonra, təsdiqedici təbəssümlə dedi:  

 “Əmoğlu... qol-qabırğamı sındırsalar da, bu 

sistemdən qovulsam da, səni zalimlər qarĢısında tək 

buraxmaram. Bu vəziyyətdə sənə kömək elə-mək, dadına 

yetmək, nəsil-kökdən qaynaqlanan kiĢilik borcum, təhlə 

Ģərəfimdir!” 

 O daxilən öz-özüylə çarpıĢıb bu qərara gəl-miĢdi. 

Boy-buxunundan məğrurluq yağırdı. 

 AğakiĢi söz-sov bilməzdi. 

 Beləcə, səmimi dilbirlikdən sonra, baĢ mü-hasiblə 

anbardarı zavoda gətizdirdim.  
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 Səhərağzı sənədləri dəyiĢdirdik. 40 kisə 50 

kiloqramlıq əla növ unu 40 kisə 10 kiloqramlıq un kimi 

göstərdik.  

 Sarayın yanındakı kiçik bir özəl çörəkbiĢir-mə 

sexindən vəkalətnamə aldıq ki, bu sexdə də, kolxoz 

camaatına satılmaq üçün çörək biĢirtdirib, zavoda kömək 

məqsədi ilə, kənd mağazalarına paylayırıq. Respublikada 

un qıtlığı yaranmıĢdı. 

 O vaxt Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, ġuĢa qaç-qınlar 

ordusu qaçıb Bərdəyə pənah gətirdiyindən zavod tam 

gücü ilə iĢləsə də çörək çatmırdı. Ne-cə deyərlər, çörək 

üstündəki qapaqapda düzgün müharibə gedirdi.    

 Beləcə, bütün sənədləri qaydaya saldıq. 

 Ġki ton əvəzinə, 400 kiloqram. 

 40 tay yerində! Yük də milis Ģöbəsində... 

 Bəxtimizdən maĢın da, çörək zavodu ilə bu sexin 

arasındakı magistral yolda saxlanılmıĢdı. 

 Hər Ģey düppədüz gəlirdi. 

 YaxĢı adamı çıraq götürüb axtarmaq lazım deyilmiĢ. 

Dan yeri qızaranda iĢi sahmana saldıq. 
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 Təhlə AğakiĢi dalımda dağ kimi durdu! 

 Dağal Azay bunu eĢidəndə anlayacaqdı ki: Dağ 

qayaya yox, dağ dağa rast gəlib! 

 Onunla ümumi dil tapmaqdan keçmiĢdi. 

 Bir ümman xətiri bir andaca pozardı. 

 Azay Xum oğlu, o səhər iĢə bir az da erkən gəlmiĢdi. 

Köhnə vərdiĢli çox da təĢəxxüslü idi. 

 EĢidəndə, bədəni lərzəyə gəlib... 

 Və yarıbayğın vəziyyətdə cəld yığıĢıb, iste-riya 

içərisində harasa tərpənib. 

 Dan atmamıĢ ciyərinə dağ basıldımı? 

 AğakiĢi belə kiĢi idi.  

 Otuz il sonra təsadüfən Bakıda, Zərifə par-kında 

onunla qarĢılaĢdıq.  

 Əvvəl bir-birimizi tanımadıq.  

 Ötüb keçəndən sonra, hər ikimiz eyni vaxt-da 

çevrilib diqqətlə bir-birimizə baxdıq.  

 Mən 65, o da 56 yaĢını yaĢayırdı.  
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 Qoltuqlara sığınan, dəyyus g.Rustamın və Xum 

oğlunun isə sümükləri də çürümüĢdü. 

 Təziyə saxlayanları da olmadı... 

 YEDDĠ GÜN qəzeti, Abdıyev Azay Xum oğlu 

haqqında, hələ sağlığında məqalə dərc edəndə, 

meymunoynadan baĢ redaktor Eminbəyli Sərdar 

Həmidovun tırkasıyla Xum sözündəki “M” hərfinin yerində 

“Y” hərfi yazmıĢdı. 

 DanabaĢlıq edənləri yerində oturdardım.  

 Toplu-tüfəngli adım! 

 Biri də vardı...  

 Tək bircə dəfə gördüm onu. Dünyəvi baxıĢı olmayan 

qudam Nəbi müəllimlə gəlmiĢdi. Az qal-mıĢdı ki, əlbəyaxa 

olub tutaĢaq.  

 Qaranlıqda üzünü belə görə bilmədiyim bu məxluq 

haranınsa Ġcra baĢçısı vəzifəsində az bir müddət yarıtmaz 

iĢlədiyindən dövlət qulluğundan biabırçılıqla qovulmuĢdu.  

 Ġndi isə, bikar-behtin parkda veyillənirdi.  

 O bircə dəfə mənim yanımda oldu.  
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 Hərəkətini, danıĢdığını bilmədiyindən park-da 

qarĢılaĢsaq da, hərdən lap salam versə belə, salamını 

almırdım. O elə bilirdi ki, nə vaxtsa icra baĢçısı 

iĢlədiyindən hamı buna hörmət qoymalı, qarĢısında təzim 

etməlidir.  

 Adbatıran gədəbaĢı.  

 Özzün öləsən! 

 YaĢı çox olsa da, uzündə piranilikdən əsər-əlamət 

belə yox idi.   

 Hərəkətlərini seyr edəndə görürdün ki, tər-biyəsiz 

adama oxĢayır.  

 Bu ətiacı adam nə behbudla yaralanıb, xin-gal kimi 

doğranmalı, son damla qanı qalana kimi gəbərməsinə 

tamaĢa edilməliydi...  

 Tombulqarın bu məxluq danıĢanda tez-tez burnunu 

çəkir, boğazını arıtlayırdı. 

 O gecə:  

 Odekolonla ətirin nə fərqi olduğun ona ba-Ģa sala 

bilmədim. O elə bilirdi, odekolon elə ətir- dir. Və bundan 

yalnız qadınlar istifadə edir. 
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 Odekolon sözü Almaniyada Köln Ģəhərinin suyu 

deməkdir. Onu kiĢilər vurur. Sovetlərin döv-ründə... kiĢi 

bərbərxanalarında КРАСНАЯ МОСКВА ТРОЙНОЙ 

ОДЕКОЛОН, ШИПР, odekolonlarından is-tifadə edərdilər. 

Ətir isə gözəl iy, rayihə demək-dir. Spirtdə hazırlanmıĢ 

ətirli cövhərlərin məhlulu deməkdir. Ətir-ənbərdən qadınlar 

istifadə edir.  

 Görünür, bu özündən müĢtəbeh məxluq, o vaxtlar, 

Cəbrayılın Diri dağı həndəvərlərində qo-yun-quzu 

otarmaqla məĢğul olub. Mal-heyvan tə -zəyi, peyinqurdu, 

ya cırılıb düĢən camıĢ ətənəsi deyil ki, iyindən biləydi 

hansı heyvanındır.   

 Nəbi müəllimlə yaxın dost idilər. 

 Sonradan öyrəndim ki, Cəbrayılın az müd-dət Ġcra 

baĢçısı iĢləyibmiĢ:  

 Əliyev Kərəm Qara oğlu.  

 Behbazarı olmayan bu danqaz məxluq, qu-damla 

görüĢəndə ağız-ağıza öpüĢərdi. 

 O gecə:  

 Nəbi müəllim mənim haqlı sözümü müdafiə etmək, 

mənə qahmar çıxmaq əvəzində tez dedi:  
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 “Mən belə Ģeylərdən istifadə etmirəm. Məni bu 

söhbətə qatmayın.”  

 Məxləs: 

 Özlüyündə nəbilik elədi. 

 Asari-ətiqə kimi hər ikimizin əlinə bel verdi. 

 Halbuki, onca dəqiqə əvvəl bizi o tanıĢ elə-miĢ: 

“Qudamdır, -deyib...” məni təqdim eləmiĢdi.   

 Nəbi Muxtarovun ailəsi ilə toyda, bacadan- düĢmə 

tanıĢ olmuĢduq.  

 Tonqalotunu çox xoĢlayan, masallılı Ġdrisin kiçik 

qardaĢının toyunda bir masaya düĢmüĢdük.  

 O iki subay qızı və yoldaĢı ilə gəlmiĢdi.  

 Bizsə, kirvəmiz Natəvan xanımla.  

 Öyrəndik ki, kiĢi Füzuli rayonunun Ġcra baĢ-çısıdır. 

Qızların hər ikisi də, Bakı Tibb universite-tində təhsil alır. 

Və hər ikisi də subaydır.  

 O qızlardan birini böyük oğluma almaq qə-rarına 

gəldik. Kənanı evləndirmək istəyirdim.    

 Öyrəndik ki, namuslu bir ailələri var.  
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 Ġdeal Komsomolum böyük qızı, mən isə ki-çiyini 

bəyənmiĢdim.       

 Dünyalar qədər xətrini istədiyim naxçıvanlı kirvəmiz 

Natəvan da Komsomola dəstək verdi. 

 Ġdrisin xalasının əliylə qızın anasından riza-məndlik 

alaraq Tibb universitetində qrup nömrə-sini öyrənə bildik.  

 Hətta... Ġdrisin xalası bildirmiĢdi ki, bu qızın qəbul 

olduğu özəl institut, dövlət tərəfindən bağ-lanmıĢdı. 

Valideyinləri yığıĢıb Tibb universitetinin qarĢısında piket 

keçirmiĢ, Ģüarlar yazdırıb pozul-muĢ haqlarının dərhal 

bərpa edilməsini, demok-ratik yolla tələb etmiĢdilər. Çox 

uzatmayaq.    

 Sonra, oğlum qızı tapıb bəyəndi. 

 Sonra da: 

 Qızın atasıyla görüĢ təyin elədik. QardaĢım Rafiqlə 

böyük oğlum Kənanı götürüb getdim. 

 GörüĢdük. 

 Salam-kalamdan sonra, hülqum vura-vura oğlumu 

baĢdan-ayağa diqqətlə süzdü.  
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 Müddətli hərbi xidməti qurtarıb. Bakı Dövlət 

universitetində oxuyur, bildirdik.  

 Artıq arvadların əliylə xəbərdar olduğu mə-sələni 

rəsmən açan kimi, düĢünmədən dilləndi:  

 “Oğlana bircə sualım olacaq...”  

 Maraqla, birağızdan dedik: 

 “Buyurun...” 

 O üzünü oğluma tutub ciddiyyətlə soruĢdu: 

 “De görüm, ailə qurandan sonra, həyat yol-daĢın pis 

ayaqda qalsa, onu müdafiə etməyi ba-caracaqsanmı sən?” 

 Mat qaldıq. Xəcalət çəkdim. Bu nə sual idi? 

 Kim deyərdi ki, yox müdafiə edə bilmərəm. 

 Kənan zil qara qıvrım saçlı baĢını dik tutub, Ģax 

dayanaraq parlaq, iĢıltılı və oynaq gözləriylə bizə Ģəfqətlə 

baxa-baxa, tədbirimizin harmoniya-sına uyğun tərzdə, 

düĢünmədən:  

 “Əlbəttə mən ailəmi vicdanla, namusla ida-rə 

edəcəm. Ailə Ģərəf məsələsidir...” -dedi.  

 Rafiq bu an qohumcasına gülümsədi. 
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 Sanki səmada buludlar dağılıb, üfüqdə gü-nəĢ 

göründü və mübarək qaynata pafosla dedi: 

 “Onda, qız sənindir!  

 Elçiləriniz təĢrif buyurub gəlsinlər...” 

 Elçilikdə, tortun üstündə Ģölənənən qəndilə baxa-

baxa, mən də ondan soruĢdum:  

 “Füzuli lənətəgəlmiĢlər tərəfindən iĢğal olu-nanda 

baĢçı siz idiniz?” 

 Onun əvəzinə millət vəkili olan ilk qudaları kapitalist 

Mamed dilləndi: 

 “Hə, Nəbi idi!” 

 Maraqla soruĢdum:  

 “Bəs iĢğal günündə, rayon camaatını necə xilas edib 

çıxara bildiniz?” 

 Nəbi Muxtarov sərkərdə təmkini ilə: 

 “Qadın və uĢaqları Araz çayından üzə-üzə Ġrana 

keçirmiĢəm...” -dedi. 

 Gözlərimizə Çapayev göründü.  
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 O gecə, ona xalq qəhrəmanı kimi baxdıq... 

 QardaĢım Rafiq heyranlıqla dilləndi:  

 “Sənin yerin cənnət dünyasında hazırdır!” 

 Uzunçuluq eləməyək...   

 Ġlk bəd xəbərin bıçağı quyruqda sındı. 

 Bu qaraçılıq toy günü, Ģərurlu Ġsbəndiyarın HƏYAT 

Ģadlıq sarayında baĢ verdi. 

 O, icra baĢçısı iĢləyirdi.  

 Mən isə, Bərdədəki Yağ-pendir zavodunun direktoru 

iĢləyirdim. Oğlanlarım, Kənanla RəĢad Bakı Dövlət 

universitetinə, qızım Lamiyə isə Bakı Tibb universitetinə 

qəbul olunduğundan vəzifəmi  buraxıb Bakıya köçmüĢ, 

özümə hələ yeni iĢ tapa bilməmiĢdim. Demək olar iĢsiz 

idim. 

 Toy qurtaranda, dərindən köks ötürüb mə-nə dedi: 

“Quda, qız evinin də pulunu sən vermə-lisən, bizim 

Füzulidə adət-ənənə belədir...” 

 Əlim üzümdə qaldı. 

 Obbaaa...  
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 Amma, vəziyyətdən çıxıĢ yolu aramadım.   

 Onun acığına, qollarımı sinəmdə çarpazla-yıb, 

ürəklə: “YaxĢı, lüzum varsa, mən ödəyərəm, təki sizin kimi 

nəcib bir kübar rahat nəfəs alsın...”  

 Qohumluqda məhəbbət qarĢılıqlı olmalıdır.  

 Ayydaa... 

 O, nazbarı oynadığı toydan küllü miqdarda xeyir 

görsə də, məni babat ziyana saldı. 

 Nəsə, gəlini gətirdik...  

 Ġkinci bəd xəbərsə,10 il sonra...   

 Qızıl kart alıb, nəvələrimi Tennis Akademi-yasındakı 

üzgüçülük hovuzunda üzməyə aparır-dım. Bir gün onu da 

dəvət elədim və... bu an mə-lum oldu ki, heç bu adam 

üzməyi bacarmırmıĢ... 

 Ayda bir dəfə arıq, xəstə bir quzu kəsdirib 

sürücüsüylə bizə sovqat göndərərdi. 

 Bir dəfə də, xəstə quzunu geri qaytarıb: Bir də bizə 

pay gətirməyin! -qıĢqırdım. 

 Çox xəsis adam idi. 
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 Ərəsət küyçü, yaman da yalançıydı. 

 Biratımlıq barıtı vardı. 

 Riyakar qeybətlər, astarı olmayan mənasız 

söhbətlər edərdi.  

 Amma... 

 LalıqlamıĢ qudamın namuslu ailəsi vardı.  

 Düzdü, nazbalıncda yatan oğlu Məhərrəm ayıya 

oxĢayırdı. Yeyib yatırdı.  

 Üç bacının bir qardaĢıydı.  

 Ponçik üçün ölürdü  

 Beləsinə əfəl, lırt oğul deyərdilər. Hul idi. Qılığı belə 

bacarmazdı. Bahalı və isti geyər, son model də maĢın 

sürərdi. O doğulduğu ailədə yaxĢı oxuyub parlaq bir insan 

olmalıydı.  

 Bunu ötürmüĢdü...  

 Valideyinləri orta məktəbdə rus bölməsinə 

qoyduğundan onu korlayıb məhv etmiĢdi. 

 Üzündə kütlük ifadəsi vardı. 
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 Nə vaxt baxsan yorğunluqdan aĢardı. 

 Ağlı topuğunda deyərdilər beləsinə. 

 Cənnət ya cəhənnəm dünyasından xəbəri yox idi. 

Yaralı barmaq məsələsi... 

 Qudam, güclü Ģəkər xəstəsiydi. Tez-tez bi-zə qonaq 

gələrdi. Amma, evinə heç kəsi apar-mazdı. Beynində elə 

bil Ģübhə toxumu əkmiĢ-dilər. Tez-tez haldan-hala düĢərdi. 

 Vəzifədən çıxarılanda bərk sarsıntı keçirdi-yindən 

baĢı tərs dəyirman kimi fırlanar, saatlarla əngə verərdi. 

 Allaha yalvaran uĢaq kimiydi... 

 Heç kəsə borclu qalmağı da sevməzdi. 

 Yeyib qurtaran kimi də, yuxulu laqeyd ba-xıĢlarla 

adamı süzər, deyiləni dinləməzdi. 

 Stulda xoruldayıb yatar, adamı bezdirərdi. Bir 

gələndə sevinərdik, bir də gedəndə. 

 Dürtmələyib ayıldardıq. 

 Özündən vəzifəcə kiçik olanlarla danıĢan-da, ədəb-

nəzakət gözləməz, əfi ilan kimi fısılda-yıb danıĢardı. 

DanıĢanda elə danıĢırdı ki, sanki danıĢdığı adamdan öc 

alırdı. 
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 Cavanlıqda cıvrıq uĢaq olmuĢdu. 

 Böyüyəndə cırtqoz olsa da, cızığından çıx-maz, 

lazım gəlsə yeyərdi də. 

 Kasıb, heysiyyatlı bir qardaĢı vardı. 20 ildir 

qohumuq, onu xeyir-Ģərdə kənardan görmüĢük.  

 Qudam, qaynanasını yanında saxlasa da, öz 

anasını bu kasıb qardaĢı saxlayırdı. 

 17 il baĢçı iĢləmiĢdi.  

 Məzuniyyətdə ola-ola, özünün xəbəri olma-dan 

mizanqul hesab edib iĢdən azad elədilər. 

 Yerinə təyin edilən baĢçı Alı, halal iĢləyib az 

müddətdə bunun acığına orden də aldı. 

 Bu da qudanın Ģəninə uğursuz bir töhmət oldu. Və 

quda təlatümlü sarsıntı keçirdi.  

 Zərifə parkında, iĢçilərin bel, yaba, ketmən dırmıx, 

yığılan taxta çovustanlığında qaçqın bağ-banlardan 

təvəqqe edib, qoca, əldən düĢmüĢ tə-qaüdçülərlə orada 

oturar və onları növbəyə dü-züb saatlarla nərd atardı. 

 Paxıllığından mənim kitablarımı oxumurdu. 
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 Borc pul istəyən olsa, kimliyindən asılı ol-madan 

təĢviĢə düĢər, hikkəsindən gözü kəlləsi-nə çıxardı. 

Hərçənd iĢdən azad olan kimi, bir də-ləduz bimürüvvət onu 

iĢinə bərpa edəcəyi adıyla aldadıb külli miqdarda pulunu 

alıb yedi. 

 Divanəlik eləsə də, divan qura bilmədi. 

 Aynası açılmırdı... 

 Bundan da betəri: 

 Bir dəfə ehtiram göstərib, restoranda mənə qonaqlıq 

vermək istədi. Əli məscidindən yuxarı-da, zibilxananın 

yanında bir daxmadakı yemək-xanaya apardı.  

 Sən demə, dostu Ağaqulu ilə hər gün bura gəlirmiĢ. 

Biabırçılıq olsa da, hamı ona bu murdar yerdə hörmətlə 

yanaĢırdı. 

 Yemək gələnə kimi, üfunət iyi yavaĢ-yavaĢ artırdı. 

Həssaslıqla desək, bu günah idi. 

 Cınqırımı da çıxarmadan yana-yana qal-dım.  Biz bu 

il Avropaya istirahətə gedəcəyik. 

 Onun bu düĢüklüyü məndə çox təəssüf do-ğurdu. 

Bu onun rüsvayçılığı və məhvi demək idi. 
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 Artıq ağzına qovut verən yox idi. 

 Zakir Həsənov kimi prinsipial deyildi. 

    Qanlıbıçağa çıxmaq əvəzinə... onun ayağı-nın 

altında quyu qazıyıb yerinə keçən ayıq-sayıq Alının uzaq 

qohumunun Sumqayıtdakı hüzr yeri-nə getmiĢdi. Gözü 

yaĢarmıĢ, iztirabla dolu sifətlə gedib özünü yendirməyi 

Ģəninə sığıĢdırmıĢ, təm-təraqlı sözlərlə yeni baĢçını mədh 

eləmiĢdi.  

 EĢidəndə, sanki təpəmə daĢ çırpdılar! 

 Div addımları ilə, sübhdən parkda gəzərdi. Və onu 

həyatda saxlayan da, elə məhz buydu. 

 Pulu çox olsa da, beynini Ģəkər yediyindən ağlı 

uçmuĢ, qədim kimyagərlərin tapmaq istədiyi sehrli HƏYAT 

ĠKSĠRĠ axtarıĢına çıxmıĢdı.  

 Yatanda çalma bağlasa da cavanlığın qay-tarmaq 

eĢqi ilə yanıb-yaxılar, cızdağı qalanadək əriyib tüstülənər, 

fikirdən qan-tərə batar, gecələr xiffət çəkməkdən yuxusu 

ərĢə dirənirdi.  

 QırıĢmıĢ sifəti bomboz olardı. 

 Ġtqılıq adam idi.  
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 Hələ, düz 17 il onun birinci müavini iĢləmiĢ, burum-

burum saçlı ġakir müəllim. 

 Nəbi müəllimin qancığa bağı!  

 O pıçıltıyla danıĢanda belə, səsi yarım kilo-metr 

uzaqdan eĢidilər və danıĢırdılar ki, yatanda ölüm yuxusuna 

keçərmiĢ.  

 Nəbi müəllim istirahətə gedəndə, uzun illər boyu 

onunla, çiyin-çiyinə addımladığı dövlət qul-luğundakı 

xatirələrinə dumanlı fikirlərlə tüpürüb... Zərifə parkında 

Seymur Verdizadə ilə mənə peĢ-mançılıq hissi qarıĢıq bir 

ironiya... qaranlıqlardan gələn xırıltı və təĢviĢli səslə 

kiĢiləndi:  

 “Peydərpey milyonlarla pul qazanıb Nəbiyə  

verərdim. O tamahının miqyasına uyğun olaraq,  üstündən 

600-800 manat arası əzik-üzük pul gö-türüb ölüm-zülüm 

mənə verər, rayona kənardan ölüvay yoxlama-filan gələn 

kimi də, tezcə yanına çağırtdırıb bərk-bərk tapĢırardı:  

 “Onları yeməkxanaya aparırsan. YaxĢı ye-dirdib-

içirəndən sonra... ciblərinə 200-300 manat da pul qoyub 

Bakıya yola salırsan...”  

 Daha doğrusu, verdiyi pulu da bax beləcə, 

mərdimazarlıqla əlimdən çıxarardı... 
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 Ömrümü mən də belə bada vermiĢəm...””    

 BəĢəriyyətin formalaĢdırdığı insanlığa bax! 

 Nəbi Muxtarovun yanında olanda isə, göz-gözə 

gəlmiĢdik ki, müəmmalı baxıĢlarla məni sü-züb rövnəq 

tapmıĢ adamtək, mühüm sirr açırmıĢ kimi riqqətlə dedi:  

 “Mən bura, bu parka yüksək ağıl sahibi Nə-bi 

müəllimə, Nəbi Muxtarova görə gəlirəm. O ol-masa, bircə 

saniyə də burada dayana bilmərəm. Küllü məxluqat belə 

gəlsə... Lap mərc çəkərəm... Onun danıĢdığı hər bir 

kəlam, ürəyimə kərə yağı kimi yayılır!”  

 Fikrini tam dolğunluğu ilə çatdırdı. 

 Əsl yelbeyin sözü... 

 Özümü saxlaya bilməyib: 

 “Onda bu gün əzəmətli gün yaĢayırsan ki!” 

 Bir gün, lazım oldu-olmadı nəzakətsizcəsi-nə 

susan... budaqlı buynuzu olmasa da, dağ me-Ģəsinin 

geyikinə bənzəyən jurnalist dostum Sey-mur Verdizadə ilə 

birlikdə Zərifə parkında gəzər-kən, təsadüfən ġakir 

müəllimlə qarĢılaĢdıq.  

 Salam-kəlamdan sonra ona izah elədim:  
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 “Sən, parkda gəzintini fahiĢəxana ilə qarıĢ-dırırsan. 

Burda iki saat gəzənlər, öz sağlamlıqla-rı üçün gəzirlər. 

Sən isə... axmaqcasına deyirsən ki, mən Nəbi Muxtarov 

olmasa, bir saniyə də bu parkda dayanmaram...” 

 Əqidədə toqquĢduq.  

 “Ay da... göydən bizə baxır... Bu fikir ağlına hardan 

gəldi? Bu mütiliyin də, bir həddi olmalıdır axı. Bu nə 

fərziyyədir belə? YaxĢı deyiblər:  

 “Xəyallar sərhəd tanımır...”” 

 Xəyalən onu basdırdım. 

 Dili topuq çaldı... 

 Hələ... 

 Mənə fağır-fağır danıĢmıĢdı ki, bu yaxınlar-da Nəbi 

müəllimdən faizə pul istəmiĢdim. O ver-mədi. Qəpiyim də 

yoxdu, az qalıb qoltuqfüruĢluq eləyəm dedi. 

 ġakir müəllim Füzuli Ģəhərinin meri idi. 

 Milli manatın devalivasıyasından, bankların üzən 

məzənnəyə keçməsindən sonra... füzulilər hökumət 

əleyhinə ayağa qalxanda, Ģəhərin meri kimi ġakir 
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müəllimin əl-qolunu qandallayıb apar-dılar. Parkda hamı 

bu olaydan danıĢırdı. 

 Nəbi müəllimin quyruğu paçada qalmıĢdı. 

 Alıyla araya itqırdı düĢdümü? 

 Qudam danıĢanda heç vaxt gözümün içinə baxmaz, 

həmiĢə gözlərini yayındırardı. 

 Çəkinmədən, qıpqırmızı yalan danıĢardı...   

 Yazıçı Seyran Səxavətlə məni, o tanıĢ elə-miĢdi. 

Seyranın qələminə hüsn-rəğbətim var idi. DikbaĢ olsa da, 

düz adam olduğundan haqqı-na-haqqa verən deyildi. Xalq 

cəbhəsinin qaçhaqaç dövründə naĢılıq elədiyi ucbatından, 

bu günə ki-mi altını çəkir, siqareti-siqaretə calayırdı. 

 XALQ YAZIÇISI adı olanların əksəriyyətindən tutarlı 

yazsa belə, dovlət tərəfindən dəyərləndiril-məmiĢdi. 

Kasıbçılıq onu boğurdu.  

 Seyrana xüsusi bir simpatiyam vardı. 

 Ġçkili vəziyyətdə sürdüyü Ģəxsi minik maĢı-nıyla yol 

qanunlarını çox pozduğundan və... bərk sürüb sürət 

həddini aĢdığından radarlara düĢüb, adına 1300 manat 

cərimə yazılmıĢdı. 
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 Verə bilmir, qəpiyə güllə atırdı.  

 Qəlbinə hər an yeni bir hiss gələn yazıçı... 

 Duyğularımda ona tam etibar edirdim.  

 Qudama bildirdim ki, məsələnin kökünü öy-

rənmiĢəm baĢqa çıxıĢ yolu yoxdu, gəl adama bir az pul 

qoyaq, onu bu girdabdan çıxaraq.  

 Pul məsələsi qəliz iĢdir.  

 Görürsən də pulu çoxalandan qara Obama da 

ağarıb, arvadı MiĢel də... 

 Sanki, onu ildırım vurdu:  

 “Mənim pulum var?” 

 Gözlərimi onun bozarmıĢ sifətinə dikib... bu 

müəmma adama baxdım.  

 Yəni doğrudanmı iĢi yağ kimi gedən bu qu-dam belə 

düĢünürdü?  

 Özü barədə heç vaxt danıĢmazdı.   

 Vəzir xoruldayırdı...  

 Ġlahi, Bərdəyə gedirəm! 
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         Havadan, artıq səddi-Ġskəndər saydığımız,  ġərq 

döngəmizin ətrini alır, nəm və yumĢaq tor-paqlı 

həyətlərimizin havasını dadırdım. 

         Hərdən, döyüĢ ağrısı kimi sancı məni doğ-rayır, 

azadlığa qovuĢmağın həndəvərindəydim.   

         Demək olar, əsgər həyatı bitmiĢdi! 

         Lokomotiv uzun bir fit çalıb, sonra da, qara tüstü 

püskürdü...  

 MaĢinist sürəti artırıb, belinə qoymuĢdu. 

 Qalxıb yuyunmağa getdim. 

 Yuyunandan sonra, maĢinistin yanına get-mək 

ağlıma düĢdü. Ġri pəncərə ĢüĢələrindən, qa-tarın, uzanıb 

gedən paralel polad relslərinə bax-maq çox maraqlı 

olacaqdı.  

 Arakəsmələrlə sona kimi getdim. 

 Yenicə çatmıĢdım ki... ocaqçı körüyə bir-iki kürək 

daĢ kömür atdı. 

 Yorğun maĢinistlərlə xeyli söhbət elədik. 

 MaĢinist kabinası köhnə nağıllar kimiydi... 
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 ĠĢıqlı kabina, fərqli düymələr... 

 Sonra səbrim çatmadı. Geriyə qayıtdım. 

 Anlaya bilməyəcəyim qədər xatirələr, məni 

çulğayırdı. Küçəmizin əziz-ərkəsöyünü idim...  

 Döngəmizin güzaranı dəyiĢəcəkdi! 

         Yevlaxdan Bərdəyə qədər dəqiqələri sayır-dım. 

Ensiz dəhlizdə dayanaraq kiçik pəncərənin sarı pərdələrini 

yana sıyırıb tamaĢa edirdiım: 

         Yun zavodu...  

         7-ci kilometr...  

         Yevlağın Mal-binəsinə dönən yolu... 

         Yarımpoçtu keçdik...  

         QIRMIZI SAMUX kolxozunun yeri ĢumlanmıĢ pambıq 

tarlaları geridə qaldı...  

         Kimsə kiməsə çəmkirdi: 

         “Ġmkan verin biz də baxaq...” 

         Yuxarı Qarabağ-su kanalının üstü...  

         Gərənə... 
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         Qatarımız, Gərənə kəndinin ərazisi yanın-dan səs-

küylə ötüb keçəndə bir neçə kənd uĢağı qatarın yanıyla 

qaça-qaça, vaqonlara çatmaq is-təyirdi. Dəcəl uĢaqlıq hər 

cür ehtirama layiqdir... 

 Necə oldusa ömrümdə keçirdiyim ən alçal-dıcı an 

yadıma düĢdü: Qatarda, Xuramanın mə-nim üçün 

qoyduğu bir manat pul... 

 Saf sevgim onu riqqətə gətirə bilmədi o ge-cə. Hind 

filmlərindəki, qancoĢduran xoĢbəxt son-luq yaĢanmadı 

bizdə... Ərəb nağılları kimi gözlə-nilməz qurtarmadı 

məhəbbətimiz... Kimsəsiz ku-pedə, dumanlı fikirlərlə 

yaĢadığımız sirlə dolu ilk və son o tarixi gecə, 

gözəgörünməz Allahın özü də bizimləydi... 

 Dünyanın əlifbası məhəbbətdir. 

 O, bu əlifbanı bəyənmədən cümlə qurmaq istədi və 

o gecə, tənha kupemizdə, lal saf sevgi, sərfəli nigahla 

çarpıĢdı. 

 Qürurla təkəbbür üz-üzəydi.  

 Hər ikisi qorxunc ildırım kimi Ģaxırdı. 

 Fəqət, sonda aĢafatma görünmədi... 

 Ehh, yenə o qatarda Bərdəyə gedirəm. 
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 Burda heyvanlara da Ģəfqət duyurdum.  

         Belinə bir Ģələ pambıq çöpü Ģəlləyib, ağır-lıqdan 

ikiqat olmuĢ və ağır-ağır irəliləyən kiĢinin kəndirlənmiĢ 

Ģələsinə kök bir uĢaq iliĢib:   

 Zıqq!! -eləyərək ,toz-torpağa yıxıldı.  

         Yıxılan uĢaq, fürer Adolf Hitlerə bənzəyən deyingən 

Qanboyun oğluna oxĢadı. 

         Və dərhal da... linoleum salınmıĢ döĢəməli evdə 

yaĢayan, adətən toqqasından bir qom açar asan qapazaltı 

Ələsgər yadıma düĢdü.  

         Bir dəfə q.Baharoğlu Vaqif və Ələsgərlə, o vaxtlar... 

Bərdədə raykom katibi iĢləyən Rüstəm Səfərəliyevin yeni 

saldırdığı parkda gəziĢirdik.  

 Hər üçümüz də yenicə qəbul imtahanlarını 

müvəffəqiyyətlə qurtarıb, institutlara qəbul olun-muĢduq. 

Onda bax belə bir hadisə baĢ vermiĢdi. 

 YanaĢı sakitcə gəzdiyimiz yerdə... 

 Qəflətən... elə bil, div güclü kimsə Ələsgəri baĢına 

qaldırıb, var gücüylə yerə çırpdı.  

         Ġlahi!  
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 Ələsgər daĢ plitələrin üstünə dəyib necə:  

 Zıqqq elədi!!!  

 Cəld yerdən qalxsa belə, məzlum-məzlum üzümüzə 

baxırdı. Deyəsən səsi batmıĢdı. 

 Ayağı daĢ plitəyə iliĢibmiĢ... 

 Köhnə 5 nömrəli orta məktəbin həyətindəki kiçik 

meydançada futbol oynayanda, bir dəfə də olsun, topu düz 

PAS verə bilməzdi. Mənsə... hər düz atılmayan PAS-lar 

üçün, necə çığır-bağır sa-lar, haray-həĢir qoparar, onları 

qarğıyardım. 

 Sısqa ayaqlarımla dördnala qaça-qaça, rə-qib 

komanda oyunçusunun arxasına keçib, qolu-mu havaya 

qaldırar, əlimlə topun haraya atılma-sını iĢarə versəm də... 

Ələsgər topu yaxınlıqdakı Ģumluğa vurar: Gözü iĢığa 

baxmasın, heç yalan deyənin neynəyim, bununla alınmır, -

deyib, aya-ğının həndəvərinə baxardı. 

 Ayy eĢĢək belə yox, ayy eĢĢək elə yox, ay eĢĢək 

korsan? -deməkdən, tənə vurmaqdan, kü-çə söyüĢü 

söyməkdən ağzım quruyardı.  

 DanıĢdığı saxta və yalan olsa da, özü-özü-nə qarğıĢ 

tökərdi ki ayaqqabısı pisdir, günah on-da deyil. O bu 

oyuna yaxĢı hazırlaĢıb...  
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 Fakt isə onu göstərirdi ki... Sərxanın eqoist uĢaqları 

kimi onun da atletik istedadı, mübarizlik keyfiyyəti, qələbə 

üçün inadcıl təpəri, məĢq təc-rübəsi, yeniyetmə iradəsi, 

ciddi xarakteri...  

 Zərrə qədər də, yox idi.  

 Haqlı olmasam belə... 11 metrəlik zərbələri yalnız 

mən özüm vurardım. Bu məsələdə də çox mahir idim. Bu, 

əvvəlcədən də, məlum olardı və bu fikirlə komandada 

hamı razılaĢar, hər vəchlə pozmaq istəyən isə... qətiyyətim 

qarĢısında aciz qalıb taleyi ilə barıĢardı. 

 Allah Ģahiddir: 

 Mən isə rəĢadətimi göstərərdim! 

 Bir qardaĢım Rafiq, yeri düĢmüĢkən, mənə söz 

deməyə yeganə ərki çatan o idi... bir də ki... qonĢu, özünü 

qorumağa cürəti çatan Xosu yaxĢı oynayardı. Yerdə 

qalanın çoxu itələĢər, yumruq, Ģillə, təpik yeyərdi.  

 Ġnciyənlər isə, acıq eləyib tüpürər...  

 Top buraxan qapıçı isə əlindəki topu kəna-ra 

dığırladaraq, hikkəsini zorla boğub, sakitcə bu oyundan 

çıxar, abrını qoruyar, tez də fırı yatardı.   
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 Dəliqanlı, davakar, qorxmaz, inadkar oldu-ğum 

hamıya bəlli idi.  

 Oyunda fırfıra kimi fırlanardım. 

 Bacalı evlərdə nağıl uĢaqlığımız olmuĢdu.  

 ġərqdə, həqiqət axtaran filosofun Ģərəfinə 

adlandırılmıĢ: 

 Qələndər-a-qələndər oynayardıq.  

 Qara saqqızı ağzımıza qoyub çənəmiz ağ-rıyana 

qədər çeynəyərdik. 

 Bərdə Ģəhər hamamının, iĢlənmiĢ sabunlu, kirli suyu 

çirkarxla axıb bir yerə yığıldığından, iy-lənmiĢ palçıqlı 

lehməli Qarasu gölməçəsində ne-cə Ģövqlə taxta salların 

üstündə, taxta qılınclarla dava-dava oynayardıq!  

 Novruz bayramı axĢamı qapı-qapı dolaĢıb, bayram 

payı almaq üçün qodu-qodu oynayardıq.  

 Qızlar, həyətimizdəki gövdəsi düyünlü be-dana tut 

ağacının kölgəsinə yığıĢıb, bir-birlərinin saçlarını darayar, 

səliqəylə yığardılar.  

 Kuklalarına qırmızı, sarı, mavi cır-cındırlar-dan biçib-

kəsib, don tikərdilər.  
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 Küçəmizdən keçən çal saqqallı nöyütsatan kiĢinin, 

dəmir çarxları oxlarına dəyib cırıldayan at arabasının 

səsini eĢidən kimi... arxasınca düĢüb qaçıĢar və arabanın 

üstünə yerləĢdirilmiĢ iri neft çəninin krantını gizlincə burub 

açardıq! 

 Bu vaxt sevincimizdən necə çığırıĢıb-bağı-rıĢar, 

ağzımıza gələni danıĢıb huylayardıq!  

 Arabaçı kiĢi, Ģübhələnib arabanı saxlayar, biçarə 

yerə axan nöyüdə baxıb səksənər, çığırıb cəld yerə 

atlanar, cumub kranı bağlayaraq, hay-qıra-hayqıra 

üstümüzə Ģığıyar... əlindəki Ģallaqla bizi qovar... və 

ağzından köpük çıxa-çıxa, nəfəsi təngimiĢ, at kimi necə 

çımxırardı:  

 “Kəniz uĢaqları!” 

 “Sizi doğanın goru çatlasın!” 

 Nəsə, mətləbdən uzaqlaĢmayaq...  

         Yerdə, Ələsgərin qıvrıla-qıvrıla ağrıdan nə-fəsi 

kəsilsə də... bizdən imdad gözləmədən, cəld sıçrayıb 

ayağa qalxdı. 

 Bir andaca, təngnəfəs və tər içində qaldı.  
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 Qanıqara Ələsgərə kömək etmək əvəzinə, Vaqiflə 

ona baxıb gülməkdən uğunaraq qəĢĢ et-mək 

dərəcəsindəydik.  

 Bundan betəri ola bilməzdi. 

 KaĢ sinəndə kalaĢnikov avtomatından açı-lan 

güllələrdən belə aĢaydın, biz də deyəydik ki, dostumuz kiĢi 

oğlu kiĢiydi... gördünüz, vətən yo-lunda necə Ģəhid oldu?  

 Belə aĢaydın, yox eyy... belə, toz qoparay-dın, ayy 

Qanboy oğlu, sarı sünbül Ələsgər. 

 Təpərsiz gədə! 

 O nəsə demək istəyir, amma, ağrıdan qıv-rılır, 

susur, rəngi ağappaq meyid rəngi olmuĢdu. 

 Birdən də zarıdı. 

 Yeniyetməlik dövrümüz necə qayğısız idi.  

 Payız aylarında həyətimizdə saralıb, qızar-mıĢ 

xəzəlləri ağacların altından yığıb, yandıran-da, tüstüdən 

necə xoĢ qoxu gələrdi!  

 Qarasuyun kənarındakı içi rəngli çiçəklərlə dolu 

geniĢ tarlalarda uzanmıĢ hündür, yamyaĢıl taxıllar... 
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küləyin təsirindən boy-boya verib, necə qayğısız 

yellənərdilər! 

 Qızmar yay günlərində səpsərin quyu suyu çıxarıb, 

elə vedrədən qurhaqurla içərdik. 

 Bəstəboy nənəmin, Ģəlləyində uyuyan ba-cıma... 

yeri gəlmiĢkən, ona qarĢı anamın və nə-nəmin xüsusi 

rəğbəti vardı... baxıb, onu, öpmək istəyəndə nənəm 

qoymaz, körpəyə, mikrob-zad düĢər deyərdi. Yuxuda 

uyuyan bacımın, ağzının kənarından hərdən süd kimi 

maye axar, nənəm, çox içib qusur, çürümüĢ süddür 

deyərdi. 

 Palçıqlı döngəmizdəki çirkab gölməçələrin-də, necə 

atlanıb düĢər, bəhsəbəhsə düĢüb, üst-baĢımızı, üz-

gözümüzü nə hala salardıq!  

 Bələkdə mıĢıldayan bacım, hərdən yuxuda 

mızıldanar, hərdən də, qığıldayıb... kiçik əlini ağ-zına 

soxardı. Ağzının kənarları tüpürcəkli olar və bu tüpürcəyin 

xoĢagələn qoxusu evə yayılardı.  

 Nənəm onun bələyini dəyiĢəndə, bizi yaxı-na 

buraxmazdı. Altı oğuldan sonra doğulan... və indi sevinclə 

qığıldayan körpəni, nənəm göy göz muncuğu kimi 

qoruyurdu. Bacım totuĢ ayaqlarını tez-tez atır, nənəm 

onun yanlarını pudralayırdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

814 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Bu qız, minagülüdür deyirdi nənəm.  

 Çəhrayı yanaqlı bu qığıldayan körpəni ha-mımız çox 

istəyirdik. Qız yuxuya keçən kimi, ev-də ölü sükut 

yaradardılar. Nənəmlə anam, qapı-dan içəri kim girsə, 

əllərini ağızlarına qoyar, göz-ləriylə iĢarə edib:  

 ġĢĢ... ĢĢĢ... -pıçıldayardılar. 

 Adını mən qoymuĢdum:  

 Yeganə... 

 Altı qardaĢdan sonra, Allahın anama verdi-yi töhfə 

idi bu qız. Anam, elə hesab edirdi ki, bu qız Allahın ona lütf 

etdiyi kiçik möcüzədir. 

 Totuq dirsəkləri hərdən bələkdən çıxardı.  

 Qıpqırmızı dodaqları vardı. Gülümsünəndə çəhrayı 

diĢsiz damaqları elə gözəl görünürdü!  

 Adam baxmaqdan doymazdı.  

 Ağlamazdan əvvəl... gözlərinin kənarı yığı-lar, 

bəbəkləri geniĢlənər, dartınıb təpik atardı.  

 Dərhal, zərif hamar dərisini barmaqlarımın ucuyla 

tumarlayar, əllərinin içindəki bükükləri sı-ğallayar, 

yapıĢqanlı saçlarına əlimi sürtərdim. 
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 Onun elə gözəl və güclə sezilən yum-yum-Ģaq 

kirpikləri vardı!  

 Çənəsi... Burnu... 

 Körpə, yüyrükdə əlini yumanda, ya qaldırıb 

endirəndə, cəld yüyrüyü yüngülcə yelləyər, yüy-rüyün Ģirin 

yuxugətirən cırıltısı, dərhal, onu uyu-dar, oyanmaq ciyiltisi 

kəsilər... anamın, qulağın-dan yapıĢdığı yerdə də, 

mıĢıltıyla yatardı. Üzünü xırda tər damcıları basar, diĢsiz 

damağından qo-pan xırda tüpürcək qovuqları 

dodaqlarında təpə-lənərdi. Hər gün böyüyərdi... 

 Yəqin, elə biz qardaĢlar da, belə olmuĢuq.  

 Böyüyəndə kiməsə acığı tutan kimi, ağzını büzüb, 

kül baĢına deyərdi.  

 Ancaq altıncı qardaĢımız iki qolu üstə don-balıb 

dizləri üstə iməkləyəndə... ya, oturduğu və-ziyyətdə 

arxasını sürüĢdürə-sürüĢdürə irəliləyən və bizdən ona 

miras qalan sınıq-sökük oyuncaq-larla oynayıb, özündən 

böyük qardaĢlarının köh-nə-küləsini geyinib böyüyən 

Firdovsi... belə əziz-lənməmiĢdi. Elə Vaqif və Xəqani də...   

 Yanağından qan daman Firdovsi öz-özünə səssizcə 

gülər, ağzından hava qabarcıqları çıxa-ra-çıxara qığıldayıb 

nəsə danıĢardı.  
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 Bələyi açılanda, hər dəfə evi sapsarı nəcis qoxusu 

bürüyər, nənəm tez ləyəndə isti su gəti-rib, vaysına-

vaysına onu vannada yuyardı.  

 Qəfil... ürəyinin geniĢliyi, qəlbinin gözəlliyi, zahirinə 

vurduğundan... nurlanan nənəmin onun üstünə əyilən 

üzünə sarı təzyiqlə sidik buraxar... Və hamımız necə 

bəxtəvərliklə Ģaqqanaq çəkib gülməkdən uğunardıq... 

 Bələyindən açılan kimi... ağzının suyu axa-axa 

totuq, balaca pəncələri üstə nənəmin dizlə-rinin üstünə 

dırmaĢar və ayaqlarını oynada-oy-nada, ləhləyə-ləhləyə 

çiyinlərinə dırmaĢardı.  

 Onu qıdıqlayan kimi necə qığıltıyla gülərdi!  

 Qoltuğunun altından tutub... körpəni dikəl-dəndə, isti 

suyun içərisində dincələn, kiçik totuq ayaqları ilə Ģıllaq 

atar, sevincini, xoĢhallandığını sevinclə qığıldayıb 

bildirərdi.  

 Havada açıq qalanda hava buraxar, dərhal nənəm 

onu, quru, isti əskilərə büküb bələyərdi... YumĢaq, isti 

barmaqları, hamar dərisi, xırda da-banları vardı... Əlini 

dayanmadan ağzına aparar, sapsarı, gözlə güclə sezilən, 

narın tüklü koppuĢ ayaqlarıyla dayanmadan təpik atar... və 

ağzının qabarcıqlı tüpürcəkləri barmaqlarına batardı.  
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 Nənəm isti hava olan kimi, onun ətli budla-rının 

arasını pudralayırdı ki, istidən səpiĢməsin.  

 Çeçələ barmaqları o qədər zərif idi ki! 

 Birdən də, necə ağlayıb qəĢĢ edirdisə... 

 Soskası ağzına verilən kimi, dayanmadan, tələsik 

birnəfəsə əmər, dərhal sakitləĢərdi.  

 Hələ dördüncü qardaĢım Vidadi.  

 Gözləri atamın, bibimin gözləri kimi, daima gülərdi. 

BeĢ yaĢında olanda, onun, ətli batıq dir-səkləri, ğappaq 

dərisi vardı.  

 Nənəmin Ģəlləyində böyüsə belə atamı ha-mıdan 

çox istəyirdi. Atamın, maĢın siqnalını eĢi-dən kimi, onu 

tanımaq olmurdu.  

 Oyuncaqlarını atıb həyətə qaçardı. Atamın yanında 

heç kimin sözünə baxmaz, hətta nənə-mi, anamı belə 

eĢitməz, biz, böyük qardaĢları ki-mi bir söz deyəndə, 

sözümüzə qulaq asmazdı.  

 Heç nədən, bəhanəsiz qardaĢlarım Rafiq-dən, 

Vaqifdən mısmırığını sallayıb küsər, özünü incidilmiĢ kimi 

göstərib... atamın lütfündən yetə-rincə yararlanar, atamın 
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verdiyi manatları, cibin-də gizlədər, biz pul istəyəndə Ģivən 

qoparıb heç kəsə bir qara qəpik də verməzdi.  

 Bütün günü atamın volqasında oturub, ağ-zıyla 

maĢın xodlayıb, əliylə də rulu fırlada-fırlada müxtəlif səslər 

çıxara-çıxara maĢını qazdıyardı.  

 Atam, onun nadincliyini gələcəkdə fərasətli olacağı 

ilə qiymətləndirib, iri pul əskinasları uzat-maqla da, 

əməyini, kamalını dəyərləndirərdi.  

 Kibrit yandırıb, kitab vərəqlərini cırıb odla-mağı çox 

sevir, nənəm onun əlindən kibrit qutu-sunu almaq 

istəyəndə... ağlayıb ayaqlarını yerə- döyəcləyib hirs-

hikkəsindən göyərər və nənəmin üz-gözünü didib 

cırmaqlayardı. 

  Atam bunun üstündə onu yüngülcə danla-yardı. 

Halbu ki, bu iĢi biz tutsaydıq, yanımıza bir neçə nar 

çubuğu iliĢdirər, deyərdi:  

 “Nənənin üzünə qayıtmazlar!” 

 Birinci mərtəbədə, ərzaq saxlanılan yerdə, duru 

ərinmiĢ kərə yağını və bal Ģanlarını, süzül-müĢ balla dolu 

ĢüĢə balonlarını aĢırar, taxta dö-Ģəməyə hünərlə yaxardı.  
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 Anamın, nənəmin, dayım qara Sabirin... və mənim 

nəsihətlərimizə qulaq asmazdı. Mən onu tez-tez döysəm 

də anamla nənəm ona qarĢı çox səbirli və həssas idi. 

 Qol-boyun gəzərdilər.  

 Ətirləri açıb baĢına calayar, ətir iyi verərdi. Kimin 

yaxĢı nəyi vardısa, kəmfürsətlik eləyib çır-pıĢdırardı da. 

Ġstəyinə uyğun çapıb-talayan idi.  

 Nənəm ona:  

 “Çapoulçu olacaq, görərsiniz!” -deyərdi.  

 Vidadi Ģüvərək, ağappaq, uzunboylu idi.  

 Boy-buxunda... ləkəsiz nüfuza malik Rafiq və... 

həddindən artıq bəsit xarakteri olan Xəqani qardaĢım kimi 

atama çəkmiĢdi. Yeri düĢmüĢkən, atamdan sonra... nəsil-

kökdə hamının dadına ilk çatan Rafiq qardaĢımız olmuĢdu. 

 Hədsiz-hüdudsuz kövrək qəlbi vardı onun.  

 Mən... uĢaq çoxluğundan ailə qayğısını az görmüĢ 

qardaĢlarım Vaqif... və dəliqanlı, vicdan əzabı çəkməyən 

Firdovsi... bir də ki... tək qız ol-duğundan matah bacım 

Yeganə isə ortaboy idik. Anama oxĢayırdıq. 

 Vidadi kitab oxumazdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2019 

 

820 Tofiq Xəzər: Bərdədən görünən dünya... - 14 

 

 Bir gün...  

 Atamla əlbir, dilbir olduğundan bir gün onu özüylə 

Yevlağa öz iĢlədiyi Taxta-Ģalban zavodu-na apardı. ĠĢdən 

evə qayıdanda yuyunsalar belə süfrə baĢında taxta 

yonqarının qoxusunu verirdi-lər. Atamın yanında o bizə 

baxanda, üzündə na-razılıq ifadəsi yaranardı. Sanki, kiĢini 

bizdən təc-rid eləmək istəyirdi.  

 Atam bizə pul uzadanda, onu od götürərdi. Bir Ģey 

bəhanə eləyib küsər, o gün ağlayardı.  

 Bu onun əsas məziyyətlərindən biri idi.  

 Rafiqsə, yaĢına görə çox ağıllı olmuĢdu.  

 YaxĢı, rəvan nitqi olsa belə, lal-dinməz idi.  Rəvan 

nitqi olsa da, utancaq olduğundan səsin-də intonasiya 

çatmırdı.  

 Heç vaxt Ģıltaqlıq eləməzdi. Anam, nənəm 

hirslənəndə isə... ehtiram naminə onların üz-gö-zündən 

öpər, qəribə tərzdə baĢını bulayar, ürək-lərini alar və evdə 

heç kəsə qıcıq verməzdi. 

 Anam Vidadinin kobudluğunu görəndə, üz-gözünü 

turĢudub... mübhəm qınaq dolu baxıĢları ilə onu süzsə 

belə, gülən gözlərinə baxan kimicə dərhal yumĢalardı. 
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 Biz evdə atamıza pərəstiĢ əvəzinə atamızı yerin 

Allahı kimi sayıb, ona sitayiĢ edərdik. 

 Hamımız beləydik...     

         Marksın, Engelsin, ġillerin, Baxın, Götenin, Ernst 

Telmanın, Frans Bakkenbauer və yüzlərlə tanınmıĢların 

həmvətəni olan Adolf Hitlerin faĢist Almaniyası, bütün 

Avropanı zəbt etmək istəyən-də, heç bizim qoca Bərdənin 

sakinləri onu qarıĢ-qa gözündə də görməzdi.  

 Burdakı yeniyetmələr, hələ də aĢıqqoz oy-nayırdı. 

Həqarətli, ya mübhəm baxıĢların, nə ol-duğunu 

anlamazdılar. Ġlhaqdan təĢviĢə düĢməz, onu adi öcəĢmə, 

itələĢmə, ĢapalaqlaĢma sanar, öz kasıb güzaranlarında 

bəxtəvər yaĢayardılar. 

         Onda qala, əyri-üyrü, toz-torpaqlı, zığ-pal-çıqlı, evləri 

oyuqlu... ġərq küçəsinə açlan aypara Ģəklli dalanımız ola. 

 Bizim  

         Səmasından dinc dövrlərdə belə adi təyya-rə, cahan 

müharibələrində və ya sonralar heç bir dövrdə 

küçələrindən eskadrilya kecməyən, zəfər marĢı 

çalınmayan, Allah-təalanın bizlərə bu qısa ömürdə qismət 

elədiyi... ey ulu ġərq döngəmiz! 

 Ələsgərsiz, Xosusuz, Tariyelsiz nə küçə? 
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 Necə həvəslə ling-lingi oynayardıq... 

 Yay aylarında hərdən, dəlisov bir tozanağı olardı. 

Küçədə toz burun pərələrimizə, qulaqları-mıza, 

kirpiklərimizə, bığımıza kimi dolardı.  

 HəmiĢə də, külək axĢamtərəfi qopar, neçə gün 

çəksə də, baĢladığı vaxtda da, səngiyib da-yanardı. Bütün 

aləmi bu dəlisov külək batırar, iĢ-güzar arvadlar Ģəritdəki 

yuyulmuĢ pal-paltara ki-mi yığıĢdırar, ĢüĢələrin 

qırılmaması üçün pəncə-rə və qapıları bərk-bərk 

bağlayardılar.  

 BaĢımız bərk toz-tozanaqda necə batardı-sa, 

codlaĢmıĢ saçlarımızı, heç, barmaqlarımızla da daraqlaya 

bilməzdik. Havada qəzet parçaları, dəftər-kitab vərəqləri 

uçardı.  

 Burda alçaqdan tələsik uçan qara buludlar, sanki, 

nakam arzularımun məzarına kölgə salır-dı. Bu məzarda 

uyuyan günahlar üĢüyəcəkdi! 

         Ensiz dəhlizdə dəyanıb, baĢımı, zövqümə uyğun, 

qatarın pəncərəsinə söykəyərək, xəyalla-rımın dənizinə 

baĢ vurub, qurğusun kimi, dibinə enmiĢ, dağı arana, aranı 

da dağa qatmıdım. 

 Özümüzü pis hiss edən kimi... qocalıb, ta-qətdən 

düĢmüĢ, zəhmətkeĢ nənəm, dəlil-sübut-suz belimizi və 
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boynumuzun arxasını necə ovar, zorla dilə tutub, belimizə 

necə banka qoyar, acı-ma dolu nəzərlə saralan sifətimizə 

baxıb, qaynar çaya limon salar, püfləyə-püfləyə buğlanan 

çayı bizə içirərdi. Əsrdidə Xədicə nənəm... 

 ПИОНЕР qəzetini necə maraqla oxuyardım! 

 QamıĢlı Qarasuyun, günəĢin bərq vurduğu açıq 

səthində, yastı çay daĢını əyilib su üzərində kimin daha 

uzun səkdirə biləcək yarıĢı keçirdiyi-miz vaxtlar olaydı... 

Qarğa dəstəsi yerdə sakitcə gəzər, cücü-mücü, həĢarat 

tapıb yeyərdilər...  

         Rəngli boyalarla afiĢa yazardım.  

         ġərq küçəmizin hündür və alçaq, çiy kərpic hasarları, 

gun vurduqca, yağıĢ yağdıqca ovulub töküldüyüyndən, 

qonĢu: Kolxoz, NüĢabə, 26-lar küçələriylə... əski-üskü, 

cındırları büküb, düzəlt-diyimiz koslarla oynadığımız... 

futbol yarıĢmaları afiĢalarını Xosrov yazıq divara hec cür 

yapıĢdıra bilməz, hiddətindən boynunun damarları gərilər, 

üzünü tər basar, ümidsiz halda hıçqırardı...   

         Eyyy yağıĢdan, günəĢdən ovulub yarısı tö-külmüĢ, 

samanlı çiy kərpic hasarından, afiĢa ya-pıĢmayan ulu 

dalanımız, ay kimi əyri küçəmiz! 
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 Ovurdlarımızı qıpqırmızı qızaranadək ĢiĢir-dib üfürə-

üfürə rəngli Ģarları doldurar, ağzını bu-rub sapla bağlayar 

və uzun ipini ələ keçirən kimi də Ģarı səmaya buraxardıq.  

 Görək hara kimi qalxacaq? 

 Kim mərci uduzacaq?  

         Ey qoca, qaca, toz-torpaqlı, əyri-üyrü ġərq 

döngəmiz! Ey Qocanın, Tofiqin nə vaxtsa, ürəyi fəxrlə 

dolu, can bir qəlbdə deyəcəyi:  

         “Salam ey qoca Bərdə!” 

         Ġnsanları, vağzal saatı kimi iĢləyərdi.   

         Əsarətdə idik!  

         Dünyadan 100 il geri qalan bu əyri döngə-də hamı 

ataya PAPA, anaya MAMA, -deyər... am-ma, nədənsə, 

ayaqları döyənəkli nənə-babalara:   

 BABUġKA, DEDUġKA deməzdilər. 

 Bir dəfə xəbər yayıldı ki... bazardakı idman malları 

satılan mağazaya velosiped gətiriblər.  

 Hamı pul tapmaq ümidi ilə evə götürüldü.  
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 Bir həftə ərzində Qərib, Əsgər, Ələsgərdən savayı 

hamı özünə velosiped aldıra bildi.  

 Yağlı velosipedlər, toy toğlusu kimi bəzədi-lir, maĢın 

kimi yuyulub parıldadılırdı. Bəhsə-bəh-sə girib necə 

ötüĢərdik! Artıq, bircə həftənin içə-risində sükanı buraxıb, 

əlsiz də sürər, öyrənənə kimi də hamımızın dirsək-

dizlərimiz sıyrıq-sıyrıq olar, məktəbdə sarıqlı gəzərdik. 

 Tozdan əsər-əlaməti olmayan, Kirovabad-dan 

aldığımız rəngli çini unitazından tutmuĢ, yu-yulmaqdan 

par-par parldayan rəngli əl-üz yuya-nına kimi tərtəmiz, 

divarının rənginə uyğun qat-qat dayanan pərdəsi olan, 

cah-cəlallı evimiz...  

 Nənəmin düzəltdiyi motal pendiri və nehrə yağıyla 

bürülmüĢ dürməyini kəklikotulu samovar çayının Ģirin çayı 

ilə yediyimiz vaxtlar olaydı. 

 Yanvar ayı, soyuğu ilə öyünə biləcəyi kimi, biz də 

ġərq küçəsi ilə qürur duyurduq.  

 Həqiqət mücahidi idim.  

 Allahın var günü, haqqın, ədalətin yazı da, qıĢı da 

özüm olardım! 

         Düzü, nənə-babalar da çox az qalmıĢdı.  
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 Uzundalğalı saçlarını külək örpək kimi yel-lədəndə 

babalar müharibələrdə qırılmıĢ, nənələr yol gözləməkdən 

kor olub qurtarmıĢdılar.  

         Amma, qocalsalar da, baĢqasına ərə get-məmiĢ, 

sevdiklərinin ya ölüsünün, ya da dirisinin gələcəyinə 

sonsuz ümidlə inanmıĢdılar.  

         Vətəni uğrunda vuruĢan ərləri gözləməyən qadınlara 

pis baxardılar.  

         SSRĠ bizim vətən olsa belə, 1961-ci ilin 12 aprel 

günü, Kreml kosmosa Qaqarini yollayanda bizim əsrlərlə 

yaĢı olan qoca Bərdənin taksi ma-Ģınları at, eĢĢək 

arabaları idi. 

 Bu arabalar:  

 Kələ-kötür tozlu yollarda atılıb-düĢər, taxta təkərləri 

ahənglə cır-cır cırıldayar, içində oturan-lar ləzzətlə qalxıb-

düĢərdi...  

         Ən gözəl taksimiz, gözlərinin ağı da saral-mıĢ nazik 

boğaz, yorğun səsli, bir qolu yox Qəh-rəman kiĢinin 

ağquyruq at arabasıydı! 

 Pəyəmizdə doğan inəyin ətənəsindən necə 

iyrənərdik! Sərçənin sarıdimdik ətcə balasını cın-cındıra 

büküb, necə əzizləyər, yanımzda yatırar, sapsarı 
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dimdiyindən, ipək kimi yumĢaq tükündən Ģəfqətlə öpər və 

hər dəfə, sonda, bir də baxardıq ki, tifili öldürmüĢük.  

 BaĢı, ət boğazından sallanardı... 

 QardaĢlarımla, yastıq davasını necə çılğın-lıqla 

oynayardıq.  

 Nənəm, orda-burda bürmələnib atılmıĢ pal-

paltarlarımızı yığdıqca, yalannan gileylənərdi...  

 Köhnə nağıllar kimiydi hər Ģey. 

 Nənəm, mis qavlamadan dən tökə-tökə to-yuq-

cücəni səsləyərdi: Düü... düdü... düü... dü... 

 Çadır toylarının dəvətnamələri ĢabaĢ kimi yağar, 

sifəti qırmızı cavanlar nə oyundan çıxardı! 

         Eyy, qapıları taybatay açıq olsa belə, oğru 

talamayan, çiy kərpic hasarları ovalanıb tökülsə də səddi-

Ġskəndər saydığımız, gözlərimdə sədəf səpən çala-çuxur 

döngəmiz!  

 Təəccübdən gözlərim böyümüĢ halda, tə-rənnüm 

etdiyim mənzərəyə bir bax: 

 Odessa, Nikolayevsk, Pervomaysk yox... 

         Cəyirli...  
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         ġorəlli...  

         Divanlı...  

         Qaradağlı...  

         Moskva kolxozunun ərazisi...  

 ĠtmiĢ tək quzu necə karıxıb mələyirdi! 

         Qatar...  

         Bir-birinə bağlı vaqonlar... əsrdidə Bərdəni, artıq 

ətəkləyirdi. GəliĢim göylərə səs salacaqdı! 

 Bərdə, mənim pərvaz qanadlarım idi! 

         Cənnətdəki Kövsər çayına bənzətdiyim bi-  zim 

Tərtər çayı. Təsvirəgəlməz sevinc duyğusu! 

 Döngəmizin cibləri xırda daĢlarla dolu, sıx-ma-

boğma görməyən, mülayim səsli uĢaqları! 

 Təxəyyülümüzdə yurd Bərdədən baĢlayar, dünyaya 

pəncərə ġərq küçəsindən açılardı.  

 Bərdədə, cəmi-cümlətanı iki-üç yol iĢarəsi, bir yerdə 

də... heç bir sürücünün əhəmiyyət ver-mədiyi iĢıqfor vardı. 

Yol niĢanlarının da nazik di-rəyi əyilmiĢ, rəngi 
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gündöymədən, sel-sudan bo-zarmıĢ, vurulmaqdan 

əzilmiĢdi. 

 Nənələrimizin üzünə əsriyib-kükrəyərdik! 

 Sual dolu nəzərləri olan, yeri düĢəndə gö-zü 

götürmədiyinə palçıq atan Xosu...  

 Yopyoğun qısa boynunda oturub bapbala-ca 

ayaqları, nənəsinin iri döĢləri arasında atılıb-düĢən, bərk 

nəsə eĢidəndə kömək üçün gözləri ilə nənəsini axtaran 

Araz...    

 Ağ ciyər ĢiĢindən əziyyət çəkən, klarnetça-lan-

dəllək, hobbisi anaĢa olan Savalanla Arif... 

 Əsrarlı çətin dünyası olan xırda diĢli, nazik 

büzüĢmüĢ dodaqları göy rəngə çalan... ərə get-

mədiyindən səbirsiz təxərrüĢlü, əsəbiyyət içində yaĢayan, 

ürəyi bircə tikə olmuĢ, adını belə yaza bilməyən savadsız 

kor Zəhra...    

 Simalarından heç nə anlanılmayan Sərxa-nın 

sonsuz heçlikdə itib-batan donuq və suyu da üfürə-üfürə 

içən, sürtüĢkən Xanımın uĢaqları: 

 Vaqiflə Arif qardaĢları...  
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 Hər dəfə məni görəndə, ehtirası alıĢıb-ya-nan, maral 

gözlərindən pırtlayıb çölə səpələnən, yaylığının altından 

çıxıb sallanan buruq saçlı, ağ mirvarı sırğalı Məhbubə 

xala...  

 Tez-tez daĢa iliĢib yıxılan, daim dizi sıyrıxlı 

yöndəmsiz, ürəyi dilində, küt Tariyel...  

 Salamı da havayı xərcləməyən, ilk məhəb-bətinə asi 

çıxan, ali sevgiyə biganə Xuraman. 

 Təkəbbür və sərfəli nigah qurbanı...   

 Sevinci gözlərində oxunan, səssiz hərəkə-tindən 

ismət yağan və sadiqliyi içində kükrəyən, Ģəhd balı kimi 

Ģip-Ģirin, yetkinlik yaĢına çatmasa da ağzından bal tökülən, 

Ģəlalə saçlı, əli çantalı məktəbli Komsomol...  

 Saf gözlü məsum Adilə...  

 Ehtirasla üstünə atılan kiĢilərdən... doyma-yan... hər 

havayı yaxĢılığın bədəlini canıyla ödə-yən, soprano səsli 

q.Bahar xala...  

 Yoxsulluğu ucbatından hörməti əziyyət he-sabına 

qazanan arıq biləkli halal Manya xala...  

 Gülümsəyəndə də... yaylığının ucuyla yaĢ-manan 

hayalı Sehran xala...  
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 YaxĢılığı belə Ģübhə doğuran sifəti çilli, kü-rən, 

arvadı hesabına kiĢilənən Sərxan dayı...  

 Süzəndə xalanın cılız əri, keflənəndə özü-nü batırıb, 

arxasını pulla silən, kefkom Əkbər...  

 Qara dalğalı saçları geriyə daranmıĢ olan, lüt 

proletariat Köçəri dayı...  

 Ġkinci arvadına sonsuz bağlılığı olan... xəl-vətə 

düĢəndə üstünə bütün Ģövqüylə atılan xar-rat, 

ütülənməkdən par-par parıldayan, boz kost-yumlu, 

tösmərək Əfqan müəllim...  

 Qaraçı görəndə çiçəyi çırtlayan, dərhal da, gizli 

eyhamlarla danıĢan palaz Vidadi...  

 Soyuq müharibənin nə demək olduğunu il-lərlə 

anlada bilmədiyim bağban ĠboĢ...  

 Çox da suyumuz bir yerdən axmırdı. 

 Bu adamlar... mənim üçün Bərdənin əsl si-maları idi. 

Vətən bu simaların təcəssümündə və-tən sayılırdı.  

 Yoxsa nə Vətən?! 

 Özümüz suyu bulandırmasaq, kim aramıza fitnə sala 

bilərdi?  
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 Biz iməkləyəndən, avaralanandan, bir yer-də, bu 

yöndəmsiz, əziz döngədə böyümüĢdük. 

 Günlərlə sərasər göstərilən, ikiseriyalı hind 

filmlərinə, yerdən bardaĢqurma oturub baxa-ba-xa, baĢ-

baĢa ağlaĢmıĢdıq. 

 Beçə arıları kimi bir an belə dayanmazdıq.  

 Milçəklərlərin qanadlarını... qarıĢqaların tük kimi 

nazik qılçalarını qopararaq iĢgəncə verəndə birimiz 

prokuror, digərimiz hakim kimi çıxıĢ edər-dik... Sarıdimdikli 

sərçə balalarının, ayağına sap bağlayıb həndəvərimizdə 

uçurardıq. 

 Nənəm görən kimi, üstümüzə necə çığırar-dı: 

“Allahın yaratdığına niyə zülm verirsiniz? 

 Cəhənnəmə düĢərsiniz.”  

 Əlimizdən alıb yuvasına qoyardı... 

 ÇatılmıĢ tonqallarda üzümüz iĢıqlanıb, na-rıncı rəng 

alar, yanaqlarımız allanardı. 

 Ögey dayım qara Sabirin oğlu MüĢfiqə, ye-ri 

düĢmüĢkən, onun adını da özüm qoymuĢdum, 
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təxəyyülümün imkanları daxilində, özümdən qu-rub-

qoĢduğum: “Cırtdana cik-cik...” nağılını danı-Ģanda, öz 

uydurmama, özümün də gözlərim do-lar, MüĢfiq nağıla 

yox, mənə baxıb ağlayardı...  

 Əziz, istəkli körpə bacımı qucağımda necə həvəslə 

yelləyərdim! 

Onun da adını özüm qoymuĢdum: 

Yeganə! 

Mürəbbəli, ballı kömbə yeməyi cox sevərdi.  

O altı qardaĢın bir bacısıydı... 

Necə Ģövqlə beĢdaĢ oynayardıq!  

 Narları, alma-armudları ağacdan qoparma-ğa 

gücümüz çatmayanda... bicliklə onları burub, saplağından 

necə üzərdik... 

 Ağappaq köynəyimiz, qıpqırmızı nar suyu-na 

bulaĢar, alma-armudun tozunu ətəyimizə, ya 

Ģalvarlarımızın diz ətrafına sürtüb təmizləyərdik.  

 Yandırıcı günəĢ Ģüaları altında... qolsuz ağ 

köynəkdə gəzməkdən, açıqda qalan bədən üzv-lərimiz 

necə yanıb qaralardı...  
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 Haça budaqlarla, ayaqyalın, iri tut ağacına dırmaĢıb, 

saatlarla tut yeyərdik...  

 Ocaqdan ətrafa sıçrayan qığılcımlar, necə ləzzət 

verərdi! 

 Cıbbılı uĢaqlar idik.  

 ġən səslə danıĢıb-gülməyimiz... 

 Ehtirasla siçan qovmağımız... 

 DeĢilmiĢ kiçik rezin topun, içərisinə su dol-durub, 

ehtirasla bir-birimizin üstünə fısqırdardıq. 

 Novruz günlərində yumurta döyüĢü...  

 Kolxoz bazarının ortasında, yerdən bardaĢ qurub 

oturan arvadın satdığı bir ləyən yumurtanı qarmonçalan 

Məmlinin baĢına çırpdığım gün.  

 Gombulun böyürə-böyürə qaçması... 

 Xosunun yalan danıĢdığı, gözlərindən oxu-nur, o 

gözlərimin içinə Ģax baxa bilmirdı. Bu vaxt çaĢqın gözlərini 

baĢqa səmtə baxmaqla gizlədir, səsinin qırılan tonundan 

da, uydurduğu aĢkarca hiss edilir, yalandan ölən bacısının 

canına and içirdi. QardaĢı Xanlar öləndən sonrasa, onun 

ru-hunu da buna əlavə etməyə baĢlamıĢdı. 
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 Yalan, bələkdə bürünüb Xosuyla gəlmiĢdi. 

 Bizim döngənin iĢtük Xosusu... 

 Öskürəndə, ağzındakı bəlğəmi, çəkdiyi si-qaretin 

tüstüsüylə bayıra tüpürən, sinəsi xırıltılı, Araz aĢığından, 

Kür topuğundan olan Bəylər. 

 O xırsız...  

 Biz böyüdükcə... evlərimiz, darvazalarımız, 

divarlarımız da böyümüĢdü. 

 Onlar böyüdükcə döngəmiz daralırdı...  

 Hər il yeni dəb çıxır evlər yeni materiallarla iĢlənirdi. 

Ġndi xüsusi gil torpaq və samanla qarıĢ-dırılıb tapdanaraq 

qəliblənmiĢ çiy kərpiclərin ye-rində, daĢ kubiklərdən tikilən 

evlərdə yaĢamağa baĢlamıĢdıq. KARBĠL, qamıĢ, ya 

böyürtkən kolla-rıyla əhatələnmiĢ, ilan-çəyanlı hasarlardan 

canı-mız biryolluq qurtarmıĢdı. 

 Beləcə, evlər kubiklə hörülüb tikildi.  

 Əvvəl beton barılar, sonra isə kubik hasar-lar 

çəkilməyə baĢladı.  

 Quyuları, artıq elektrik mühərrikləri ilə, də-mir 

çənlərə doldurulan su əvəzləmiĢdi. 
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 Yeni texnologiyalardan sonra, bəndi-bərəsi betonla 

tutulmuĢ həyətlərdə, səs-küy də get-ge-də azalırdı. Xüsusi 

ilə də telefon-televizor çıxan-dan sonra, bazar günləri, saat 

14:00-15:00 arası həyətlərdən gələn muğamat səsləri də 

kəsildi...  

 Soyuducu çıxanda quyular quylandı. 

 Qadınlarımızın da zər-ziba donları, get-ge-də 

birrəng, ağıryana paltarlarla əvəzlənmiĢdi.  

 Ġri ətəkli donlar balacalaĢırdı.  

 Qaz sobaları, qadınlara üst-üstə geydikləri bir neçə 

donu da bir donla əvəzlədi.  

 Qara saqqızlar, avropalı Yitkanın Odessa-ya 

gətirdiyi rəngli saqqızlarla əvəzləndi.  

 Laləli taxıl tarlalarında, lalələr ilbəil xırdala-Ģıb 

seyrəldilər. Rəngləri də soluxdu.  

 Torpağı növbəli əkinlər yordu...  

 Dəvələrdən sonra, at-eĢĢək sıxıĢdırıldı...  

 Nalbənd, quyuqazan və arabasürən zavallı binəvalar 

sənəti atmaqla canlarını qurtardılar...  
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 Nalbəndlər, quyuqazanlar, at-eĢĢək araba-larını 

taksi kimi iĢlədənlər, yükdaĢıyanlar indi də, APALOVKA 

qurub beton hasar tökürdülər.  

 Ġzdihamlı Bərdədə mototsikl, yük, minik və sərniĢin 

avtomobilləri çoxalırdı. 

 Yağan qar, nadir hallarda yerdə qalardı. O günlər, 

dünyanın xoĢbəxti olardıq. Ġsti nəfəsimiz Ģaxtalı havada 

buxara çevrilər, göz qamaĢdıran ağappaq qarı yumrulayıb, 

dığırlada-dığırlada tə-pələyər, hərdən bir ovuc ağzımıza 

qoyub, içimizi sərinlədər, qar diĢlərimizi qamaĢdırardı.  

 Xosuyla qardan adam düzəldərdik.  

 Qar adama kömürdən göz qoyar, məhbus-xana 

ömrü yaĢamıĢ Bəylər kiĢinin yerə atdığı si-qaret 

astavlarından da tapıb, ağzına taxardıq. 

 Canına cəfa verməyi xoĢlayan nənəm, qar çox 

yağanda, bu da nadir hallarda olardı, əlcəkli əlimizə taxta 

bel verib, həyətin qarını kürüdərdi. 

 Qulaqlarımız sazaqdan qızarardı.  

 QuĢatana, nədənsə RAQATKA deyərdik. 

 Qarğa qarıltısı eĢidən kimi, ayaqyalın taxta 

pilləkənin sürahısından sürüĢüb, RAQATKA-nı gö-türüncə, 
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qarğa səssizliyin pozulduğunu hiss edib pırıldayaraq uçub 

gedərdi...  

 Günün sonunda, alatoranda yığıĢıb torpaq 

döngəmizdə tapmaca deyib cavabını axtarardıq.  

 Yayda bağlarımızda oxuyan cırcıramaların könül 

oxĢayan səsi, bülbül səsi...  

 Çirkarx sularının qurbağa qurultuları... 

 MamırlamıĢ Ģiferli damların üstünə qonmuĢ 

ağqanadlı quĢlar...  

 Ruhsal bir həzz...  

 Alaqaranlıqda yenə iĢıldaquĢlar qövs cıza-cıza 

uçuĢacaq... 

 Yenə günəĢ qoca ġərqə Ģəfəq salacaq. 

         Salam, ey qaca-quca, tozlu döngəmiz!  

 Əsrdidə Bərdə! 

         XöĢ gördük ey, toz-palçıqlı, iĢrətli ġərq 57! 

 Qatar Bərdəni ətəkləmiĢdi... 
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On beşinci kitabın sonu. 

 

Ardı var... 
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Qeyd: Adlar real həyatdan götürülsə də, əsər-

də təsvir olunan hadisələr yazıçı təxəyyülü-nün 
məhsuludur.                      
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